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 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
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 18/1/6194 تاریخ پذیرش مقاله: ،9/4/6191 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده
اطالق گذرد و به شعرهایی آن نمیپیدایش نامی است که عمر زیادی از  از یک منظر، پایداری ادبیات
شاعران این نوع  ةزمرر . شعرای زیادی داند شدهانقالب اسالمی و دفاع مقدس سروده  ةکه دربار شودمی

مقاله در صدد  است. این شدهامشان ذکر ن ،های متناسبالمعارفةدائرو  ها کتابشعر قرار دارند که در 
بوده  شاهیستمیکی از پیشاهنگان مبارزه با رژیم دژخیم  ،که خسرو فرشیدورد است نکته اثبات این

یکی از سرایی پرداخته و به حبسیه لچه ةدر ده نظام آنسی که خود در زندان مخوف ک ؛تاس
کشیده  ستم مطلعزلی با غ) تهای ادب پارسی افزوده اسهای معاصر را به گنجینهشیواترین حبسیه

شعرسرایی او در مبارزه با  ةکسی که سابق، پرستی و تقوا گناهم ای یاران(زندان شاهم ای یاران/ وطن
به چاپ  6130و در  یرا به چاپ زیرزمین هاآن 6131مهر و در  گردد میباز 6148به سال  طاغوتنظام 
 ةدهند نشان 6139تاریخ مهر ه بجنگ تحمیلی  ةمچنین کتاب شعر او در زمینه است. رساندهآشکار 

 در این دو زمینه است.  ویپیشگامی 
 

 ،نموضم ،اسالمی دبیات بعد از انقالبا ،دبیات پیش از انقالبا ،فرشیدورد خسرو کلیدی: هایهواژ

 .جنگ شعر، شعر انقالب
 

                                                           
 majdomid@ut.ac.ir                                                                         :مسئولرایانامة نویسندة  6.
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 مقدمه -1
 زندگی و آثار علمی -1-1

. دجهان گشو در شهر مالیر دیده به ش .ـه 6183در پانزدهم دی  خسرو فرشیدورد
تحصیل به  ةگذاشت و برای ادامحصیالت ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش پشت سر ت

فوق  6110لیسانس زبان و ادبیات فارسی و در  6139ر د. تالبرز تهران رفدبیرستان 
 ةبه دریافت درج 6143و در را از دانشگاه تهران دریافت کرد لیسانس همان رشته 

به کتب دستور  توان میاو  تألیفات ترین مهمز ا. درسی نائل شدکتری زبان و ادبیات فا
 سئلهم ،ستور مختصر تاریخی زبان فارسید ،رباره ادبیات و نقد ادبید ،مفصل امروز
 6گارش و پژوهش در زبان فارسی و ... اشاره کرد.ن ،درست و غلط

 

 های شعرمجموعه -1-6

 ةحماسشعر  ةجموعم اند از:ه عبارتک تسه اثر شعری به یادگار مانده اس فرشیدورداز 
با را او  ةطلباناشعار انقالبی و مبارزه واست  به چاپ رسیده 6130 که در مهر انقالب

 ز» ة شعرجموعم؛ دگیر برمیتا زمان چاپ اثر در  6148سالرژیم منحوس پهلوی از 
 ةدربرگیرند و است آراسته شدهطبع زیور به  6139 سال که در «میهنت دفاع کن

شعاری در تحریض و تشویق جنگاوران و مردم غیور ایران در دفاع و پاسداشت از خاک ا
آن  که انتشارات امید مجداست  «صالی عشق»موسوم به  ،دفتر سوم و تپاک ایران اس

 ییها غزلبا همراه  وی منتخب اشعار شامل واست  دهچاپ رسانبه  6108 سال در را
 استاد است.از ناب 

 

 آن دربارۀاجمالی  ۀعر شاعران انقالب و مقایسنگاهی به ش -1-9

شعر  عموالًم. را نیز بررسی کنیمشعر جنگ  یمناگزیربررسی و واکاوی شعر انقالب  برای
شعر  ةدور»و  «تجرد و درونی شدن ةدور»، «های شعر جنگجوانه»ة جنگ را به سه دور
آنکه ما با حال و رای ب. (11: 6101،اسمیق) دکنن میتقسیم  «گجن ةجنگ بعد از خاتم
اشعار با را اول جنگ بیشتر آشنا شویم و بتوانیم شعر این دسته  ةهوای شاعران دور

 ؛کنیم میشعر یکی از مشهورترین شعرای این دوره را بررسی  ،یمکنمقایسه  3فرشیدورد
داغ و آتشین او در آغاز جنگ  های غزلاست که دوره ن حسن حسینی یکی از شعرای ای

. دبخشی میهای حق علیه باطل گاوران جبههو هیجانی خاص به جنشور  ،تحمیلی
و اشعار نو است  ها رباعی ،ها غزل ةدربرگیرند ،«ا حلق اسماعیلب صدا هم»شعر  ةجموعم

ین مجموعه شامل سه ا. تاسپ شده ن بار چاینخست برای 6111فروردین  دوازده درکه 
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اشعار پس از انقالب اسالمی  که گزیده «های سحرزادسروده» نخست،فصل  فصل است:
های پیش از انقالب است و های از سرودگزیده که «ها سرودهشب » ،فصل دوم ؛تاس

شامل دفتر رباعی  ،و فصل سوم تعلق دارد 6133دی  به تاریخشعر آن  ترین قدیمی
 و و استفاده از آیات قرآن ا و نوآورانه و بیان صریحگیری از تشبیهات زیبو با بهرها. تاس

به  یش،های خوههای جنگ و وداع رزمندگان با خانوادو ترسیم صحنهتلمیحات مذهبی 
 خود رنگ و بویی خاص بخشیده است. های غزل

ــن   ــاه ســحر زی ــار رزم را گ ــیذوالجن ــنم م  ک
 دهـم  مـی یا علی گویـان سـرود التخـر سـر     

 

ــی  ــوا     روم م ــای نین ــه ن ــا ک ــیآنج ــدم م  خوان
ــی     ــی مرتض ــک عل ــر آن ــز نج ــیک ــدم م  خوان

 (16 :6111 ،حسینی)                                 

برجسـتگی آشـکار و    ،فرشـیدورد با اشعار  حسینیاز جمله تمایزهای ظاهری در کار  
  بـه   1؛هید و ... اسـت شـ  ،مسـال ا ،مـام ا ،نقـالب ا ،در واژگان شـهادت  حسینیصریح اشعار 

شـعر کبریـت در قلمـرو     مـلالً )آیات قـرآن کـریم    ةبه ترجم ناو مزیّ تر اشعارای که بیشگونه

بـه بزرگـانی از    و... «بـا یـاد...  »، ...«بـرای  » ،«تقدیم به» هایی چونبا عنوان یا و خورشید(
و  ییبـا یـاد شـهیدان رجـا    « کـوثر »شعر ، از جمله اند؛انقالب و دفاع مقدس تقدیم شده

« ای همچـو سـربداران  » ،دسـتییب  اهللر سوگ شهید آیتد «نزمزمه جاوید خو» ر،باهن
« ملنوی عاشـقان » ،دبرای چریک شهید عباس پالیزگیر و دیگر شهیدان گمنام سوسنگر

بـرای شـهید سـید علـی      «مردی از تبـار شـرف  » ی،ماشاءاهلل سرهنگ با یاد شهید عاشق:
به پاس حماسة  «زاعجا» ،...به یاد شهید جمشید بروجردیان دالور« پنج سرود»، واندرزگ

  و ... ددو بسیجی دربن
و  انقالب ةماسحیعنی  ،وردبا دو دفتر شعر خسرو فرشید ها غزلتفاوت این  ترین مهم

