
  
  
  
  
  
  

  صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان
  

  ∗∗ رضا چهرقاني برچلويي - ∗دكتر ناصر نيكوبخت
  

  چكيده 
 منشـأ تحـوالت ادبـي ايـن كشـور طـي             ،ش در افغانستان  ۱۳۵۷كودتاي ماركسيستي هفت ثور     

اين كودتا كه با مقاومت شـديد مردمـي، ورود ارتـش سـرخ و آغـاز                 . هاي اخير بوده است    دهه
 مهاجرت مردم، نويسندگان و شاعران افغانستان را به ساير          ةنستان همراه بود، زمين   جنگ در افغا  

اي تهـ در اين ميان، ايران نيز بـه دليـل قراب         . نقاط جهان، بويژه كشورهاي همجوار فراهم ساخت      
تـدريج  بفرهنگي، زباني و مذهبي، پذيراي گروه كثيري از شـاعران مهـاجر افغانسـتان بـود كـه            

   .ت را در اين كشور بنيان نهادندجريان شعر مهاجر
شـدت تحـت تـأثير شـعر پـس از      بشعر مهاجرت افغانستان به لحاظ محتوا و مضـمون       

از نظـر صـورت و مسـائل        . انقالب ايران، بخصوص شعر پايـداري و دفـاع مقـدس قـرار دارد             
اي جالب توجهي است كه كوشش شـده         يهشناسي نيز شعر مهاجرت افغانستان داراي ويژگ       زيبا
 به همراه دگرگونيهاي صوري و محتوايي شعر مهـاجرت افغانسـتان در ايـران               تن خصوصيا اي

  .گرددتحليل 

                                                 
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس - ∗
  مدرس دانشگاه پيام نور مركز همدان - ∗ ∗
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  هاي كليدي واژه
   زيباشناسي شعر   ، نقد شعر، شعر مقاومت، شعر مهاجرت، شعر معاصر،شعر

  
  مقدمه 

 ييحـه و تفکـر ادبـا      ي ذوق و قر   ةديي است که اصوال زا    ي ادب يها  از شاخه  يکيات مهاجرت   يادب
زبـان  ي کشور م  ي شعر يانهايجرر  يثأعمر خود را در غربت گذرانده و تحت ت          از ياست که مدت  

 حضـور در غربـت      .انـد   ورزيـده  مبـادرت    ي به خلق آثار   ،گري د ي در کشور  يات زندگ يو تجرب 
 از  يريپذ ريثأ ت ، دارد يشتري عموما آنچه نمود ب    ي ول ،ريپذ ريثأگذار باشد و هم ت     ريثأتواند هم ت   يم

  .زبان استيسندگان و متفکران کشور مياعران و نوآثار ش
شعِر    در تقسيم  تـوان    به طور كلي مي    ، سال اخير افغانستان از ديدگاه جغرافيايي      ۲۵بندي 

 اشـعاري   ،مقصود از شعر خـارج از افغانسـتان       .  ادبي داخل و خارج كشور ياد كرد       ةاز دو حوز  
 ۷( با روي كار آمدن حكومت كمونيستي؛توضيح اينكه. اند است كه شاعران مهاجر افغان سروده    

بعدها بـا شـدت     . ، بسياري از مردم افغانستان از اين كشور هجرت كردند         )ش۱۳۵۷ارديبهشت  
گيري دولت و اشغالگران بر مردم و دشـوار شـدن زنـدگي در افغانسـتان،              يافتن جنگ و سخت   

اي همسـايه  هـ   اول كشـور  ةمقصد اصلي خيل مهاجران در درج     . سيل مهاجرت نيز شدت يافت    
  .نظير ايران و پاكستان و در مرحله بعد كشورهاي آسياي ميانه، هند، اروپا و امريكا بود

با گذشت زمان، شاعران مهاجر كه در دو كشور ايران و پاكستان تمركز بيشتري داشتند،               
مريكـا نيـز   آ بخصوص اروپا و ، در ساير كشورها  ،البته. هاي ادبي نمودند   سيس تشكل أاقدام به ت  

اي فردي زدند؛ اما از آنجا كه اين تالشها به صـورت پراكنـده و               شهاعران مهاجر دست به تال    ش
 شعر خارج   ،بازتاب چنداني در ميان مردم افغانستان نداشت؛ بنابراين       شد،   غير منسجم انجام مي   
  . توان به دو حوزه ادبي ايران و پاكستان محدود ساخت از افغانستان را مي

ادب «هـاي عربـي بـه        ن در ايران بر خالف آنچه در بعضي كشور        شعر مهاجرت افغانستا  
 جريانهاي ادبي داخل كشور قرار ندارد، بلكه مهمترين حركـت           ةموسوم است، در حاشي   » مهجر

رود؛ لـذا حضـور چشـمگير شـاعران          شعري افغانستان در دوران پس از جنـگ بـه شـمار مـي             
گيـري از اوضـاع مسـاعد        ر عـين بهـره    افغانستان در ايران و رشد نسل جديدي از جوانان كه د          
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ـ    ايران  فرهنگي كشور ميزبان، در مقاطع خاصي، شعر         انـد، توجـه و      ثير قـرار داده   أرا نيز تحت ت
  .تأمل بيشتري مي طلبد

  قي تحقةپيشين
جدايي افغانستان از ايران رسميت نداشـت و بـه مثابـه    ) م١٨٥٧( پاريس ةاگرچه تا زمان معاهد   

 حقيقت اين است كه افغانستان سـالها     ،شد  مركزي تلقي مي   يك شورش محلي بر ضد حكومت     
عمالً از ايران جدا شده بود   . پيش 

احمـد خـان    «يكي از سرداران او به نام       )ق١١٦٠(» نادرشاه افشار «يك روز پس از مرگ      
 فوجي از سپاه    ةساكن اطراف قندهار و فرماند    » سدوزايي «ةكه از طايف  ) ق١١٨٦-١١٣٤(» ابدالي

 از فرصت استفاده كرد و با سربازان تحت امـر خـويش             ،شكل از سربازان افغان بود    نادر شاه، مت  
او در افغانستان كارواني از جواهر غنيمتي هند را كه به سـمت ايـران در                . به افغانستان گريخت  

 غـارت كـرد و ثـروت هنگفتـي بـه      ،حركت بود و هنوز خبر كشته شدن نادر به آن نرسيده بود       
 مـالي در ايجـاد حكومـت مسـتقل از           ة مهمترين منبع و پشتوان    ه عنوان  ب اين ثروت .  آورد چنگ

  .ايران مورد استفاده قرار گرفت
تغييـر  » ُدّراني«احمدخان پس از غارت كاروان جواهرات نادر، لقب خود را از ابدالي به              

 ،لبا اين حا  . داد و در زماني كوتاه سران قبايل افغان را با تهديد و تطميع با خود همراه ساخت                
 با پيروي از استراتژي نـادر در        ،اي كه به منظور تعيين شاه افغانستان برگزار شد        »لويه جرگه «در  

 حتي يك كلمه هم حرف نزد تا اينكه بزرگان او را به عنوان شاه افغانستان انتخاب                 ،دشت مغان 
  .و بدين وسيله استقالل افغانستان از ايران را اعالم كردند

طنت نادر شاه و تأسيس كشور مستقل افغان تحت حكومت          افغانستان پس از سقوط سل    
دُرّاني، به ايفاي نقش ديرين خود         انتقـال  ةكـه يكـي از مراكـز ادبيـات فارسـي و وسـيل          - احمد شاه 

 صفويان تعامالت ادبي ميان ايران      ةپيش از دور  .  ادامه داد  -اي ماوراء النهر و هند اسالمي بود      نهجريا
تحوالت بعدي، هم در افغانستان و هم در        . گرفت نستان صورت مي  و هند، از طريق خراسان و افغا      

تعـامالت      ) يسيزدهم هجر  / يالديم نوزدهم(ايران پس از مرگ نادر شاه و طي قرون           باعـث شـد 
ي نقـش افغانسـتان در انتقـال          ،ادبي افغانستان با ايران به حداقل ممكن برسد و حتي قطع شـود              وـل

  . ش ادامه يافت١٣٠٠  سال و هند تا حدودفرهنگ و ادبيات ميان ماوراء النهر
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به عنوان كشوري   (اي ادبي شاعران افغانستان   ته حضور و فعالي   ةبنابر آنچه گفته شد، سابق    
اي كه از شاعران افغـان       نخستين مجموعه . گردد در ايران به حدود نيم قرن پيش باز مي        ) مستقل

 شـاعر معاصـر بـود كـه بـه پيشـنهاد             »محمد ابراهيم خليل  «در ايران منتشر شد، منتخبي از آثار        
ش ١٣٣١در سال   » والوديا قازاريان «رئيس مؤسسه چاپ رشت و به همت        » غالمحسين فردهي «

 عضـو شـوراي فرهنگـي        »جهانگير سرتيپ پـور   «اشعار اين كتاب كه     . در رشت به چاپ رسيد    
 در  - اسـت   كه يك افسانه محلي منظوم     -اي نوشته است، جدا از مثنوي اول       گيالن بر آن مقدمه   

  .مجموع چندان از استحكام لفظ و معني برخوردار نيست
ش ١٣٣٦چند سال پـس از انتشـار ايـن كتـاب، محمدهاشـم اميـدوار هراتـي در سـال                     

» پيوند دلها «به انضمام   » برگهاي خزاني «را با عنوان    » خليل اهللا خليلي  «اي از رباعيات     مجموعه
ن اشـعار خليلـي بـود كـه مـورد       بعدي، ديواكتاب. منتشر ساخت -كه شرح سفر به ايران بود       -