عناصر مذهبی و تلمیحات قرآنی و دینـی   کارگیری به ةر زبان و نحود ،نز میهنت دفاع ک
 تا زمان چاپ اثـر  6146اشعاری از سال  ةبرگیرندرچون د انقالب ةحماسة جموعم. تاس
 ،اقتبـاس  ،تلمیحـات مـذهبی  از لحـا    ،جهـادی اشعار انقالبی و  میان در ،است( 6130)

 جنـگ  نخسـت  ةدر قیاس با اشعار دورآفرینی ترکیبو انگیز تصاویر خیال ،تضمین قرآنی
 ؛گـردد  مـی  شـاعر بـاز  طرز فکر به  احتماالًسبک هنری، لیل این د. تکم رنگ اس اندکی
بان پیچیـده  به انتخاب زبان ساده به جای ز دفترهای شعر خود در مقدمةبارها  وی چون

ز میهنـت  که باید به خاموشی استاد بعد از چاپ ایندیگر  ةکتن. تو غامض اشاره کرده اس
صـالی  شـعر سـوم    ةمجموعـ یعنی سال انتشـار   6108تا سال  6139در سال  دفاع کن
در  ،دکـر  میهفتاد اشعاری منتشر  یا شصت ةده در فرشیدورد اگر یقیناً. اشاره کرد عشق
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شـعر   ةانگیز به مراتب از دو مجموعـ ت و عناصر مذهبی و زبان خیالمیحاگیری از تلبهره
یعنـی  ، بدر سه عنصر بر شمرده شده برای شعر انقال ،و به عبارت دیگر تر پررنگپیشین 

در میـان  ایـن شـاعر   اید یکی از دالیل گمنامی ش. دنمو میتر برجسته 4هدا و جنگش ،امام
است تا بتواند او را  شصت ةیی او بعد از دهشعرسرا نداشتن استمرار ،خیل شعرای انقالب

بـرای وقـایع مهـم     نگفتن وی شعر شاید ،لیل دیگرد. دکندر قطار شعرای انقالب تلبیت 
تن از یاران باوفای امـام   13و شهادت  دفتر ریاست جمهوریاز قبیل انفجار  ،شصت ةده

کل باید افـزود کـه   ر د. تای داشته اسسایر شعرا نمود ویژهکه در شعر بوده است  و امت
ویژه شعرای جوانی که ، بهافزایش تعداد شعرای نسل جوان انقالب است ةده ،شصت ةده

 دنپیوستشعرای انقالب اسالمی  ةبه جرگ ،شعرای نسل اول انقالب ةتجرب مندی ازبا بهره
ـ و برخی از آن اول از شـعرای نسـل    ،هـای درخشـان خـود   ا مجموعـه ها حتی توانستند ب
، بـه  شعر فرشیدورد ةدو مجموع تأثیر پررنگنقش  ،حال هره ب. دپیشی بگیرنانقالب نیز 
بر کاروان شعرای انقالبی  (نپذیرند ، خواهدیگران بپذیرند )خواه دار شعر انقالبعنوان طلیعه

  بعد از او مبرهن و واضح است.
ضـور در  رعایـت اصـل و   ،ورد در شعرفرشیدشاید بتوان گفت یکی از دالیل موفقیت 

بدون استفاده از هیچ ابزار و نشریه و دستگاهی که مکـرر نـام او را    وی. تشاعری اس کار
...برخـی از  : »نویسـد  مـی کـه خـود   ؛ چنانتوانست به موفقیت دست یابد ،براند ها زبانبر 

اشعارم به افیانستان و امریکا هم سفر کردند و در آن سامان به صورت ترانه درآمدنـد یـا   
اصل وضور در کـار شـاعری چنـدان مهـم و      ،ریبا .(63 :6108) «دپخش شدن ها رسانهاز 

آخـرین مجموعـه    ةچشمگیر است که از چشم خود شاعر نیز پوشیده نمانده و در مقدمـ 
و در ضمن  کند میبارها بر این اصل تاکید  است، کرده منتشر 6108شعرش که در سال 

ی که از مسائل عمدها: »سدنوی می« گراشعر سنت»او با عنوان معرفی شعر معاصر مقبول 
       تـرین  مهـم ، وضـور و روشـنی و فصـاحت و موسـیقی     گـرا ذکـر کـردیم   برای شعر سنت

 .(61 :همان) «های خود مراعات نموده استها را در سرودهآن ،هاست که این گویندهآن
 

  شعر خسرو های ویژگی -1-1

ی انقالب اسالمی دسته شعرانخستین که جزو  شعر خسرو های ویژگیبرای بررسی 
که در کتاب  افکنیم مینظر  های دفاع مقدسهای نخستین سرودهویژگیابتدا به  ،است

 : است آمده سنقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقد
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بلند و طوالنی بودن  -1انتخاب زبان روایی  -3نیمایی  های قالبگیری گسترده از بهره-6»
های بدیع کمتر از زبان تصویر و نیز آرایه گیریبهره -3ة زبان رجز و شعار غلب -4 ها سروده

تلفیق رقیق نمادهای ملی با نمادهای دینی و  -1حضور روشن فرهنگ اسالم و انقالب  -1
 .(38: 1ج  ،6103 ،سنگری) «رفش و ...( د ،یاوشس ،مانند کاوه) یمذهب

بارة ربرخالف تصور و ذهنیت گسترده دباید افزود  و سوم در توضیح ویژگی اول
غالب  ةو برخالف نتیج داند میکه او را مخالر با هر نوع شعر نو نیمایی  فرشیدورد

ود اشعار نو را با های خ، او در مجموعهشاعر و مقاالت  ها کتابة بسیاری از مقدم
ز ر مجموعه شعر د. تادب پایداری سروده اس مایةدرون موضوعات مختلر، به ویژه با

 ،«کنم میمن کار » ،«ز میهنت دفاع کن» ،«کنیم میجنگ ما »شعر  ؛میهنت دفاع کن
 ،«دیدی بهار شد»عر ش ؛انقالب ةحماسدر مجموعه شعر  و «تفریدون قصه پوچیس»
و  «ای پاسدار شب»، «سیاه ةجمع های شقایق» ،«سرود جنگاوران» ،«شعر انقالب»
وشن ر. دان شدهدر قالب شعر نو و با حجم چند صفحه سروده « صر گلگون شهادت»

 دوم و چهارم را نیز دارا هستند.  های ویژگیاست که این اشعار 
 ؛دادتوضیح ر این اشعار د «تسادگی و صمیم»پوشش بارا می توان ویژگی پنجم 

این ویژگی از ود او خ. تسرشار از سادگی و صمیمیتی جاندار اس فرشیدوردشعر 
 ویاست مقتدایان  معتقدو چون  کند میتعبیر  «خلقی و مردمی»اشعارش به شعر 

 دان بودهعارف و عشقی  ،افراشته ،فرخی یزدی ،نسیم شمال ،ایرج ،سعدی ،فردوسی
نه شاعر ستمگران و بیکاران و  ،باشد مردمپس او نیز باید شاعر  ؛(3 :6130 ،فرشیدورد)

ساده و  -6: »شمارد برمیو دو ویژگی را برای شعرهای خلقی و مردمی ا. نشبه روشنفکرا
و  استعماریضد  های موضوعدارای  -3 کناییبل فهم است نه مبهم و رمزی و روشن و قا
  .(جاهمان) «و افشاگرانه است جویانه پرخاش
 : شود میدر این دو بیت به روشنی دریافت  ششمویژگی 

ــرده  ــفر کـ ــر سـ ــاب پیـ ــد عقـ ــفر آمـ  از سـ
      

ــده  ــار آزادی  پرنـــ ــود از تبـــ ــه بـــ  ای کـــ
    

 (31 :6130)فرشیدورد،   
 نده گشـــت اختـــر مـــا آفتـــاب مـــا رخشـــ

 

ــد    ــا شـ ــر پـ ــو  بـ ــار نـ ــو و انفجـ ــالب نـ  انقـ
                                              

 (30 )همان،  

و  «کاوه دلیر»از جمله ترکیبات ؛ دبرجستگی خاصی دار اودر اشعار  ویژگی هفتم نیز
شـهادت  » و «شـمر و ابـن سـعد   »و  «انسرود جنگاور» هایدر شعر« دوش مارضحاک »

از آمیزش فرهنـگ اسـالمی و ایرانـی در     اینمونه ،کنیم میما جنگ در شعر « وارحسین
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ب جـای تعجـ   با اشـعار خسـرو   ها ویژگیتمامی این توجه به انطباق با  این اشعار هستند.
هـیچ  را در  وینـام   کتب نقد و بررسی آثار دفاع مقدس و ادب پایـداری  مؤلفاندارد که 

و  سـازان غـزل ، سـرایان قصـیده ، انقـالب  از بعـد ، انقـالب از ای قبل شعر هاییک از گروه
و  36-38: 1 ج، 6103 ،سـنگری بنگریـد بـه   بـرای نمونـه   ) !اند نکردهشاعران شعر نو انقالب  یاد 

اسـتفاده از  شـود،  که در اشعار فرشیدورد دیده مـی  ویژگی دیگر 3 .(661 :6103 ،صالحتندرو
با هدف تحریض و تشویق  معموالًاین نوع اشعار که در  است؛ حماسی و پرشکوه های وزن

شـاعر   است، برای دفاع از وطن و خاک میهن سروده شده ان ایرانجنگاوران و شیران غرّ
 ،شـعری پختـه   ،آن ةنتیج کهاصل تناسب ماده شعر با موسیقی و عروض را رعایت کرده 

 یرا و حماسی است:گ ،ذابج
 بحر متقارب ملمن سالم:
 ن ســــنگر نشــــینممـــن آن شــــیر غـــرا  

 

ــنم   ــران زمیــــ ــرباز ایــــ ــرافراز ســــ  ســــ

 

 (43: 6139)فرشیدورد،   
ــا   ــرور مــ ــان پــ ــور قهرمــ ــا کشــ  خوشــ

 

ــاور مــــا      ــق پیــــروز و جنگــ ــی خلــ  زهــ

 

 (38 )همان،  

   بحر متقارب ملمن محذوف:

 بـــــه شـــــیران غـــــرّان ایـــــران درود   
 

 بـــــــه جنگـــــــاوران و دلیـــــــران درود   
 

ــری    ــد اختــ ــورد بلنــ ــردون نــ ــه گــ  بــ
 

ــد ب   ــه لرزانـــ ــان درود کـــ ــداد و عمـــ  یـــ
 

 (44)همان،   

ز میهنت  /درون سنگر شرف بمان /سوز خانمان تازیانب /بتاز بر ستمگران /دالور دالوران بحر هزج:

 .(41)همان،  دفاع کن...
 

 مضامین شعر خسرو -1-5

این مضمون موتیفی عمده در اشعار  کهچنان آن وطن پرستی یا میهن دوستی: -1-5-1
در اشعار خسرو نیز این  ،ارف قزوینی، میرزاده عشقی و ... استع ،اربه الشعرای ملک

 ،اند شدهشعاری که از این مضمون برخوردار ا. دمضمون بازتابی گسترده و پررنگ دار
سوزش دل را در به نوعی حس شفقت و  و دو بوی خاص هستن رنگ بااشعاری ناب و 
 :زنند میآتش بر جان خواننده که گویا  ؛کنند میجان انسان زنده 

 عمـــرم تبـــاه شـــد بـــه ره مـــیهن عزیـــز
 

ــب     ــن غری ــل وط ــدة اه ــه دی ــی ب ــتم ول  هس
 

 (31 :6108)فرشیدورد،  
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ــدرود  ــدرود بـ ــا بـ ــرین مـ ــیهن دیـ  ای مـ
 

ــدرود    ــدرود بـ ــا بـ ــق و وفـ ــة عشـ  ای خانـ
 

 (33)همان:   

  (یدوست)وطن دفاع و پاسداشت از میهن -6-5-6
طابق ت. دای بسیار شفاف داردوستی سابقهوطن موضوع ،اری ایراندر شعر دفاع و پاید»

از قول شارع مقدس  «حبّ الوطن من االیمان»های دینی و ملی با طرر روایت اندیشه
دینی را مدنظر  های آرمانانداز عشق به میهن اسالم سبب شد تا ایرانیان در چشمدین 

  .(10 :6103 )کاکایی، «قرار دهند
در دفتر  ویژهبهخاک پاک ایران در اشعار خسرو و تازیان به  ةاین مضمون با حمل

تا تمام فکر و ذهن و  کند میاعر سعی ش. دیاب میتجلی خاصی  ز میهنت دفاع کنشعر 
در پاسداشت از خاک ایران زبان خود را در تحریک و تحریض جنگاوران و غیوران ایرانی 

 برد:به کار 
ــد    ــه بجنگی ــته مردان ــا خاس ــه پ ــق ب  ای خل

 

 ن خانــه و کاشـــانه بجنگیـــد بــا دشـــمن ایـــ  

 

 (08 :6139فرشیدورد، )  
 این خانه قشنگ است ولی خانـة مـن نیسـت   

 

 این خاک چه زیباست ولی خـاک وطـن نیسـت    

 

 (36 :6108)همو،  

شعرهای » های دفتر خویش را با تعبیراو عاشقانه :2عشق به زن خوب ایرانی -6-5-9
 : نویسد میها نآ ةباررو د خواند می« شبه عرفانی ةعاشقان
یة احساسات که بر پا هایی جذبه ازیعنی  ؛امروزی دارد های عشقاین اشعار حکایت از »

که عاشق برای خویشتن  گوید میی سخن یهااز عشق ،است جوییدوجانبه و میل به جفت
و جفای معشوق را تحمل  رنهایت جو ی که عاشق تا بییهااز عشق ،شخصیت قائل است

             .(61 :همان) «ددان مینکه دلداده خود را سگ دلدار  هایی قعشاز  ،کند مین

خود را به ستایش هر زنی ستایش نیست و شعر خوب  ةهر زنی شایست به اعتقاد او
و ... « چشمه عشق و تمنا»و « گل پندارها»غزل  .(ش:6108، فرشیدورد) دآالی نمی
 دهستناو « غزل نو آبدار»اصطالر او بسیار لطیر و زیبا و به  های غزلاز  هایی نمونه
 .(16-18 :همان)

ــل   ــم گـ ــیه چشـ ــان سـ ــدام ای ماهرویـ  انـ
 

ــدرود    ــدرود بـ ــما بـ ــان شـ ــن و جـ ــان مـ  جـ
 

 

ــید   ــوق خورش ــایه، ای معش ــر همس  ای دخت

 

ــی  ــدرود  مـــن مـ ــدرود بـ ــو را بـ ــتیدم تـ  پرسـ

 

 

 (33 )همان: 
 از حســـرت لبـــان چـــو جـــام شـــراب تـــو 

 

ــه   ــم الل ــی    از چش ــاب م ــه خون ــا هم ــد ه  چک
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ــاز    ــار ن ــو ای جویب ــق ت ــام عش ــه ک ــرقم ب  غ
 

ــره   ــد قط ــی  مانن ــرداب م ــه گ ــه ب ــد ای ک  چک
 

 (18 همان،)  

، تمامی دفاتر شعر او در این مضمون دعوت به قیام و خیزش علیه ظلم و فساد حاکم: -1-5-1
فراوان  (39)چاپ  و ز میهنت دفاع کن (30)چاپ مهر  حماسه انقالبدو دفتر  ویژهبه

با جور حاکم و دستگاه طبقاتی فاسد، تمام وجود شاعر را  گویا مبارزه ؛شوددیده می
ن نخستیهای پیش بوده و در  البته بسیاری از این اشعار متعلق به سال ؛فراگرفته است

سروده  6140در بهار « انقالب خونین»شعر  ،به عنوان ملال ؛اند مجال چاپ منتشر شده
 ده است:آم انقالب ةحماس ةشده و در مجموع

ــونینی   ــالب خـ ــا انقـ ــه پـ ــیم بـ ــا کنـ  بیـ
 

ــیم    ــار کن ــه دل خصــم نابک ــه خــون ب ــا ک  بی
 

 (13 :6130فرشیدورد، )  

 :6138یز یپا ةسرود« بپا خیز»یا در شعر 

 :6138زمستان  ةسرود« انقالب کنیم»شعر  یا در

: سالر مبارزه است ویاو معتقد است که شعر برای  مبارزه با استعمار و استبداد: -1-5-5
نبردند  ةربح. دان زهمبارو این اشعار برای من سالر  خواهم میمن سالحی برای مبارزه »

فریادهایی هستند که برای برانگیختن مردم به  ها ینا. ربر ضد فساد و استبداد و استعما
ة سرود« خوارای سرزمین»ة ر قصیدد .(9 همان:) «حرکت و جنبش و انقالب و سازندگی...