 جـالل الـدين همـايي،         مانند بديع الزمان فروزانفر،    ، بعضي مفاخر ادب فارسي در ايران      ستايش
مجموعه اخير نيز به كوشـش اميـدوار هراتـي در           . لطفعلي صورتگر و سعيد نفيسي قرار گرفت      

  .  ش در تهران به چاپ رسيد١٣٤١
د شاعر معاصر افغانسـتان  اي از اشعار چن يي برگزيدهش محمد سرور موال١٣٤٩در سال  

منتشـر سـاخت و پـس از آن در         »  شعر معاصر افغانسـتان    ةبرگزيد«اي با عنوان     مجموعهرا در   
اي ديگر به همـين سـياق گـردآوري كـرد كـه بـه همـت                   مجموعه ،ش ناصر اميري  ١٣٥٦سال  

  . اي از خانلري چاپ شد انتشارات بنياد فرهنگ ايران با مقدمه
 مـردم ايـن كشـور بـه         ةو مهاجرت گسترد  ) ش۱۳۵۷(پس از شروع جنگ در افغانستان     
 ادبي شكل گرفت و ادامه يافت كـه از آن بـا عنـوان               ةايران، جريان شعري خاصي در اين حوز      

  .شود  ياد ميشعر مهاجرت
افغانستان حديث مفصلي است كه بيان آن مجالي بسيار فراختر از               جمال شناسي شعر مهاجرت 

هستيم كـه     به طلبد؛ چراكه ما تنها در حوزه ادبي ايران با سه نسل از شاعران مهاجر رو               ن مقاله مي  اي رو 
ك از                     معيارهاي زيباشناسي، تفاوتهاي اساسي با هم دارد و حتي در هر ـي ويژگيها و  شعر ايشان از نظر 

ـراين               بناـب خصوصيات شعري هر شاعر با شاعر ديگر متفاوت اسـت؛  دي     نسلهاي سه گانه،  ، دسـته بـن
خواهد داشتگيري و ا مباحث و شاعران هر قدر هم دقيق صورت گيرد، باز جاي خرده           . شكال وجود 

مهاجرت نكات اساسي و مهم زيبايي   در اين مقاله كوشش شده       ،به هر حال   تان در  شناسي شعر  افغانـس  
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تصويرسازي بررسي          ود ايران از نظر زبان، موسيقي و  ان    ؛ـش زـب وان    يرا مـ   ي مباحـث  وزه     دـت ر سـه ـح
   : کردي بررسي، و مسائل دستوريساز بي ترک،واژگان

  زبــان .۱
تحوالّت شعر، زبان و اجزاي آن است       ةمحور هم  اي است كه در دو بخـش         بسيار پيچيده  ةزبان پديد .  

اعر      ه واژ.  بررسي است  درخورواژگان و دستور زبان      ك ـش اي ـي ـتردگي و         -ـه گس أله  گذشـته از مـس  
 ادبي، وابستگي به    ة، كيفيت جنب  )بودن...فارسي، عربي، فرنگي و   ( نظر خانواده   تواند از    مي–محدوديت  

محـاوره            ةطبق واژگاني عاميانه و  و در مراحـل    اي    اجتماعي خاص،داشتن رنگ بومي و اقليمي، عناصر 
  . شود معني بررسي ي عاطفه و درجه القا،روحمختلف  مراتبتر از جهت  متعالي

  واژگان . ۱-۱
  ياژگان مرسوم محلکاربرد و.۱-۱-۱

اصوالً به دو دسته مفـردات و تركيبات تقسيم مي          در بررسي واژگـان شـعر      . شود واژگان 
ي و هاي محل گيري از واژه   خورد، بهره  مهاجرت افغانستان آنچه بيش و پيش از همه به چشم مي          

  :در شعر زيراعتبار و از رواج افتاده   به معني بي »ناچل« مثل كلمه ؛ افغـانستان استمرسوم در
 گونـه معطـل گشـته      اي بسا دست كـه ايـن      

  
 و بســا ســكّه كــه خوابيــده و ناچــل گشــته   

  )۷۵: ۱۳۷۹كاظمي، (                            
  

شاعـر، ايـن واژه را     . هـاي محلي اسـت   نمونه فوق شاهدي براي استفاده متعادل از واژه       
 معناي آن را حدس     يسادگبنده نا آشـنا    اي در محور همنشيني كلمات نشانده كه خـوان        به گونه 

   :اين ويژگي در بيت زير هم وجود دارد. زند مي
ــرا  ــه«مـ ــر زن » قُرقـ ــودت تيـ ــردي خـ  كـ

  
ــال يـــك   ــال دو،هـ ــزن ، هـ ــه بـ ــال سـ   هـ

  )٦٧ :١٣٧٩مظفري، (                            
ه دو سـه    گويند كه اگر نه بـه صـورت قطعـي، در حيطـ             ، نشانه تير اندازي را مي       »قُْرِقه«

   :شود  اما اين ويژگي در بيت زير كمتر ديده مي؛توان معناي آن را حدس زد معناي احتمالي، مي
ــا   ــه پلكه ــد ب ــرخ بپاش ــه س ــزن ك ــدان ب  دن

 صخــره هـا   رزنـد   بلدندان بزن كـه بـاز       
  

 اسـت مـرده » تـرميخ «راز شبي كه آن سـوي         
 مـرده اسـت   » شيخ«قوچها كه چنين    از شاخ   

  )۹۴: ۱۳۸۰اكبري، (                           
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 احتمال هم   ةرا حتي در حيط   ) تارميغ، مه (= ترميخو  ) شئ سخت (= شيخمعناي دو واژه    
ـ . توان حدس زد؛ با وجود اين، مفهوم كلي بيت قابـل اسـتنباط اسـت           نمي  زيـر حتـي   ةدر نمون

  . آشنا به دور است معناي كلي شعر هم از دسترس فهم مخاطبان نا
با تقاتق بوتهاي   / و نبض عابران پريشان     / رسند   ها به آرامش مي   سرك/ روي   چكر كه مي  

  .)۸۲: ۱۳۷۸رحيمي، ( ۱شود تنظيم مي/  تو
سيد نادر احمدي از جمله شاعراني است كه گستاخيهاي زباني در شـعر او زيـاد ديـده                  

اختي  كه او در اين بيت به كار برده، هيچ كـاركرد زيبـا شـن                )شجاع(= قوغْ ناغْ شود، اما واژه     مي
 نه خوش آهنگ است كه بار موسيقايي شعر را بيشتر كند و نه تشخّص خاصـي از نظـر                    ؛ندارد
  . دارد... حس حماسي ويالقا

 ستكوالك آتش، مژده فصل شكوفايي ا       بله،  
  

قُقْنس آتش نشين مـن              تو را اي قوغ ناغ، اي 
   )۱۵: ۱۳۷۶احمدي، (                           

  

 در مهارت   ي بروز ضعف و سست    ،ت در ذهن و زبان شاعران مهاجر      رات غرب يثأت  از يکي
 موجـب   –  در دراز مـدت    –  مهـاجر بـا کشـور      ي قطع ارتباط ادبـا    .است يوکاربرد واژگان محل  

هـا و مصـطلحات    واژه از ياري بسي وضعي و گاه معن  ،ي قوم ي باورها ي ذهن و فراموش   يآشفتگ
افغانسـتان برداشـت روشـني از بعضـي         مثال گاه خـود شـاعران        ي برا ؛عوام شده است   فرهنگ
مثالً سيد نادر احمدي كلمة تبراق را درغزلـي         . برند ي ندارند، اما آنها را به كار م       يمحل يها واژه

 اما همين واژه را شريف سـعيدي در         ،ذكر كرده » تبرزين«به كار برده و در حاشيه، معناي آن را          
  : كار برده استبه»اي مخصوص فشنگ كيف شانه«يا » قطار فشنگ«معناي 

 نديدم روي دوشش غيـر  تبـراق تغـــزل را         
 هاي نو بار سفر مي بست      براي صيد مضمون  

  

 كه مي آورد با خـود عطـر يـيالق تغــزل را              
 بدين سان گسترش مـي داد آفـاق تغــزل را    

   )۳۲: ۱۳۷۶احمدي، (                           
  

 وان شد انبان زرد سكه و عن،تبراق سرخ مرمي تو جا ماند   
  

  
رفتي؟ ! َمرد: چشمي نگفت   تيغت شكست، نام تو پرپر شد،           كجا 

  )۲۷: ۱۳۷۹سعيدي، (                                           
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ضـبط شـده و     » طَبراق« به صورت    فرهنگ لغات عاميانه فارسي افغانستان    اين واژه در    
و غيـره   ) پوكة فشـنگ  (= ارطوسخريطه مانند بند داري كه در آن ك       «در توضيح آن آمده است؛      

 .)۳۹۹: ۱۳۶۹افغاني نويس، ( »اندازند
   اصوات در شعر يکاربرد افراط.۲-۱-۱

مسأله ديگري كه زبان شاعران هم نسل كاظمي را دچار اشكال كرده، استفاده افراطي از               
 محتواي حماسي شعر مقاومت اقتضاي چنـين اصـواتي          ،البته.  است ...اصوات، مانند هال، ايا، و    

در دفتر اول شعر مقاومـت افغانسـتان از ايـن           . دارد؛ اما استفاده بيش از حد آن، ذوق آزار است         
  . بينيم ها زياد مي»هال هله«