 داده و باادل امپریالیست و استعمارگر قراررا مع« خوارسرزمین»شاعر تعبیر  31آذر 
 ت و نکوهش آن ساخته است:در مذمّ یبلند ةقصید ،ردیر ساختن این واژه

 

 خوارای جید شوم ای گرگ هار ای سرزمین
 

ــار ای ســرزمین    خــوارشــرمی کــن از پروردگ
 

 (39 همان:)  
 شـد غـول اسـتعمار را کشـت     ای کاش مـی 

 

 شــد بــه شــهر صــلح و آزادی ســفر کــرد مــی 
 

 (31 :6139همو، )  

ــت  ــم و ســـ ــو ظلـــ ــتعماردیـــ  م و اســـ
 

 عــــاجز و خســــته جگــــر خواهــــد شــــد 

 

 تـــا چنـــد کهشـــد شـــاه جوانـــان وطـــن را
 

ــز     ــا خی ــار بپ ــر ز درب ــی زج ــد کزش ــا چن  ت
 

 (06 همان،)                                    

ــزیم    ــا خیـ ــدا بپـ ــای خـ ــرای رضـ ــا بـ  بیـ

 

ــیم     ــالب کنـ ــق انقـ ــرای دل خلـ ــا بـ  بیـ

 

 (19 همان:)  
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ــر فلــــک اســــتبداد     ــا  ســــر بــ  کــ
 

ــد     ــد شــ ــر خواهــ ــر و زبــ ــت زیــ  عاقبــ
 

 (31 همان،)  

این آرزو در تمامی اشعار قبل از انقالب شاعر تبدیل بـه   :آرزوی نیل به صلح و آزادی -1-5-2
المی شـاعر  ا پیروزی انقالب شکوهمند اسـ ب. تو مضمون گسترده شده اس مایهدرونیک 

 31اسفند  ةدر غزلی سرود است؛ بنابراین، به یکی از آرزوهای دست نیافتنی خود رسیده
 :دده میو از معالی و مناقب آن داد سخن است داده را ردیر قرار« آزادی»ة واژ

 

ــه  ــه چلچل ــا ک ــی بی ــا م ــتح  ه ــژدة ف ــد م  دهن

 

ــده اینــــک بهــــار آزادی      ــا کــــه آمــ  بیــ
 

 (31: 6130 )همو،  

و  گوید میدیگر از سرآمدن روزگار کهن و آغاز روزگار و بهار نو سخن  یا در غزلی
 :دکن میای نو ترسیم نیز وظیفهبرای شاعران 

 لبخنـــد زد بـــه مـــیهن مـــا روزگـــار نـــو
 

ــر    ــاد ب ــده ب ــو...   فرخن ــار ن ــد و به ــه عی  هم
 

ــری   ــرای پ ــزل ب ــر غ ــاز دیگ ــان مس  چهرگ
 

ــو   ــدار نــ ــزل آبــ ــا غــ ــرای مــ ــو بــ  برگــ
 

 (30همان، )  
ــاش لب ــلح  ک ــر آزادی و ص ــد دخت ــد زن  خن

 

 کــاش پیــروز شــود لشــکر آزادی و صــلح     
 

 (11 :6108همو، )  
جمیله  نهرو و واهر لعلج ،از قبیل برتراند راسل گویی برای بزرگان صلح و امنیت جهانمرثیه -1-5-6

 گرا فرض کردهشاعر متعهد اجتماع برای فرشیدوردای است که : این وظیفه... بوپاشا و
که برای  داند مید خود ظیفه موکّو دنام میرا شاعر متعهد و مردمی چون خود  و است

 .(4:6130) بزرگان صلح و امنیت و فضیلت در جهان ناله و سوگواری کند
 ،است که در تاریخ ادبیات فارسی مضمونی ،یسرایحبسیه سرایی:حبسیه-1-5-6

مشهور این  ةسرایند ؛دننک میاز تعداد انگشتان دست تجاوز ن آن ةسرایندگان شهر
و در ادبیات معاصر خسرو  ، خاقانی و...مسعود سعد سلماندر ادبیات کالسیک  مضمون
داشتن  ،زندان ةلیل توفیق خسرو فرشیدورد نیز عالوه بر تجربد. ندتهس د و...ورفرشید

و  41لی در آبان او)ده ساله  ةو شعر زیر که با فاصلد. تلم شیوا و زبان ساده و صمیمی اسق

 در این زمینه مشهورند: ،اند شدهسروده  (31دومی در آبان 

 شـــکنجه دیـــدة زنـــدان شـــاهم ای یـــاران

 

 
 

ــن ــاران... وطـ ــاهم ای یـ ــوا گنـ ــتی و تقـ  پرسـ

 

 قسم بـه ذات خـدا نیسـت جـای مـن زنـدان      
 

ــاران   ــه وزیــرم نــه شــاهم ای ی  چــرا کــه مــن ن

 

 (11 :6130فرشیدورد، )  
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ــی  ــون مـ ــه خـ ــر را  بـ ــرود ظفـ ــم سـ  نویسـ
 

 بــــه دیــــوار زنــــدان هراســــی نــــدارم      
 

 (40همان، )  

یعنی نقد شاه و وزیران و دستیارانش  ،این ویژگی نقد تند و هجو صریح از شخص شاه: -1-5-3
ما او در چند شعر به صورت اختصاصی به ا، دشو میدیده  مکرردر اشعار خسرو به طور 

 پانصدو  هزار دوجشن »در ملنوی  ز جملها ؛تهجو و نقد تند شخص شاه پرداخته اس
 :6138مهر  ةسرود« ساله

ــوا    ــت و بینــ ــق لخــ ــم خلــ ــیش چشــ  پــ
 

ــا    ــه پــ ــارک را بــ ــنی نامبــ ــرد جشــ  کــ
 

ــق    ــوال خلــ ــردن امــ ــا کــ ــن ییمــ  جشــ
 

ــق     ــوال خلـ ــدن از احـ ــل مانـ ــن غافـ  جشـ
 

ــال  ــومت ســ ــام شــ ــا  نــ ــد بجــ ــا مانــ  هــ
 

 در کنــــــار نــــــام طــــــاعون و وبــــــا... 
 

 (10)همان:   

و دو  6136پائیز  ةسرود ،«راند ن فرمان نمیای کاش بر ما اهرم»شعر  همچنین در
« گریز دشمن»و  31شهریور  ةسرود« ای شاه»با ردیر « بزرگ آدمکشان» ةقصید
-19همان: ) آورد با صراحت تمام از جنایت و فرار شاه سخن به میان می 31آذر  ةسرود

18). 

رایی است که برای از جمله شع فرشیدورد مرثیه و یادکرد از شهیدان راه پیروزی: -1-5-17
مختلر غزل و قصیده  های قالباسالمی در  جمهوریپیروزی انقالب در قبل از شهیدان 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز  مضمونین ا. تو شعر نو طبع آزمایی کرده اس
 ةسرود« شعر شهادت»ز جمله غزل زیبای ا ؛دشو مینیز در اشعار او دیده جنگ تحمیلی 

 ةسرود« شهادت ةحماس»و  31آذر  ةسرود« صر گلگون شهادت»ر نو و شع 6141آذر 
 همه از این قبیل هستند: 31آبان 

 عشق به صلح و آزادی چنان در قلب و رور شاعر رخنه کرده نکوهش و نفی جنگ: -1-5-11
ای نتیجه« سرزمین دارا»که جز ویرانی و تباهی برای  «جید جنگ» یدندکه با  است
از جمله  ،در شعر سایر شعرا تر پیشالبته این موتیر  ؛دکن مینکوهش و نفی  آن را ؛ندارد
ها و گفتارهای شفاهی او  که از فحوای مقدمهچنان آنه و دبهار دیده ش الشعرای ملک
 بوده است. فرشیدوردز مقتدایان یکی ا ،وا هم گفت توان می ،آید برمی

ــاد گــم،   ــم ب ــان جنــگ    گ ــفحة عــالم نش  ز ص
 

 برکنده باد در دو جهان خان و مان جنگ 
 

 (11 :6108فرشیدورد، )  

 شــکفد از دل خــاک شــهیدان گــل خــون مــی
 

 شـکفد  آتشی از شکم سـرد سـکون مـی    
 

 (08همان: )  
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 در کــــام جنــــگ کشــــور دارا خــــراب شــــد
 

ــاک اهــورا خــراب شــد   ــن ســرزمین پ  ای
 

 (13 همان:)  

ساالران شرف را قافلهخود  تاداناسچون : فرشیدورد تادانسرایی برای فقدان اسمرثیه -1-5-16
دکتر کسانی چون در سوگ  (ای که غیر این بیندیشدگم باد اندیشه) دانستو فضیلت می

 زا ؛تسروده اس گدازی جان مراثیی و ... یکتر مصدق، عالمه هماد ،کتر معیند ،صدیقی
تا تو رفتی پشت »استاد دکتر صدیقی و  در سوگ« سقراط زمان رفت» رجمله شع

 ...در سوگ استاد معین و« پاسدار سخن»در رثای دکتر مصدق و « زادی شکستآ

 آن یــار صــدیق وطــن آن چشــم مصــدق    
 
 

 آن چشــمة زاینــده و آن رور زمــان رفــت 

 

 (11 همان:)  

اشعار  مضامینپاییز و زمستان از جمله بهار، توصیر  پائیز و زمستان:بهار، توصیف  -1-5-19
موفق بوده و توانسته است  ذکر شده های موتیرنیز ملل  مضمونو در این ا. تسسروخ

شعر زرنگار روزگار  ،پائیز»زل غ. دادبیات فارسی معاصر بیفزای ةاشعار زیبایی را به گنجین
ین ا از (41-43 :همان) «ربهار و یا»و شعر  «های مرا آورد به یادرفته ،پائیز»و شعر « است

 ،صمیمیت ،صداقتبه  توان میها ر آنعناصر جاری د ترین مهمکه از دست هستند 
 اشاره کرد. یکدست و روان و ...صور خیال  ادگی و سالست،س
 

  فرشیدوردادبیات پایداری در اشعار  تحلیلی بررسی  -6
  (یقبل از پیروزی انقالب شکوهمند اسالم) فرشیدورداشعار  ۀیات پایداری در آیینتجلی ادب -6-1

 : نویسد میاین اشعار  ةد دربارخو ،انقالب ةحماسدر مقدمه مجموعة شعر 
 آوران رزمبعضی از این شعرها در دوران اختناق و انقالب تکلیر یا چاپ شد و به دست »

مه این ه. زو شعرهای طنزآمی «الجزایر»و  «تا لحظه آخر»و  «ای شاه»انقالبی رسید مانند 
هاییست از ها...نعره نوشتهین ا. تخواهان خوانده شده اسیا محافل آزادی ها کالساشعار در 

 و های مخوف غول استبداد و اختناق و استعمار دستسال در زیر پنجه 31حلقوم کسی که 

 .(6: 6130) «پا زده است
سرشار از امید به  ،سروده شده 6148ه در زمستان ک «حلبخند صب»غزل 

 :دده میملت ایران خبر  نزدیکپیروزی است و از پیروزی 
ــرانجا   ــاوه سـ ــرچم کـ ــود پـ ــدار شـ  م پدیـ

 

ــه   ــار ب ــحاک تبهک ــد  دور ض ــد ش ــر خواه  س
 

 عاقبت خلق ستمدیده بـه پـا خواهـد خاسـت    
 

 عاقبــت دیــو ازیــن خانــه بــه در خواهــد شــد  
 

 (30: 6139)فرشیدورد،   
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به صراحت از  است، سروده شده 6146که در سال  «گشایان ستمگرکیهان»در شعر 
تا آن زمان هنوز برای بسیاری  کهآورد  میسخن به میان  شاهی ستماستعمار و استبداد 
از خشک شدن ریشة  در این شعر وا است. نشدهتبدیل و ماده شعر  از شعرا به مضمون
 :دکن یمالتی شکوه سر آزادی و بی عد

 انــد ای افشــاندهتخــم اســتعمار در هــر گوشــه

 

ــرورده     ــوری پ ــر کش ــتبداد در ه ــا  اس ــد ش  ان

 

 انـــدریشـــة آزادی و داد از جهـــان برکنـــده
 

 انـد  کا  صلح و مردمی بـا خـاک یکسـان کـرده     
 

 

 (44همان: ) 

بعد هنوز این مضمون در ذهن شاعر زنده بوده و مبارزه با استعمار در اشعار  ها سالتا 
سروده  6149سال که در « تا چند باید کور و کر»ر شعر د. تدیگر او تجلی یافته اس

 آمده است: مضمونهمین  ،شده
 ر و کر در بند اسـتعمار زیسـت  تا چند باید کو

 

 تـوان بـا نکبـت و ادبـار زیسـت      تا چند آخر می 

 

 (44همان: )  

 :کندمی دعوت به صراحت به قیام و برخاستندر همین شعر و 
 

 تا چند باید کور و کر در خـواب مـانی سـر بـه سـر     
 

 باید به پا خیـزی دگـر بایـد دگـر بیـدار زیسـت        
 

 غـول مسـت بـود    تـوان در چنـگ   تا کی هراسان می
 

 شود در بنـد اسـتعمار زیسـت    تا کی بدینسان می  
 

ناامیدی از دیدار  6149سال  ةسرود« لشکر ضحاک یر سمّز»در غزل استوار و زیبای 
 :خورد میبه چشم « رستم و گودرز»و « شکنکاوه لشکر»

عیت حاکم بر جامعه به شدت شاعر از وض« زارلجن آغوش در» ةهمچنین در قصید
 :کند میخویش را برای قیام بر ضد حکومت دعوت  وطنان همو گله 

ــه اســت   ــق گلول ــد جــواب ســخن خل ــا چن  ت
 

 بــار تــوان زیســت تــا چنــد در ایــن دوز  خــون 
 

ــر   ــی و فخـ ــرف و مردمـ ــرای شـ ــز بـ  برخیـ
 

ــ   ــه بی ــد ز هســتی هم ــا چن ــوان زیســتت  زار ت
 

 برخیـــز و بـــرافکن ز جهـــان ریشـــة بیـــداد
 

ــت      ــوان زیس ــتمکار ت ــر س ــه زنجی ــد ب ــا چن  ت
 

 (14: 6130فرشیدورد، )  