  )۳۵ : رحماني(                       خوانيد                       ز سوره نور آيه سحر ! هال 
  )۴۲: رحماني(                          بر بنديد                 نه گاه درنگ است باره ! هال
  )۱۱۷: احمدي    (                            سوارة خونين ز خطه خواب انداز       ! هال 
  )۱۳۴: وارسته (                سياه ترين بخت را سوار شده                           ! هال 

  :شويم رو ميه بي مضاعف رو»هال«و در اين مصراع از كاظمي با 
  ) ۶۷: كاظمي  (                       به كجا مي رويد برگرديد                     ! هال هال 

» هـال هـال   «در شعر مقاومت، قدسي را به اين باور رسانده كه شعر چيزي جز              » هال«تكرار  
   :نيست

 ققنوس وار سوخت و از خـويش جـا گذاشـت          
  

 ــ را  يدهشعر ـ اين هال هالي بـه آتـش كشـ      
 ) ۵۲: ۱۳۷۵قدسي، (                           

  

  رمصطلح ي غيکاربرد جمعها. ۳-۱-۱
است كـه مطـابق بـا قيـاس و بـرخالف عـادات زبـاني                » ان«نكته در جمع بستن روز با       

رسد و اخاللي هم در القاي معني ايجـاد          ساخته شده و در نتيجه نوعي هنجار شكني به نظر مي          
 بـه كـار      نيمـا در جمـع بسـتن روز، جمعهـايي          ةعران افغانستان با تقليد از شيو     كند؛ اما شا   نمي
   :اند كه الاقل از ديدگاه هنر شاعري چندان پذيرفته نيست برده

ــران   ــا، حي ــاروان روده ــانك ــويركوه   و ك
  

  دريــا شــديهــا، آيينــه پشــت ســد صــخره  
 ) ۶۸: ۱۳۸۰اكبري، (                             
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را در شـكل    »   كَوهـان « كوههاست؛ اما شاعر توجه نداشـته كـه واژه          » كوهان«مقصود از   
سـازد؛   يند فهم شعر را دچار وقفه مـي       آكند و همين مسأله فر     بسيط آن زودتر به ذهن متبادر مي      

گـاه    كه گـه   - جمعهايي اين چنين   ،به هر حال  .  مغاير با اصول فصاحت و بالغت است       ،بنابراين
  . كند  سالمت زبان را مخدوش مي-شود ديده ميدر آثار شاعران مقاومت 

  انه درشعريکاربرد کلمات عام. ۴-۱-۱
. بحث كلمات از منظر اجتماعي و طبقاتي هم حرفهاي زيادي براي گفتن وجود دارد              در

وحشياً          «: اند با آنكه قدما گفته    غريباً  سوقياً و ال  عامياً  ؛ يعني بهترين كـالم     »خير الكالم ما لم يكن 
شاعران جوان افغانسـتان از بـه كـار          ، كوچه بازاري و ناآشنا و بيگانه نباشد       ،ه عاميانه آن است ك  

  :نشينند وگاه بد  اين كلمات گاهي خوش مي؛بردن الفاظ كوچه و بازاري در شعر پروايي ندارند
ــين   ــود زم ــو ش ــود و ن ــو ش ــاره ن ــا دوب  دني

  
آِك آك     آِك  ــود  ــاي اول خـ ــون روزهـ  چـ

 ) ۵۵: ۱۳۷۸رحيمي، (                            
  

   تركيب سازي .۲-۱
. افـاده كنـد   اي بسازيم كه معنايي جديد       مقصود از تركيب اين است كه از دو كلمه مستقل واژه          

 پيوندي امري طبيعـي     شود؛ اما در زبانهاي    سازي در زبانهاي صرفي و اشتقاقي ديده نمي        تركيب
  .رود به شمار ميو در شعر پارسي از مالكهاي قدرت و اصالت شاعر است 

   ي ابداعيبهاي ترک.۱-۲-۱
شود و تركيبهاي زيبـايي      ميريهايي در شعر افغانستان مشاهده      سازي، نوآو   از نظر تركيب  

تيغِ :نظير  در شـعر مهـاجرت ايـن    ...غالف الفت، كوهمرد، سمكوب، دريـانوش، جيـغ رس، و           
  . كشور فراوان است

 با اسم معنا تركيب كرده      -پيوندد  اسم ذات مي   كه بنابر هنجار، به   - را» زار«اخوان، پسوند   
يكـي از شـاعران افغــانستان از همـين شـگرد بـه              . را آفريده است  » اندوه زار «و تصوير زيباي    

معموالً با اسم معني مـي      - را» ناك«صورت عكس استفاده كرده است؛ يعني پسوند          بـر   -آيـد  كه 
  :خلق كرده است» موجناك«و » ستاره ناك«سر اسم ذات آورده و تركيبهايي از قبيل 

 يـــك آســـمان تـــازه فـــرا گيرمـــان كنـــد
  

ــه دســت     ــاه ب ــاكيــك آســمان م  ســتاره ن
 ) ۵۶: ۱۳۷۸رحيمي، (                            
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  آري موجنــــاكهميشــــه در جريــــاني و
  

 تـــو راســـت بـــا نفـــس آبشـــارها پيونـــد  
  )۷۱: ۱۳۷۸رحيمي، (                           

  

  يا شهي کليابهي ترک.۲-۲-۱
ـايي         كليشه،سازي درشعر افغانستان    آفت تركيب  زيب تركيبهاست؛ يعني شاعري تركيب  اي شدن 

استفاده از آن ترغيب مي             را ابداع مي   ب   ،نمايد؛ در نتيجه   كند و زيبايي تركيب، شاعران ديگر را به   تركـي
شاعران        ابداعي، به جهت كثرت استعمال، تأثير  ي پيـدا        ده  خود را از دست مي     ةزيباي  ـالتي خنـث د و ح

   :كه در شعر بعضي شاعران بارها تكرار شده است» توفان سوار«تركيب مانند،  ؛كند مي
ــد  ! هــال  ــان ســوارمجاه ــوشتوف ــا ن   دري

  
 ســتيغ كــوه كهنســال زنــدگي بــر دوش      

  )۳۶: ۱۳۷۱رحماني، (                           
  

  آرزو داريــمتوفــان ســواريحضــور رهبــر 
  

 خيـزد   گه آخر يكي از جـا نمـي       در اين آشوب    
  )۴۶: ۱۳۷۱رحماني، (                           

  

نفسهايش در پيچ و تاب شعله           سـوخت  ها مي  در اين هياهو تا 
  

  
 خاست از گرد باد خشم او هر دم توفان سواري تازه بر مي             

  )۱۴: ۱۳۷۶احمدي، (                                          
  خشم من اينك در خشاب افكن      فشنگ از آهن  

  
توفان سـوار امشـب                كه خواهد زد به كوه و دره اين 

  )۲۳: ۱۳۷۲احمدي،(                                
  

. شود اي است كه در نتيجه آن ايجاد مي        روي ديگر سكه تركيب، تصوير تازه      دانيم كه  مي
   : برده استشريف سعيدي صورت تصويري برگرفته از اين تركيب را به كار

ــاد    ــروزان در ب ــال ف ــا ي ــبي ب ــي دود اس  م
  

 پشت زيـن خشـم دگـر دارد توفـان در بـاد              
  )٥٩: ١٣٧٤سعيدي، (                           

 بـر سـبيل   براين،ابنـ  ،ديگران را به گردن بگيرد    » تركيب«    مظفري هم شاعري نيست كه خون      
  . را ساخته است» توفان مزاج« به مطلوب ةمصادر
ــ ــزاجتوـف ــرتم  ان مـ ــواج غيـ ــاهي امـ   مـ

  
ــنه آفريــــد      ــرا روز ازل تشــ ــا مــ  دريــ

  )۴۲: ۱۳۷۹مظفري، (                           
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فقط در شعر مقاومت افغانسـتان اسـتفاده        » توفان سوار « ناگفته نگذاريم كه تركيب      ،البته
 Rider on«اي دارد بـا نـام   مريكايي نيز ترانهآ ةتصنيف ساز سيه چرد » Doors «؛نشده است

the storm«  تـوكلي  ( شـود  مرتب درآن تكـرار مـي  » توفان سوار«كه صورت انگليسي تركيب
   .)۲۶۷: ۱۳۷۸پارسان، 

  )صرف و نحو( دستـورزبـان .۳-۱
ايـن  .  در شـعر مقاومـت افغانسـتان مشـهود اسـت           گاهيهاي زباني و دستوري نيز       انضباطي بي
 آوردن فعل مفرد براي فاعل      مانند ؛كند ت مي ها ارتباط مخاطب را با شعر دچار گسس        توجهي بي

   :جمع
 مـاني  شـوي و هـر قـدم كـه مـي           شروع مـي  

  
 كنـــدش آســـمانيان تســـبيح حســـاب مـــي  

  )۳۶: ۱۳۷۸رحيمي، (                            
  

  :يا آوردن فعل جمع براي فاعل مفرد
 باران رسيد و هر چه در و دشـت تـازه شـد            

  
  شـدند  هر چه گلوله ريخـت بـه گـل مبـتال            

 ) ۶۴: ۱۳۷۸رحيمي، (                            
  

  :، پس از فعل آمده است»فرا«در بيت زير هم پيشوند 
 شــود ام امــا چــه مــي ســر تــا بــه پــا شــكفته

  
  مـــرافـــراپلكـــي اگـــر دوبـــاره بگيـــري    

  )۴۹: ۱۳۷۸رحيمي، (                            
  

ن مهـاجر در قـرار دادن اجـزاي جملـه بـه             در خصوص نحو، يعني ميزان توانايي شاعرا      
بالغت از معـايير مهـم      .  سخن فراوان است   -  مستقيم با بالغت زبان دارد     ةكه رابط -تناسب نياز   