 ،باز مضامین مبارزه با استبداد 6136سروده شده در سال « در چاه استبداد»در شعر 
 :اند یافتهدم سرسپردگی به ناکسان زمانه و ... تجلی ع ،عوت به قیامد

 

 

ــر ســمّ لشــکر ضــحاک پشــت مــن شکســت   زی

 

 کاوه لشکرشکن کو شهسواران را چه شد؟

 

 (31 )همان:
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 نباید بعد از این تسـلیم هـر نـامرد شـد     دیگر

 

 دیگر نباید بیش از این در بند هر جـالد زیسـت   
 

 (49همان، )  

توصیر شدت سرما و زمستان  شاعر با 6138زمستان  ةسرود« برف غم»ة در قصید
ساد گسترده و ... ف ،از خفقان جامعه و مشکالت بی حد و حصر مردم، ظلم و جور سلطان

 .دارد میپرده بر

شاعر از  ،که باز در زمستان همان سال سروده شده« در حصار تاریکی» ةدر قصید
و بلند  استسحر و ناجی عصر خسته شده  ةوضع اجتماع و از دمیده شدن سپید

 :سراید می
 از ایــن جماعــت مسندنشــین خودکامــه   

 

 بیـــنم ز هـــزار یکـــی کـــاردان نمـــیمـــن ا 
 

ــه ــد خشــکیده اســت جوان ــا و امی ــای وف  ه
 

ــی     ــان نم ــتم در می ــال س ــز نه ــه ج ــنم ب  بی
 

 دگــر بهــار ســفر کــرده از دیــار زمــان     
 

ــاغ جهــان جــز خــزان نمــی   ــه ب  بیــنم دگــر ب
 

ــز   ــزن هرگ ــاوات دم م ــدل و داد و مس  ز ع
 

ــی    ــانی از آن نم ــر نش ــه ده ــن ب ــه م ــنم ک  بی
 

 (33همان: )  

ة عشهر و جامشاعر به نوعی آرمان 6133سال  ةسرود« ساحلی دیگر» ةیددر قص
وزارت » ،«تم نانما» ،«فقر سیاه»و به صراحت از مضامین آل خود را ترسیم مدنی ایده

دعوت به » ،«حبس و بند و تیرباران جوانان» ،«چوپانی گرگ» ،«سلطنت دیو» ،«خوک
 :کند میو سایر مسائل مهم جامعه یاد « قیام
 وک نیسـت وزیـر  یا رویـم بـه جـایی کـه خـ     ب

ــه جــایی کــه اهــرمن خوارســت بیــا ر ــم ب  وی
 از اینجـــا بـــه ســـرزمین دگـــربیـــا رویـــم 

ــال     ــذاب و ب ــن ع ــایی از ای ــرای ره ــدان ب  ب
         

 بیــا رویــم بــه آنجــا کــه دیــو ســلطان نیســت 

 بیا رویم به آنجـا کـه گـرگ چوپـان نیسـت...     

 که حبس و بنـد جوانـان و تیربـاران نیسـت...    

 جــز قیــام بــرای تــو هــیچ درمــان نیســته بــ
 (36 همان:)                                     

شاعر  ،آید میاز عنوان غزل بر  کهچنان آن 6133سال  ةسرود« دیار بال»در غزل 
 شدت نفرت« مگریز می»و با انتخاب ردیر  گذراند میکالمش  ةتیغ برند ةمه را از لبه

 :دهد میو حتی شخص شاه را هدف قرار  گذارد میبه نمایش  طاغوتخود را از 
 

ــتمگر    ــدای سـ ــن ناخـ ــت ایـ ــن از دسـ  مـ

 

 گریـــــزم در آغــــوش مـــــوج بــــال مـــــی   

 

 ریـــز دوران مـــن از چنـــگ چنگیـــز خـــون
 

 گریــــزم... بــــه چنگــــال دیــــو فنــــا مــــی 
 

 حکمــــــران بنــــــدة زر و زور اســــــت  

 

 پاســـــــبان پاســـــــدار دزدان اســــــــت   
 

 (31همان، )  
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ــائن  ــار خـ ــاه مکّـ ــن شـ ــت ایـ ــن از دسـ  مـ
 

 گریــــزم از ایــــن دیــــو مــــردم نمــــا مــــی 
 

 

 (33 همان:) 

دمیده شدن  از را شاعر ناامیدی خود 6131سال  سرودة« شوراشام تلخ عا»در غزل 
 :دهد میبه مخاطب نشان آفتاب پیروزی 

 کوبی و رقـص  شبی است تیره و غوالن به پای

 

ــت   ــهابی نیسـ ــزه و شـ ــان نیـ ــرای کشتنشـ  بـ
 

 (01: 6139فرشیدورد، )  

ه شاعر باست، سروده شده  6138که در زمستان سال « ای یزیدان زمان»در قطعة 
و  کند مییاد « یزیدان زمان» ،«پلیدان ستمگر» تروشنی تمام از دستگاه حاکم با تعبیرا

 :سراید می
 تیربــاران جوانــان وطــن تــا کــی و چنــد     

 

ــد...      ــرم کنی ــدا ش ــق خ ــر و از خل ــدا آخ  از خ

 

 وطنــان در و دیــوار وطــن، روز و شــب ای بــی
 

 کنـد لعنـت و نفـرین بـه شـما شـرم کنیـد        می 
 

 

 (33 همان:) 

از نوعی یاس شاعر در  است، سروده شده 6136که در پاییز « اشهر تقو»غزل 
 :دهد میتخریب بنای ظلم خبر 

از مبارزه با را دلسردی و ماللت شاعر « چرا این زمستان بهاران ندارد»همچنین غزل 
 :دهد میتار نشان شب 

آفتاب »از امید به پیروزی و دمیده شدن  6133سال  ةسرود« این شب تیره»غزل 
 :دهد میخبر « شرف و آزادی

به قتل و کشتار جوانان و مردم  31شهریور  ةسرود« سیاه ةجمع های شقایق»ر شع
اعر با ش. داشاره دار همان سال ةایران زمین به دست حکومت فاسد پهلوی در جمع

 را سیاه ةجمع ی و فصاحتی تمام و با زبانی آتشین و دلی سوخته و مضامین دردآوریزیبا
 :دهد مینوید ان را و پیروزی مردم غیور ایر دکنمیتوصیر 

 شــد بـا ســپاه دیــو جنگیــد  ای کـاش مــی 
 

ــی  ــرد    م ــر ک ــر و زب ــم را زی ــای ظل ــد بن  ش

 
 

 (31 همان:) 

ــدارد   ــان نـ ــار پایـ ــب تـ ــن شـ ــرا ایـ  چـ

 

ــدارد     ــان نـ ــخ درمـ ــب تلـ ــن تـ ــرا ایـ  چـ

 
 

 (31همان: ) 

 عاقبـــــت ملـــــت مـــــا در ایـــــن رزم
 

 همســــر فــــتح و ظفــــر خواهــــد شــــد 
 

 

 جا(همان) 
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 کنیم... ما سرزمین سر  نیاکان خویش را آزاد می بر سنگفرش داغ خیابان شهر ما با خون نوشته شد
 (13 :6130 ،فرشیدورد) 

شاعر هدف  ،و در قالب شعر نو سروده شده 31آذر که در « سرود جنگاوران»در شعر 
ملت  نزدیکو پیروزی  ستا دهکرو آرمان جنگاوران غیور و سلحشور ایران را توصیر 

 :کند میبینی ایران را پیش
آباد  /ما سرزمین پاک نیاکان خویش را  /کنیم میآزاد  /مرز و بوم میهن خود را ز چنگ خصمما 
 (44 :همان) ...شویم میپیروز  /شهر سوز خوارجهانما عاقبت به غول  /کنیم می

 ةسرود« شان فرماندهآدمکبزرگ»ة و قصید 31آذر  ةسرود« گریز دشمن»در شعر 
با ملت شریر ایران سخن به عهدی و خیانت او بدآشکارا از فرار شاه خائن و  31شهریور 
 :داند میایران  ةو او را مانع نیل به خوشبختی جامع آورد میمیان 