 ةتفاوت سعدي با شـاعر هـم دور  . آيد به شمار ميگذاري شاعران در نزد مردم و منتقدان        ارزش
 از رمـوز     كـه ســعدي و ايـرج       ويني در اين است   خود سيف فرغاني يا ايرج ميرزا و عارف قز        

  . ـ ميان كاظمي و شريف سعيدي وجود دارد ـ بال تشبيه  همين تفـاوت؛بالغت آگاهترند
ن    » شبي كه پيرهن شعله بود بر تن شـهر        «: گويد محمد شريف سعيدي در مصرعي مي      و از اـي

را       . اي بايد اسناد منفي داشته باشـد       نكته غافل است كه چنين جمله      پـي ه  عله ـب بيه ـش دار    تـش جاـن هن و 
اسناد مثبت بيت، نيروي عاطفه را از بين برده است                اعر    . انگاري شهر، تصوير زيبايي است؛ اما  اگـر ـش

پيراهني نداشت«:مي گفت   . شد يقيناً حس اندوه بهتر منتقل مي» شبي كه شهر جز شعله 
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زباِن محاور       مهـاجرت   توانست به شـعر     در افغانستان مي   ةگذشته از مسأله بالغت، نحو 
قبالً گفته    همان. كمك كند  اي اسـت كـه بـراي مـا          ايم، زبان محاوره افغانستان به گونه      گونه كه 

 افغانستان فعـل مانـدن هنـوز هـم در معنـاي             ةدرمحاور. شود مي هنجار يا سبك ادبي محسوب    
مثالً مي   يعني گذاشتن به كار مي     ؛اي آن  شاهنامه آشنايي . »قدم روي چشم ما مانديد«: گويند رود؛ 

افغانهـا افعـالي ماننـد      . و در عين حال ابهامي هم ندارد      ي زبان در اين جمله، در اوج است         ايزد
» تواند گريستن نمي «،  »تواند خوردن نمي «را به صورت    » تواند بگريد  نمي«يا  » تواند بخورد  نمي«

ختيار سهولت در ا  ببرند؛ يعني زباني كه شاعر ايراني نمي تواند خود را به آن برساند،               به كار مي  
  . شاعران افغانستان قرار داده شده است

  موسيقي . ٢
شناسي شـعر مـورد      در كنار زبان، عاطفه، انديشه و ديگر عناصر شعري، موسيقي را بايد در زيبا             

 اين عنايت به موسيقي از دير باز در ميـان اديبـان مسـلمان وجـود داشـته                   ،البته. توجه قرار داد  
 جايگاه آنها دركلمه و بـه صـورت كلـي در بافـت كـالم،                ابن اثير، براي نقش اصوات و     . است

او به اعجاز اصوات، در كيفيت انتقال معاني و مفاهيم آگاه است و بر              . ل است يارزش خاصي قا  
اي را بـا تهـور و اطمينـان، ذيـل عنوانهـاي              اساس همين آگاهي است كه بحثهاي مفصل و تازه        

  .)۶۰و۴۲: ۱۹۷۹ابن اثير، (كند  مطرح مي» عنيقّوه اللّفظ لقّوه الم«و » الصّناعه اللّفظيه«
 زيبـاروي و    هاي خوش تركيـب را بـه زنـان         ابن اثير در جمـال شنـاسي اصـوات، كلمه      

كنـد و پـا را از        هاي زشت و كريه تشبيه مـي       خوش تركيب را به چهره      نا خوش اندام، و كلمات   
نگ موسيقي، گـوش نـواز، و       هاي خوش آه   گذارد و برخي الفاظ را مانند نغمه       اين هم فراتر مي   

: گويـد  شمارد و حتي مـي     اي ديگر را همچون صوت حمار، گوش خراش و ناخوشايند مي           پاره
   .)۱۵۰: ۱۹۷۹ابن اثير، (» برخي از الفاظ در دهان، لذت عسل دارند و بعضي ديگر طعم حنظل «

كند، حـالتي  تواند القا   اثير براي حسي كه كلمه و جمله مي        ژان پل سارتر نيز همچون ابن     
  :نويسد ل شده، مييقاطعم گونه 

هاي سوز آور دليل مخالف را، احتياط و مالحظه را، تفكيـك و افتـراق را از                  شاعر، مزه «
 »رسـاند  چشد و آنها را تا حد مطلـق مـي           مي ـ  ها ـ و به منظور چشيدن خود اين مزه         خالل جمله 

  .)۱۸۴: ۱۳۷۰سارتر،(
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آهنگ صـدا   «: نويسد  معاصر نيز در باب موسيقي كالم مي       پردازان از نظريه   نامداريان،   پور
موسـيقي كـه    . و شيوه سخن گفتن ما هرگز در حاالت خشم و شادي و انـدوه يكسـان نيسـت                 

واسطه هركالم و بياني كه واجد معنايي باشد، در مـا            صوت است، قادر است بي      وسيله بيان آن،    
 جسماني متناسـب بـا آن را بـه وجـود            العملهاي مادي و   حاالت عاطفي گوناگون و البته عكس     

  .)۲۸۹: ۱۳۵۷پورنامداريان، ( »بياورد
 بررسـي اسـت؛     درخورموسيقي شعر، تقسيمات متعددي دارد و از ديدگاههاي مختلف          

ود بـه بحـث      اما پـيش از ور     ؛ در اينجا فقط به مسأله وزن، قافيه و رديف اشاره شده است            لكن
  :گرددت افغانستان بررسي  قالبهاي شعر مهاجراصلي، الزم است نخست

   قالبهاي شعر مهاجرت افغانستان .۱-۲
 يا  امـا پـاره    ؛ان کـرد  يـ  ب  مرسوم ي در غالب قالبها   توان يرا م  ي شعر ين اغلب مضام  ،ديبدون ترد 
اسـت   يبرخوردارند و شاعر توانا کس     يشتريت و استعداد ب   يظرف ن از ي مضام يا  پاره يقالبها برا 

 شاعران مهـاجر  .ش به کار بندد   ياز مقاصد خو  ر اب ين آن را برا   يبترن قالب و مناس   يکه بتواند بهتر  
شاعران پيش كسوت، مانند خليلي و . اند ز از همه قالبهاي رايج، كم و بيش استفاده كرده       يافغان ن 

 ةكه مضمون اصلي و گفتمـان محـوري شـعر سـه دهـ             - پژواك، مضمون پايداري و مقاومت را     
در شعر جوانـاني ماننـد كـاظمي هـم          . اند ختهي قصيده ر   اغلب در  قالب    – پسين افغانستان است  

مثالً عبدالرسول آرزو كه جگري آزرده از كژدم        ؛  شود ديده مي » موعظه«قصايد استواري از طراز     
» غم وطن  «ة سيروز كبدي در گذشت، در قصيد      يماري ب به غربت داشت و عاقبت به سبب ابتال      
  : گويد و در استقبال از تبعيدي يمگان مي

ـ  ـش ــل  ــرا   گ ــتر م ــر نيش ــدگاه نظ ــه دي  د ب
 خـرد  جاي خرد چو نيست در اين دهـر بـي         

 خوردم ز بس كه خون جگـر در غـم وطـن           
  

ــرا     ــو ســيه در نظــر م  افرشــته شــد چــو دي
 خبـر مـرا    نازم جنـون كـه كـرد ز خـود بـي           

ــرا   ــر مـ ــت زردي و درد جگـ ــر گرفـ  آخـ
  )۵۰: ۱۳۷۸آرزو، (                               

  

كل قراردادي قصيده فرو ريخته است، نه در آن خبري از تشبيب            در قصايد مهاجرت، ش   
يعني شاعر در قصـيده مسـتقيم بـر سـر     ؛...و نسيب و تغزّل هست، و نه حسن تأبيد و شريطه و    

  . گويد رود و دردهاي خويش را باز مي موضوع خود مي
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چهار پاره هم كه با محمود طرزي قـدم بـه دنيـاي شـعر افغانسـتان گذاشـت، در شـعر                  
در . اند اعتنا نبوده   شاعران مهاجر به دوبيتي قديم و رباعي هم بي         ،البته. هاجرت طرفداراني دارد  م

سروده سـّيد حسـين موحـد بلخـي يـاد           »  گل سرخ  ةزيارتنام«توانيم از مجموعه شعر      اينجا مي 
تماماً در قالب دوبيتي و رباعي است           كـاظمي نيـز چنـدين ربـاعي بـه هـم            . كنيم، كه اشعار آن 

ه در سوگ احمد زارعي سروده است و ديگر شاعران نيز در خالل قالبهاي گوناگون، گاه                پيوست
سـرايي محـدود اسـت و        توانايي شاعران افغانسـتان در ربـاعي      . اند   داده سردر نفس رباعي آواز     

  . قابل مقايسه نيست...اصوال با آثار حسن حسيني، قيصر امين پور و
ـ       ةاز هم  گـاه حقيقـي شـعر       مثنـوي جلـوه   . ه مثنـوي برسـيم     قالبها به اجمال گذشتيم تا ب

 افغانستان است و شاعران مهاجر از قابليتهاي اين قالب جهت بـازگو كـردن مضـامين                 مهاجرت
اساساً مثنوي در ادب فارسي با حمـاسه آغـاز شـده          «. اند خوبي استفاده كرده  بحماسي مقاومت   

 »در همين قالب سروده شده است مسعودي مروزي، شاهنامه يعني ؛ فارسيةرين منظوممتو قدي 
  .)۲۲: ۱۳۷۲رزمجو، (