 رد مـردم را چهـل سـال آشـکار    آنکه غارت کـ 
ــن ســرز ــان خــولی ای ــن زم ــاد ای ــن زی  مین اب

 

ــه پ  ــا دزدان ــرس م ــا از ت ــیحالی ــان م  رود... نه
 رود ابــن ســعد عصــر حاضــر شــمر دوران مــی

        (10 :همان)                                        

خود را به قیام و مبارزه  وطنان همشاعر  6131دی سرودة « آخر ةتا لحظ»در غزل 
 :کند میدعوت 

 از نـــــوکر بیگانـــــه و بیگانـــــه مترســـــید
 

 

 بـــا نـــوکر بیگانـــه و بیگانـــه بجنگیـــد
 

ــید  ــید و بجوشــ ــد بکوشــ ــلیم مگردیــ  تســ
 

 

ــد  ــه بجنگی ــا لحظــة آخــر همــه مردان  ت
 

 (08همان: )  

در  تـوان  مـی که هنـوز   دهد میشاعر نشان  «انقالب ةحماس»بسیار زیبای  ةدر قصید
حرفی برای گفـتن داشـت.    ،برخالف پنداشت بسیاریکهن گذشته،  های قالببسیاری از 

هـای  از خواسـته  31 دیایران در  ةاکم بر جامعوی ضمن توصیر و ترسیم تب و تاب ح
 :کند میخلق ایران یاد  حق بر
 

ــب آزادی  ــهر در راه کســــــــ  شــــــــ
 

 غـرق در شـور و جــوش و عصـیان اســت    
 

 (11همان: )                                    

ای است برای جان سوگندنامه 31 دی ةسرود« به خون شهیدان ایران قسم»شعر 
قسم یاد  چنین در این شعر شاعر. «ار با شمرهای زمان و سپردن راه تقوپیکا»باختن و 

 :کند می
ــه  ــم همـــ ــق کوشـــ ــه آزادی خلـــ  بـــ

 

ــردان قســـــم     ــه وجـــــدان آزاد مـــ  بـــ

 

 (46همان: )  
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 سروده شده 31بهمن و در در قالب نیمایی که « شعر انقالب»ای با عنوان در سروده
اقشار  ةترسیم و از زحمات هم بح انقالبشاعر تکاپوی مردم را برای پیروزی در ص است،
 است: قدردانی کردهجامعه 

ش بی بیم پی /در یک صر عظیم /و ادیب روحانی /شاگرد و اوستاد /دهقان و کارگر /در صبح انقالب

 .(13 :همان) درون می

پیروزی ملت ایران را  ،سروده شده 31اسفند که در « پیروزی»بیتی  31 ةدر قصید
 :ده استترسیم کر

 

ــت   ــاه ذلـــ ــد در چـــ ــرانجام غلطیـــ  ســـ
 

 

ــا   نگـــون و زبـــون خصـــم حیلتگـــر مـ

 

 بـــه زانـــو درآمـــد در ایـــن رزم دشـــمن    
 

  

ــا   گریـــزان شـــد از خلـــق جنگـــاور مـ
 

ــدس    ــرد مقــ ــن نبــ ــد از ایــ ــرون آمــ  بــ
 

 قــــرین ظفــــر لشــــگر صــــفدر مــــا 
 

 (38مان:)ه  

  (یند اسالم)بعد از پیروزی انقالب شکوهمتجلی ادبیات پایداری در آیینه اشعار خسرو  -6-6

در اسفند  است، دلیر ایران تقدیم شده آوران رزمکه به  میهنت دفاع کن زمجموعه شعر 
 قبلدر بخش . تبه بعد اس 6146اشعاری از سال  ةبه چاپ رسیده و دربرگیرند 6139

در  بودند ومتعلق به قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  کهپرداختیم  اشعاریه ب
 .افکنیم میر بعد از این رویداد نظر به اشعابخش  این

 ،شاعر (روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی پانزده) 63/1/39 ةسرود «قهرمانان ةحماس»در شعر 
و با انتخاب وزنی  کند میتحریض  خوارانجهانه مبارزه با قهرمانان جنگاور ایران را ب

ر آنان زنده ین مرز و بوم ددر برابر دشمنان ارا جهاد و مقاومت  ةروحی ،حماسی
 :سازد می

 خـــواران بجنگیـــدای قهرمانـــان بـــا جهـــان

 

 

ــد  ــران بجنگیـ ــر ایـ ــا دشـــمن ویرانگـ  بـ

 
  

 (11: 6139فرشیدورد، )

دلیل  شاعر 6139مهر  ةسرود« کنیم میخود جنگ  ةکران بیبا شور »در غزل 
 :دکن میبا سبکی موزون و شیوا بیان در جنگ تحمیلی را جنگیدن ملت ایران 

شاعر  6139مهر  ةسرود« نسپاریم به کس یک وجب از کشور خود»در غزل زیبای 
برای نگاهبانی از خاک میهن سخن به میان  وطنان همکردن جان خود و سایر دا از ف

 آورده است:

ــو  ــد ش ــا جی ــا  ت ــهر م ــه ش ــازد ب ــه نس  م الن

 

 کنـیم  در آشیان و النـة خـود جنـگ مـی     

 

 (43 :همان)  
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 است، ایران تقدیم شده آوران رزمکه به  63/0/39 ةسرود« سرباز ایران»ة در قصید
خون »و قدردانی کرده سرباز شجاع ایرانی  های سازیو حماسه ها دالوریشاعر از 
 ته است:به میهن دانس« بهار سر  آزادی» ةرا بازگرداننداو « شکوفای

نخستین اشعار  جزء است، بعد از جنگ تحمیلی سروده شده روز 43این قصیده که 
اعر با مهارت خاصی ضمن تشکر از سرباز ش. تو تکریم سرباز ایرانی اس قدردانی در

 برای شعرای آینده  ،اجتماعی در شعر خود یادو مطرر کردن رخد لشکر ایران
که به « به شیران غرّان ایران درود»همچنین شاعر در شعر  .کند میآفرینی مضمون
همین مضمون را  است، سروده شده 38/1/39دلیر ایران تقدیم شده و در  آوران رزم

فارسی شعر  ةکه قریب به یقین نخستین تجرب« سنگرنشین»ر شعر د. تتکرار کرده اس
آذر یعنی  ،با اصطالر سنگر و تفنگ و مسلسل است و در ظرف سه ماه بعد از آغاز جنگ

 را برای سرباز ایران به کار برده است:« سنگرنشین»شاعر اصطالر  ،سروده شده 39

های ها و ترکیبواژهشاعر  39مهر  ةرودس «نیکار کبا تازیان پ»همچنین در شعر  
ای » ةقصیددر  رتش و لشکر را به کار برده است.ا ،رزبان مرزهام ،افسر سنگرنشین

به دلیرانی که در جنگ با تازیان شهید »که شاعر آن را   63/9/39 ةسرود« شهیدان
  الَّذزینَ  وَ ال تَحْسَبَنَّ»ن اعمرآل ةسور 619  ةگیری از آیاست، با بهره تقدیم کرده« اند شده

در پاسداشت و تکریم شهدای  «نیُرْزَقهو  أَحْیاءٌ عزنْدَ رَبِّهِمْ  قهتزلهوا فزی سَبِیلِ اللَّهز أَمْواتاً بَلْ
 سروده است:چنین جنگ تحمیلی 

شعر فارسی در پاسداشت و یادکرد  ةنخستین قصید ،شاید بتوان گفت این قصیده
 روز از آغاز جنگ سروده شده است. 13شهدای جنگ تحمیلی است که بعد از 

 گـیم جن همه تا لحظة آخر همـه جـا مـی   

 