قالب مثنوي تحت تأثير شعر علي معلم دامغاني توسط شاعراني به كار گرفته شد كه در                
اولين كسـي كـه   . اواسط دهه شصت به دنبال نوآوري و ايجاد دگرگوني در شعر مقاومت بودند      

هـاجرت كـرد، سـيد ابوطالـب     اين قالب را در شكل و شمايل امـروزينش وارد جريـان شـعر م    
 بـه مثنـوي روي       »انجمـن شـاعران انقـالب اسـالمي       «بعد از مظفري تمام اعضاي      . مظفري بود 

سـرايي    مثنـوي  ةبا وجود اين،كاظمي و مظفري تاكنون مقام پيشتازي خـود را در زمينـ             . آوردند
گيـري از    بهـره وجه تمايز مثنويهاي شاعران مهاجر افغانستان بـا ديگـر مثنويهـا،             . اند حفظ كرده 

در ايـن دوره، وزن     . رفت اوزان بلندي است كه در گذشته، بيشتر براي قصيده و غزل به كار مي             
 ويـس و   و   خسرو و شـيرين    يـا     )سريع مسدس مطوي  /  مفتعلن مفتعلن فاعلن   (مخزن األسرار 

مفعـول مفـاعلن     (ليلـي و مجنـون    ،  )هزج مسـدس محـذوف    / مفاعيلن مفاعيلن فعولن   (رامين
متقارب /  فعولن فعولن فعولن فعل    (شاهنامهو حتي وزن    ) هزج مسدس اخرب مقبوض   /  فعولن

در  .به كار رفته اسـت     كه از اوزان حماسي معروف و فراگير مثنوي است، كمتر         ) مثمن محذوف 
   .توان يافت شعر قابل توجهي نمي» خليلي« مولوي هم جز در آثار مثنويوزن 
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نسبتاً سريع، آهنگين و طوالني براي بيان موضـوعات         بنابر آنچه گفته شد، انتخاب اوزان       
ويژگـي ديگـر، آن     . مقاومت و پايداري از اختصـاصات سبكـي شعر مهاجرت افغانستان اسـت          
دانند، بلكه به محض     است كه شــاعران خود را به سرودن مثنوي با تعداد ابيات زياد ملزم نمي             

 مسـأله باعـث شـده كـه در شـعر مهـاجرت              ايـن . رسـانند  القاي پيام خود، شعر را به پايان مي       
ايـن  .  ديـده شـود    _ از نادر احمدي  » هياهوي هوس «مثل  _  افغانستان، مثنويهاي سيزده بيتي هم    

  :بندي كرد توان در سه وزن دسته مثنويها را،گذشته از استثناهاي معدود، مي
شـكوفه  «ي  مثنـو : ؛ ماننـد    )مفـاعلن فعالتـن مفـاعلن فعـالت       (بحر مجتثّ مثمن مخبون ابتر      -۱

  :از محمد آصف رحماني با مطلع» وحدت
ــال  ــة !ه ــور آي ــورة ن ــد   ز س ــحر خواني   س

  
ــد      ــر خواني ــه را ز س ــن آي ــه اي ــزار مرتب  ه

  )۵۲: ضريح آفتاب(                              
  

   :الّدين شكوهي با مطلع از نظام» شكست جاذبه«
 ميرنـد  ها دسته دسته مـي     شب است و عاطفه   

  
 ميرنــد   پــر شكســته مــي  پرنــدگان وفــا   

  )۲۲: اشك قلم(                                  
  

   :از ابوطالب مظفري با مطلع» سوگنامه بلخ«
 ز چشمه سار افـق خـون تـازه مـي جوشـد            

  

ــد     ــي كوش ــتاره م ــل س ــي قت ــپاه شــب پ  س
  ) ۷: ۱۳۷۹مظفري،(                              

  

  :مطلعاز محمد كاظم كاظمي با » رمز سواري«
 بـه كجـــا مـي رويـد برگرديـد         ! هال  ! هال  

   

ــد      ــه نامردي ــر ن ـــدان اگ ــه مي ــد ب ــدم نهي  ق
   )۶۷شعر مقاومت افغانستان، (                  

  
   :از كاظمي با مطلع » از دهان تفنگ«

 گـــويم اگـــر پســـند و اگـــر ناپســـند مـــي
  

 گــويم نگفتــه بــودم و اينــك بلنــد مــي      
   )۴۲: ۱۳۷۹اظمي، ك(                            

  

   : از كاظمي بامطلع »باز گشت«
 غروب در نفـس گـرم جـاده خـواهم رفـت           

  

ــت       ــواهم رف ــاده خ ــودم پي ــده ب ــاده آم  پي
   )۳۶: ۱۳۷۹كاظمي، (                            
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   :از دلجو با مطلع» طلوع فجر«
ــت     ــه گرف ــور جاودان ــر ن ــار دگ ــپيده ب  س

  
  

 ســواد ظلمــت شــب از افــق كرانــه گرفــت   
 ) ۹: ۱۳۷۶دلجو،     (                            

  

از كـاظمي بـا     ) ۱(»احد« :؛ مانند   )فعالتن فعالتن فعالتن فعالت     ( رمل مثمن مخبون مقصور      -۲
   :مطلع

 اي به اميد كسـان خفتـه ز خـود يـاد آريـد             
  

ــد      ــاد آري ــد ي ــت ز اح ــان غنيم ــنه كام  تش
   )۱۵: ۱۳۷۹كاظمي، (                            

  

   :از كاظمي با مطلع» و دو تيغ  هفتاد«
ــده اســت   ــغ آم ــاه دري ــفران گ  آي دوزخ س

  

 كه هفتاد و دو تيـغ آمـده اسـت          سر بدزديد   
 ) ۸۰در هواي حرم، (                            

  

   :از كاظمي بامطلع» روايت«
 و كسي گفت چنين گفت سفر سنگين است       

  

 ن اسـت  باد با قافله ديري است كه سر سنگي         
   )۷۷: ۱۳۷۰كاظمي، (                            

  

   :الدين شكوهي با مطلع از نظام »گذرگاه«
ــاييزانم    ــور پ ــيلي خ ــه س ــت ك ــدتي گش  م

  

ــزانم       ــخن آوي ــه دار س ــه ب ــد ك ــدتي ش  م
 ) ۴۷:شعر مقاومت افغانستان(                   

  

   :انند؛ م )مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع(  رجز مثمن محذوف - ۳
   :از دلجو با مطلع » دريا به دريا«

 برخيـــز تـــا ســـر در ره جانـــان گـــذاريم 
  

ــذاريم     ــدان گ ــاي در مي ــوه و صــحرا پ  از ك
   )۱۸: ۱۳۷۶دلجو، (                              

  

در اينجا بايد يادآوري كنيم كه استفاده از اوزان بلند در سـرودن مثنـوي پيشـتر توسـط                    
يما يوشيج، شهريار و عماد خراساني تجربه شده بود؛ اما در شعر معلم بـه               ملك الشّعراي بهار، ن   

عنوان يك ويژگي سبكي مطرح شد و به واسطه او به شعر مهاجرت و مقاومـت افغانسـتان راه                   
  .  آن سخن گفتندة از قضا مخالفان و موافقان زيادي هم دربار؛يافت

گاه شاعر، در بـين  «.  مثنوي است از ديگر ويژگيهاي مثنوي مهاجرت، استفاده از غزل در        
گردانـد و پـس از آوردن        دهد و قالب شعر را به غزل بـر مـي           ابيات مثنوي فضايي را ترتيب مي     



  پژوهشي گوهر گويا-ة علمينشري  /   ۱۰۲

 

اين امر در تاريخ ادبيـات      . گردد چند بيت به اين صورت، بار ديگر به همان قالب مثنوي باز مي            
.  شاعر قرن پنجم بـود  »عّيوقي«ـ مثنوي را تجربه كرد،  نخستين كسي كه غزل . سابقه نيست  ما بي 

خود چند بار از غزلهايي در همان وزن منظومه اسـتفاده           » ورقه و گلشاه  «وي در ضمن منظومه     
» پس از او نيز اميـر خسـرو دهلـوي وعبيـد زاكـاني ايـن شـيوه را بـه كـار بردنـد                        . كرده است 

             .)۱۰۹: ۱۳۷۷ميرجعفري، (

. ين كسي است كه از غزل در مثنوي اسـتفاده كـرد           پس از انقالب اسالمي، علي معلم اول      
  . آورده استي نيز، غزل »هجرت«وي در ضمن مثنوي 

معموالً   ـ  گفتني است در غزل   « شـود، گريـز بـه غـزل اگـر            با مثنوي آغاز مـي       مثنوي كه 
 »كنـد   عـاطفي مخاطـب را بـا شـعر قطـع مـي             ةهنرمندانه انجام نپذيرد، ذوق ستيز است و رابط       

   .)۱۱: ۱۳۸۰سنگري، (
ــ   غـزل .  بـه حسـاب آورد     يـي توان قالب مجزا   ـ مثنوي را نمي     اين اوصاف، غزل   ةبا هم 

هـايي كـه در    بعضي از نمونه. مثنوي همان مثنوي است كه غزلي را در دل خود جاي داده است 
ان            ـ  بندي وزنهاي مثنوي مهاجرت ذكر كرديم، در واقع غزل         تقسيم ز در مـي زل نـي  مثنوي بودند؛ امـا ـغ
امين و             . ران افغانستان طرفداران بسيار دارد    شاع مـض اري از  تان ـع بسياري از جوانان امروز افغانـس غزل 

سـعيدي،          هاي پايداري است؛ با اين حال بعضي از غزل         درونمايه ريف  ـش احمـدي،  سرايان افغان نظير 
ـين                  رحيمـي، حسـن حس مبشـر،     يعقوبي، اكبري، نقاش زاده، تا حدودي قاسمي و بشـير  د  حمـي  زاده، 

موضوعات مقاومت پرداخته   . اند قنبرعلي تابش و سيدرضا محمدي كم و بيش به 
  قافيه و رديف .  ۲-۲

 قافيه و   .دنشو يساز محسوب م   يقي موس ياصل عناصر در بحث موسيقي شعر، قافيه و رديف از       
كنند، در القاي معنا به ذهن شاعر و نفوذ آن  رديف ضمن اينكه موسيقي كناري شعر را ايجاد مي  

 قافيـه، و    ةاز منظري ديگر، نگاهباني از سالمت محور افقي شعر بر عهد          . به دل مخاطب مؤثرند   
 حتي ممكن است بيتي فقـط متشـكل از قافيـه و             ؛ رديف است  ةحفظ محور عمودي آن بر عهد     

   : نمونه زير از فيض كاشانيمانند ،رديف باشد
ــي   ــت نمـ ــودي منـ ــن بـ ــا مـ ــتم بـ  دانسـ

ــدم   ــو را فهميـ ــتم و تـ ــويش گذشـ  از خـ
  

ــي     ــت نمـ ــودي منـ ــن بـ ــا مـ ــتم يـ  دانسـ
ــي   ــت نمـ ــودي منـ ــن بـ ــا مـ ــتم تـ  دانسـ

  )۱۵۸: ۱۳۷۳شفيعي كدكني، .ك.ر(           
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در شعر مهاجرت  افغانستان، استفاده درست يا نادرست از قافيه و رديف بيشتر منوط به      
. گفـت توان از آن سخن      نمي» دوره«توانايي شاعران است؛ لذا به عنوان مسأله زيبا شناسي شعر           

ل مسأله قافيه فقط به تحلي) context  micro( كوچك ة ما به صورت نقد زمين،به همين دليل
از محمـد كـاظم   » داركـوب «از شـريف سـعيدي و    » چشمهاي زنـگ زده  «و رديف در دو غزل   

  . پردازيم كاظمي مي
تقريباً مشكل سروده شده        در قافيه   ياد شده  هر دو غزل   ت كـه   اند؛ با اين تفاو    اي مشابه و 

. داراي رديـف اسـمي اسـت      » چشمهاي زنـگ زده   «داراي رديف فعلي، و شعر      » داركوب«شعر  
 او  ة پرورش يافت  ةانتخاب رديف فعلي از سوي كاظمي در كنار اين قافيه سنگين، نشان از قريح             

آمدن فعل در پايان . دارد؛ چرا كه روح زبان فارسي در اين انتخاب مورد توجه قرار گرفته است          
كـاظمي  . شود كه معنا از مسـيري طبيعـي وارد جريـان شـعر شـود               ا جمله موجب مي   مصراع ي 

  : سرايد مي
 هر ميوه اي كه دست رسـانديم چـوب شـد         
ــان راه     ــما در مي ــا و ش ــر و دار م ــن گي  اي
ــتيم    ــه داش ــي ك ــه درخت ــن ميان  دردا در اي

  

 مـــا اليـــق بهـــار نبـــوديم، خـــوب شـــد   
 چون روزه باز كـردن پـيش از غـروب شـد           

ـــج  ـــي ل ــد قربان ـــوب ش ـــن دارك  وج تري
 ) ۱۹: ۱۳۷۹كاظمي، (                            

  

  : گويد و سعيدي مي
 چشما ن تو دو روزن بي چار چوب خشـك   
 چشمان تو به رنـگ دو خورشـيد سـوختند         
ــاد     ــود و ب ــاييز ب ــر پ ــد آخ ــي آي ــادت م  ي

  

النــ   ــده دو چــوب خشــك ةدو  ــي ز پرن   ته
 افتــاد در دو قــاب نگاهــت غــروب خشــك

  روي دوش تو گلهاي خوب خشك      مي ريخت 
  )۳۶: ۱۳۷۹سعيدي، (                           

  

كاظمي است؛ اما گلهاي خوب       يت وجوه تصويري شعر سعيدي، قو     ،البته  آن هم از نوع     -ر از غزل 
تصويرگرا نيست-خشك جالبي براي يك شاعر  مثالً؛ تركيب    :در بيت آخر» رسوب خشك «  يا 

 انـد و مـن     دهديري است دسـتهاي تـو پژمـر       
  

 ام بـه زمـين بـا رسـوب خشـك           تحليل رفته   
  

  :همين قافيه در بيت آخر شعر كاظمي، كاركردي مناسب يافته است
 تــا بــا غــدير مــا چــه كنــد هــرم سرنوشــت

  

ــد     ــوب ش ــدم رس ــه دي ــل ك ــان رود ني  طغي
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   :يا اين بيت درخشان
ــا تــــپش آرزو نبــــود   آفــــت نبــــود تــ

  

ت و روب             ٢ شـد  اين خانه گر خراب شد از رـف
  

از » انتظار«در غزل افغانستان است؛ مثل غزل         انتخاب رديفهاي خنثي، آفت اصلي رديف       
   :سعيدي با مطلع

ــن و تــو منتظــر حرفهايمــان ده صــبح      م
  

ــكفت    ــل ش ــبح  ةگ ــان ده ص ــر بم ــن منتظ   م
  

  :كه در بيتهاي زير، رديف هيچ كاركرد معنايي ندارد
ـ  ــ ـــو ز فلسف ــا  ةبگ ـــود آدمه ـــت و ب   هس

ـ     ب او آيـه هـايي از نـور اسـت          هميشه بر ل
  

 كه بسته اند به گـل تهمـت گـران ده صـبح              
 چقدر عطـر خــدا دارد آن دهـان ده صـبح          

  )۵۹: ۱۳۷۹سعيدي، (                           
  

  :از محمد تقي اكبري» غزل زخم«رود؛ مثل  جا به كار ميب گاهي نيز رديف، بسيار ،البته
ــم دارد   ــرودم زخـــ ــنگ و ســـ  دل ســـ

ــ  ــدا را هـــ ــا مخـــ ــي مهربـــ  رنترديفـــ
  

ــار و پـــــودم زخـــــم دارد     نـــــواي تـــ
 كــــه ســــرتا پــــا ســــرودم زخــــم دارد

 ) ۹: ۱۳۸۰اكبري،(                                
  

  :در مثنويهاي مهاجرت، استفاده از رديف طوالني رايج است
 سفر دشت غريبي اسـت، نفـس تـازه كنـيم          

  
 آخرين جنگ صليبي است، نفس تـازه كنـيم          

  )۲۵: ۱۳۷۹كاظمي، (                            
  

 شهد گل كرد و تشـهد بـه فراموشـي رفـت           
  

 نســتعين آمــد و نعبــد بــه فراموشــي رفــت    
  )۷۳: ۱۳۷۹كاظمي، (                            

  

  هاي آن تصوير سازي، شگردها و دگرگوني.۳
دن طيـف لطيفـي از      كند، تابي  اولين چيزي كه در تصاوير شعر مهاجرت افغانستان جلب نظر مي          

اين پرتو لطيـف كـه در       . ظرافتهاي سبك هندي بر آثار نسلهاي مختلف شاعران افغانستان است         
شود كه شعر نسل امروزي افغانسـتان   آغاز رنگي ماليم و متعادل دارد، رفته رفته چنان غليظ مي         

كامالً تحت تأثير خود مي      ـ  »دفتر نخست شـعر مقاومـت افغانسـتان       «در  . گيرد را  ين بيـت از    ، اول
  : رنگ و بوي هندي دارد،ملوك تابش سعادت

 رسد ز حيا به محفل ناز او نگهم به ديده نمي   
  

گزيده نمي            رسـد  دو جهان زبان اگرم بود به لب 
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، از محمـد كـاظم      »پياده آمـده بـودم    « شعر   ةهمين رنگ و بو در بعضي از ابيات مجموع        
  : شود كاظمي ديده مي

ــه    ــا ب ــار دل م ــاده ك ــرخ دردا فت ــت چ  دس
  

 يعنـــي كـــه داده انـــد بـــه آهنگـــر آينـــه   

  )۳۸ص(                                           
  

و          چشـمه ـب  دچون لبان مردمان خشكيد هر جـا 
  

ــده    ــم دزدي ــه ن  ام زاد راه شرمســاري بــس ك
  )۴۹ص(                                           

  

ــرد     ــم ك ـــل را گ ــي راه عم ــود ول ــيا ب  آس
  

 را چــرخ  زد و چــرخ زد و گنــدم كــردآرد   
  )۹۶ص(                                           

  

از نادر احمدي هم اين قبيـل ابيـات كـم و بـيش وجـود      » مردان برنو«در مجموعه شعر   
  :دارد

 غزل مي جوشد از اشراق چشم پر جمال تو        
  

ــو     ــه از شــرم زالل ت ــي شــود آيين ــراهم م  ف

  )۳۷ص(                                          
  

  :رسد اين مسير در ادامه به بشير رحيمي مي
 با شما از بس كه تنهـايم در آغـوش خـودم           
دگي          پيچـي درياست گرداب از به خـود   فارغ از 

  

ودم             چون صدف در عمق دريا باز در گوش ـخ
ــو در آغــوش خــودم   ــاه ن ــل م  از تجــّرد مث

  )۱۵: ۱۳۷۸رحيمي،(                             
  

  :سرايد كه براي داغ كابل مي» شاهد«و سپس 
ي نيسـت           تجـل  اگر آيينه پر داغ است، نقصي در 
 و عين دشنة ما را همان خون نقطة داغ است         

  

ي نيسـت              تجـل  تو چشمي وا كن، اينجا بر قفا خنجر 
باشد، كسي ديگر تجلي نيسـت          تعّين چون خدا 

  )۱۳۴: ۱۳۷۵، ۲۰مجله شعر، ش(               
  

  :ن بار براي داغ آفرينان كابلو اي
 اي همه مّدعي كه در آينه داغ بـا مـن اسـت          

  
 داغ همين وجود توست آينه پاك دامن است         

  )۱۳۴: ۱۳۷۵، ۲۰مجله شعر، ش(              
  

 خروار؛ اما همين چند بيت كه به ترتيب از سه نسل            ة مشتي بود نمون   ،ابياتي كه ذكر شد   
را از تعـادل بـه      ادت گرفتيم، سير اين قبيـل تصـوير پردازيهـا           مختلف شاعران افغانستان به شه    

  . نمايد ميسمت افراط باز 
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ت افغانستان با محتـوايي     شعر مهاجر «: توان پرسشي مطرح كرد و آن اين كه        در اينجا مي  
گذاري مستقيم در مخاطب اسـت، تـا چـه            پايداري، اعتراض و حماسه كه به دنبال اثر        مبتني بر 
  ؟»سازگار باشد) بويژه بيدل(ال و هواي سبك هنديتواند با ح حد مي

اول اينكه، به فرض سرودن شـعر پايـداري   : توان به اين پرسش پاسخ داد   از دو منظر مي   
خاصيت و خنثي خواهد بود      با استفاده از ظرافتهاي صوري سبك هندي، محصول كار، اثري بي          

آنكـه،   دوم ؛اطب، سازگاري نـدارد  يعني تأثير سريع و قاطع در مخ    ؛كه با غايتهاي شعر مقاومت    
اساساً قابل بيان نيستبا مضامين مقاومت در اين سبك    .اين مايه از غلظت، 

حقيقت اين است كه هر سخن جـايي و هـر نكتـه مكـاني و فضـايي و زبـاني خـاص                       
ـ با زبـان سـهراب سـپهري         ـ كه گفتمان اصلي شعر اخوان است        شكست ةطلبد؛ حتي حماس   مي

شود در فضـاي شـعري اخـوان بيـان      ت؛ همان گونه كه حرفهاي سهراب را نمي  قابل انتقال نيس  
اند؛ لـذا در كنـار عوامـل اجتمـاعي و            بسياري از شاعران افغانستان از اين دقيقه غافل بوده        . كرد

توان به عنوان    سرخوردگيهاي سياسي، توجه بيش از حد به ظرافتهاي صوري و زباني را نيز مي             
  . مين پايداري در شعر نسل جديد افغانستان ذكر كرد انزواي مضاعلليكي از 

مسأله ديگري كه در بحث تصويرسازي شعر مهاجرت مؤثر بوده است، فاصـله گـرفتن               
علـي معلـم در     . تدريجي شاعران مهاجر از اصالتها و سنتها و درغلتيدن به چاله مدرنيسم است            

   :نويسد ن مي اصالتهاي شعر مهاجرت افغانستان چنيدربارةمقدمة دفتر اول 
ـ از   ـ از عربي و فارسي     هاي شعر مسلمانان   از نظر من اين دفتر نسبت به اغلب مجموعه        «

 .)مقدمه: ۱۳۷۰ كاظمي و رحماني،(»  برخودار استاصالتهاي مشرق زميني واالتري
اينجـا بـه     در. مضـمون و صـورت    : دهنـد  اين اصالتها در دو ساحت خود را نشـان مـي          

  . صورت خواهيم پرداختاقتضاي موضوع، به بحث 
كـوه، جنگـل،    : مانند ،اي شاعران نسل پيشين، نمادهاي زندگي ايلياتي      يهاساس صورتگر 

 اسـت كـه     ...اسب، تفنگ، زين، تبرزين، تنور، قنات، كاريز، تبـراق و           صخره، گله، خيمه، كوچ،     
   :آمده استهاي زير گرد   از آنها در نمونهشماري

ـ    آـت ــوري از  ــتان، تن ــوه، زمس ــگ، ك  شتفن
  

ــش     ــوري از آت ــان، عب ــب، بياب ــرد و اس  و م
  ) ۲۶ : ۱۳۷۶احمدي، (                           
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 گلــه در وادي مــرگ اســت، شــبانان رفتنــد
  

د            وحشت از گرگ و تگرگ است، شبانان رفتـن
  )۴۰: ۱۳۷۶احمدي، (                              

 خيمه بر چيـده شـب سرد،خروسـان گفتنـد         
  

 ل كــرد، خروســان گفتنــدســحر دهكــده گــ  
   )۲۹: ۱۳۷۹كاظمي، (                            

  

ــود    ــزرگ ش ــود ب ــد خ ــت را بگذاري  درخ
  

 شبان دهكده بي سـگ حريـف گـرگ شـود          
   )۴۵: ۱۳۷۹كاظمي، (                            

  

ــادر  ــت  ! آي م ــن كجاس ــن م ــب و زي  ؟اس
ــد    ــر شـ ــل تيـ ــوچ فصـ ــل كـ ــاز فصـ  بـ

ــادر ــار بـــ   ! آي مـ ــوچ و بـ ــر كـ  اشفكـ
 چـــــــادر بيچـــــــارگي را بخيــــــه زن
 پــــر كــــن از آيينــــه خــــورجين مــــرا 

  

ــت؟     ــن كجاســ ــين مــ ــهاي آهنــ  كفشــ
 آن پريشـــــان خوابهـــــا تعبيـــــر شـــــد
ــاش    ــدار بـ ــي بيـ ــب كمـ ــان امشـ  مهربـ
 چــــــارق آوارگــــــي را بخيــــــه زن  

 زيــــن مــــرا تيــــز كــــن خشــــم تبــــر
  )۳۳: ۱۳۷۹مظفري، (                            

  

كننـد، فضـايي      فضايي كه شاعران مهـاجر توصـيف مـي         بينيم، چنانكه در شواهد باال مي    
اگر بخواهيم روزنة نفوذ مظاهر زندگي شهري را در شعر مهاجرت نشـان             . شرقي و سنتي است   

   :گويد نادر احمدي در توصيف بهار مي. دهيم، بايد به اشعار محمد شريف سعيدي رجوع كنيم
 آيـد امـروز، دوشـيزه نوبهـاران        با خنده مـي   

  
 ه و جنگل، با گيسوي نرم بـاران       از دره و كو     

  )۲۱ : ۱۳۷۶احمدي، (                           
  

   :گويد اما شريف سعيدي مي
  )۵۷: ۱۳۷۹سعيدي،(» عصا به دست بهار از درشكه پايين شد«

  :هايي اين چنين در شعر سعيدي باز هم وجود دارد رگه
ـــردم   ـــي ك ــان پاكتـ ـــم را مي ــك روز قلب  ي

  
 تم اي خورشيد من سـردم     دادم به دستت گف     

  )۴۵: ۱۳۷۹سعيدي،(                            
  

  : يا بيت زير
 به دست باد پرپر شد گـل اميـد بعـد از تـو             

  
 ببين گلدان خالي مانده و ترديـد بعـد از تـو             

  )۲۹: ۱۳۷۹سعيدي،(                            
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صر ماشيني و مظاهر زنـدگي       عناصر طبيعـي و سنتي خردك خردك به عنا        ،دين ترتيب ب
در آغاز سخن از اسب و زين و جنگ و جهاد بـود، در ميانـه صـحبت از     . شوند شهري بدل مي  

  : و امروز صحبت از اتوبوس و تاكسي و مسائل جواني؛ چنان كه افتد و دانيا و درشكهعص
ــرا   ــيد م ـــت و نپرس ــد و او رف ــوس آم  اتوب
 اتوبوس آمد لعــنت بـه خــطوط اتوبـوس         

ــرداتوبــوس آ  مــد و آن بخــت جـــوانم را ب
 بخت آن لطف زمانه ست كه در شكل زنـي         
 اتوبوس آمد و او رفت از ايـن قصـه و بعـد            

  

 بس كه كم اليـق ديـدار خـودش ديـد مـرا               
ــرا   نقشــه ــيد م ــم زد و پاش ــر ه ــودم ب ــا ب  ه

 بخت دوري كـه دو سـه ثانيـه خنديـد مـرا            
ــرا   ــنديد مـ ــده نپسـ ـــول نديـ ــق معمـ  طبـ

ـــعيد ـــاه پـــــر از آدم بلــ ــراايستـگــ   مــ
  

  )۱۴۳: ۱۲،۱۳۷۸و۱۱سيد رضا محمدي، مجله در دري، ش (  
  

  :»سالم حكيمي«شعر زير از  و
 يك جفت خنده، سايه به قلبم لميد و رفـت         
 خورشيد مثـل چشـم مـن آن روز بـي قـرار        

 حالوتــم كــه چــرا بــي! بــا مــن بگــو غــزل 
 سرگرم شـعر و شـور، ولـي تاكسـي رسـيد           

  

 در من دو قطره حس تبسـم چكيـد و رفـت          
 يدم كه بر دو بال دوغنچـه دويـد و رفـت            د

 حتي دو جفت چشم، دلم را نديـد و رفـت           
ــد و رفــت  ــا را بري ــو شــكفته م  احســاس ن

دّر دري، ش (       )۱۴۲: ۱۲،۱۳۷۸و۱۱مجله 
  

رين نقطة قوت شعر مهاجرت افغانسـتان بـود،   متكه روزگاري مه» مشرق زميني«اصالِت  
ود و شايد درسوگ همين اصالتهاست كه رفيـع         ش بدين گونه پايمال ماشينهاي زندگي مدرن مي      

  :گويد جنيد مي
  به غنيمت بگير / كند  كه نجواي اهورامزدا را خميازه مي/  ام حنجرة تاول زده/  !اي بهشت 

  )۱۲: ۱۳۷۸جنيد، (...قناريان كپك زده ات را مسخ كرده است/  چرا كه تعفن گلهاي زميني
 ذكـر اسـت، حضـور بعضـي         شاياناجرت   ديگري كه در مورد زيباشناسي شعر مه       ةنكت

مثالً درخت در شعر كاظمي بارها به           نمادهاي شخصي در شعر تعدادي از شاعران مهاجر است؛ 
  : عنوان نمادي از ميهن استفاده شده است

د          خواهد ماـن  و روشن است كه مغرور و سخت 
 درخـــت را بگـــذاريد خــود بــزرگ شـــود

  

 ...درخت بعد ملخ هم درخت خواهـد مانـد          
 بان دهكده بي سـگ حريـف گـرگ شـود        ش

   )۴۵: ۱۳۷۹كاظمي، (                            
  

 مي شويم از حيرت امروز چشمان ناباورم را          ديروز بر شانه بـردم تـابوت هـم سـنگرم را           
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 باور نمـي كـردم امـا روزي بيايـد كـه بايـد             
 بيمت مبـادا كـه ديـدم      ! آه اي درخت تناور     

  

  كنم كشـورم را    از زير خرواري از خاك پيدا     
 صد بار كوبيد و نشكست اين ننگ، بال و پرم را          

  

  بـرف  از شد ميخم لحظهيك هايت شاخه اگر ديروز
  

  
 توانستـــم امـــروز بـــاال بگيــرم ســرم را كـــي مـــي  

   )۵۷: ۱۳۷۹كاظمي، (                                     
  

  : استفاده كرده استهم از اين نماد براي بيان مظلوميت كشور خود»تابش «
ـاد              عله ور در ب ـش ون،   سالم اي تك درخت ريشه در ـخ

  

  
 اي بــا زخـــم انبـــوه تبـــر در بــاد كــه بــر پــا مانــده  

  

 هميشه مي پرم از خـواب وقتـي خـواب مـي بينــم         
  

  
ـاِن شــعله ور در بــاد    تــو را بــا زخــم هــاي خونچكـ

  ) ۷: ۱۳۷۶قنبرعلي تابش، (                              
  

در شعر اكبري، قوچ، نماد رهبران قوم است؛ گاه رهبران محبوب نظيـر عالمـه بلخـي و            
   :شهيد مزاري

 اي يله، اي قوچ پر شور، اي پلنگ پر غـرور          
  

 وه چه تنها بر سـر پـامير پـا بـر جـا شـدي                 
  )٦٨: ١٣٨٠اكبري،(                              

  

 وطن را عرصة كشمكشـهاي قـدرت طلبانـه          و گاه نماد رهبران منفور و جنگ افروز كه        
  :اند خود كرده

 آنك هنوز شـاخ بـه شـاخ حماسـه هاسـت           
  

ــا     ــمكوب قوچهـ ــاكش سـ ــامير در كشـ  پـ
  )۶۹: ۱۳۸۰اكبري،(                              

  

ــي   ــا حت ــاخ قوچه ــنه اي از ش ــر دش ــه زي  ب
  

ــن      ــر از م ــته ت ــون نشس ــه در خ ــا نيافت  من
  )۷۶: ۱۳۸۰كبري،ا(                              

  

 در اشتيــــاق هلـهلــــة قــــوچهاي كــــوچ
  

ـــم    ـــي نيـافت ـــده صداي ـــو دري  عمـــري گل
  )۷۲: ۱۳۸۰اكبري،(                              

  

ر ققنـ            شـقايق،   عالوه بر نمادهاي شخصي، نمادهاي عمومي و نخ نما شده هم نظـي ه،  وس، الـل
  .عرمهاجرت افغانستان فراوان به كار رفته است براي مفهوم شهيد در ش...ستاره ومسافر، پرنده 
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ــ گـاه فضـاي طنـز          ضـديت  ةـ مجاز با عالق    نيز در كسوت استعاره تهكّميه    » استيزه نما «
  :ويژه كاظمي ايجاد كرده استب ،آلودي را در شعر شاعران مهاجر

 امروز هم گذشت و از اين گونـه چنـد روز          
 يك عده هم كه پاك و شريفند و سر بـه راه           

ــا  نشــان آشــكار شــد  كــه عمــق خــوردآنه
  

ــم   ــدند  كـ ــي شـ ــان آهنـ ــام آدميـ ــم تمـ  كـ
ــي شــدند      ــار بــا كمــال شــرافت غن  ناچ
ـــدند    ـــي ش ـــت آبستن ـــار تهم ــي دچ  وقت

  )۵۳: ۱۳۷۹كاظمي، (                            
  

 گفت راوي همه گل بوده و گل مـي گوينـد          
 گفت ديدم شب توفان چـه خطرهـا كردنـد         

ــا  خوردنــد ن مــيآنچنــاني كــه نيايــد بــه زب
 آفرين باد بر اين گونـه كسـان، راوي گفـت          

 داردشـان  چـشــم بـد دور خـداونــد نگـه     
  

 گوينـد  حق همين است كه اربــاب دهل مي        
ــد   ـــاشا كردن ـــه تمـ ــه دليران ــا را چ  جنگه

 خوردنـد  شب توفان همه چون شير ژيان مي      
 چشـم بد دور از اينگونه كسان، راوي گفت       

  نگـه دارد شــان    در عــزاي زن و فـرزنــد    
  )۶۵: ۱۳۷۹كاظمي، (                            

  

كند، نه عبيد و ايرج؛ يعني از استيزه نما،          حافظ پيروي مي   ةكاظمي در طنزپردازي از شيو    
 ظرافـت و  كنـد و در نهايـت   اي هماهنـگ ايجـاد مـي    استعاره تهكميه و ذم شبيه به مدح، شبكه       
  :رساند  ميگزندگي حرف خود را به گوش مخاطب

ــد   ـــري غري ــه دلي ــنيدم ك ــان رعــد ش  و چن
 گفت فــرياد رســي گـر نبـود مــا هسـتيم            
 گفت ماييم ز سر تا بـه شـكم محـو هـدف            
 نصف شب پاس دهي هاي شـما خفـتن مـا          
ــيار   ـــر هش ــدار دل و س ــاييم بي ــرض م  الغ

  

 نه دليـري كـه در ايـن باديـه شـيري غريـد               
ــتيم    ــا هس ــود م ــر نب ــي گ ــيد كس ــه بترس  ن

  تيغه و بي دسته بـه كـف        خنجري داريم بي  
 بعد از آن خفتن مـا پـاس دهـي هـاي شـما             
 خنجر از كـف نگـذاريم مــگر وقـت فـرار           

  )۲۳: ۱۳۷۹كاظمي، (                            
  

  گيري نتيجه .۴
ويژگيهاي شعر مهاجرت افغانستان را مي موارد زير خالصه كرد با توجه به آنچه گفته شد،    : توان در 

هاي بومي و محلي افغانسـتان، بـويژه منطقـه هزارجـات و         گيري از واژه   ان، بهره از نظر زب  ) الف
بعضاً بديع در شعر مهاجرت جلب نظر مي           اي از ايـن      پاره ،البته. كند همچنين ساخت تركيبهاي 

  .كند  بيش از حد، تكراري و بي اثر جلوه ميةتركيبها به مرور زمان و به دليل استفاد
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مهمترين قالبهاي شعر مهاجرت افغانستان دانست و اسـتفاده از اوزان            ت مثنوي و غزل را مي    ) ب وان 
  .نمودبلند در سرودن مثنوي و آوردن غزل در ضمن آن را به عنوان يك ويژگي سبكي بررسي 

سازي، شـاعران مهـاجر در سـالهاي آغـازين هجـرت، بيشـتر بـه طبيعـت و                    از نظر تصوير  ) ج
 جاي خود را به     اندك اندك  اين گرايش    لكن، ؛دهند يهاي زندگي روستايي عالقه نشان م      جلوه

  .دهد مظاهر زندگي شهري و مدرن مي
الهاي                  ةدرونماي) د ـس ا طـوالني شـدن  افغانستان، پايداري و مقاومت است كه ـب  اصلي شعر مهاجرت 

مضامين تغزلي و عاشقانه جاي آن را ميةغربت و تحت تأثير شعر ده   .گيرد  اخير ايران، 
  
  هانوشت پي
اي؛ چكر به معني تفريح و گردش، سرك به معني خيابان و بوت به معنـي                 در گويش هزاره   -۱
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 حوزه  :تهران  تر دوم،    دف ،شعر مقاومت افغانستان  . )۱۳۷۲(. مظفري ابوطالب و نادر احمدي     -۱۶

  .چ اول، هنري
  نشريات و مجالت 

  .۲۰ش . )۱۳۷۵(.مجله شعر -۱
  .۲۷ش . )۱۳۷۸(.مجله شعر -۲
  .۱۲ و۱۱ش . )۱۳۷۸(.مجله در دري -۳
  .۲و۱ش . )۱۳۷۰(.اشك قلم -۴