 همه گردیم فدای وطن و کشـور خـود   

 

 (43 همان:)  

ــیهن    ــه مـ ــر  آزادی بـ ــار سـ ــد بهـ  بخشـ

 

 خــون شــکوفای تــو ای ســرباز ایــران     

 

 (10 همان:)  

 مــن آن شــیر غــرّان ســنگر نشــینم    

 

 ســـــرافراز ســـــرباز ایـــــران زمیـــــنم    

 

 (43 )همان:  

 شوید یممیرید و فانی  یمخود مپندارید 

 

ــرآن     ــات ق ــالم و در آی ــدهدر رگ اس ــا زن  دی
                                            

 (11 همان:)  
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 که در قالب نیمایی و با آرایش قوافی دلخواه« کنیم یمما جنگ »شعر بسیار زیبای 
مبارزه تا آخرین نفس با حداقل »مضامین  ةدر برگیرند ،سروده شده 6139در آبان 
فت این شعر نیز جزء نخستین گ توان یت. ماس «دشمنان و ... ینتر سرسختامکانات با 

بعد از آغاز جنگ  دو ماههای شعر نو با موضوع جنگ و دفاع مقدس است که در تجربه
در قالب شعر نو و با « ز میهنت دفاع کن»ر مچنین شعت. هتحمیلی سروده شده اس

های دفاع مقدس در ء نخستین تجربه( جز39م زمانی )مهر اما با تقدّ ،موضوع شعر فوق
 « :مکنی یمما جنگ »ای از شعر زیبای ارهد. پقالب شعر نو هستن

ادت ما سوی پایتخت شه /آینده آن ماست /کنیم یمما خاک را ز خون عدو رنگ  /کنیم یمما جنگ 
 .(48:همانم )کنی یمما جنگ  /رویم یمپیش  بی ترس /سانهمایما سوی مرزهای سعادت  /وارحسین

که  6139آذر  ةسرود ،«یبجنگید در سنگر پایدار»در غزل بسیار شیوا و زیبای 
ای بخشیده کنندهخیرهی و صالبت یبه آن زیبا ،وزن و ردیر ،رعایت تناسب مضمون

گیری ادبیات پایداری زمینه را برای شکل« پایداری» واژة ادندشاعر با ردیر قرار ،است
 و ادب مقاومت آماده ساخته است:

 نتیجه   -9
ای که ؛ به گونهیشترین سابقه را در شعر انقالبی داردب ،ورد متخلص به خسروفرشید
 .گردد یمباز 6148پهلوی به سال  یشاه ستممبارزه با نظام  بارةشعر او در ترینیمیقد
لی جنگ تحمیپانزده روز از آغاز پایداری را بعد از  ةواژاست که  افرادینخستین از وی 

در  ،روز از آغاز جنگ تحمیلی دهپانزتنها پس از در اشعار خود به کار برده است و 
ا مهارتی خاص مایة سرمشق و و بشعر سروده پاسداشت سربازان و جنگاوران ایرانی 

 خود شده است. از آفرینی برای شعرای بعدمضمون
از  قدردانیاست که در قالب قصیده برای تکریم و  افرادینخستین از ورد فرشید

از میهن و جنگ در و با مضمون دفاع در قالب ن وشهدای جنگ تحمیلی شعر سروده 
« کنیم یما جنگ م»و « ز میهنت دفاع کن»و شعر ت. دآزمایی کرده اسبرابر دشمن طبع

 ؛دهستن عزیز ایرانخاک اشعار فارسی با موضوع جنگ تحمیلی و دفاع از  یننخستجزو 
دو ماه پس از جنگ  ،و شعر دوم (39مهر ) پس از جنگ ماه یکدر ظرف  ،عر نخستش

ــاتش    ــر نج ــت و به ــر هس ــن در خط  وط
 

ــداری    ــنگر پایـــــ ــینید در ســـــ  نشـــــ

 

 بپوشـــید بـــر تـــن لبـــاس شـــهادت    
 

 بـــر نهیـــد افســـر پایـــداری    بـــه ســـر  
 

 (43: 6139 ،)فرشیدورد  
 



 63 /ادبیات پایداری معاصر وسرو فرشیدورد خ

 
 

سرود »نخستین کسی است که در قالب شعر نو در او  .اند شدهسروده  (39آبان )
بیتی  31 ةدر قالب قصیدت قهرمان ایران را نوید داده و پیروزی مل (31 آذر)« جنگاوران

با از معدود کسانی است که وی  پیروزی ملت ایران را تبریک گفته است. (31اسفند)
پر از » ةقصیدو  سروده حبسیه ،ستم پهلویمخوف حکومت جور و  های زندان ةتجرب

 ادب فارسی افزوده است. ةرا به گنجین «خوشاب دیگر
اول انقالب  ةتن از شعرای شهیر ده یکشعر  تطبیقی شعر خسرو با در بررسی

نصراهلل مردانی و قیصر طرازان او از قبیل همنیز  و یحسن حسینسیدیعنی  ،اسالمی
از زبان ساده و فرشیدورد  ةاستفاد -6 :نماید میروی ی سبک ةچند تفاوت عمد ،رپوامین

م با استفاده از أصمیمی و به دور از تکلر و تصنع در مقابل این دسته که زبانی ساده تو
ها را تا برخی مواقع شعر آنکه دارند خیل عناصر ادبی و صنایع و تلمیحات و استعارات 

، ای که برخی سرایندگان این گروهه گونهب؛ دساز میسبک هندی نزدیک  های جریانبه 
ق خاصی به سبک هندی و تعلّ ن حسینی و یوسفعلی میرشکاک تمایلحساز قبیل سید
بر شصت و  ةدر ده مخصوصاً ها گرایشو  ها نگرشین نوع ا. دان داشتهو شعرای آن 

مزار »عمیق داشته که در ساخت واژگان و ترکیباتی از قبیل  تأثیراتشعرای متعاقب آن 
اخیر در وقایع و  گروهسرایی و تداوم اشعار شعر -3 و ... نمود یافته است. 1«ة تصویرمرد

مین ه .تاس 6108سال تا شاعر که سال خاموشی  6139حوادث مهم پس از سال 
گم شود، وگرنه شعرای انقالب  فهرستاز  فرشیدوردنام  شودمیموجب  موضوع

ر ب با توجه به مستندات این مقاله باو در کاروان شعرای انقالی دارپیشتازی و طلیعه
 است. رهمه مبرهن و مصرّ

 

 نوشتیپ
در اینجا به صورت  است، شدهآورده  بسوطافکار او در منابع مختلر به طور مبا توجه به اینکه شرر زندگی و  -6

زندگی و شعر دکتر خسرو » ةبیشتر مراجعه کنید به مقال ةبرای مطالع به آن پرداخته شد. مختصر
که  کارشناسی ارشد با همین عنوان ةناممستخرج از پایان ،و امید مجد رعایاالپروانه ناظم یرتأل «وردفرشید

 ،6196زمستان  شماره پنجم، سال پنجم، بهار ادب(، شناسی نظم و نلر فارسی)تخصصی سبک ةدر فصلنام
 .است استاد شادروان دکتر میرخسرو فرشیدورد چاپ شده ةیادنام ،60شماره پی در پی 

هستند و « های شعر جنگجوانه»ة بندی متعلق به پیش از دورطبق این تقسیم فرشیدوردبیشتر اشعار  -3
حسن دسی بیشتر اشعار ،از سوی دیگر گیرند. های شعر جنگ جای میة جوانهاندکی از اشعار او در دور

قرار « ی تجرد و بعد جنگهادوره»در  نصراهلل مردانی و یوسفعلی میرشکاک، از قبیل و شعرای دیگر حسینی
  .این دو دسته اشعار مشهود باشد بینهای ظاهری زیادی  لذا از این جهت ممکن است تفاوت ؛دارند
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شب )، صدا با حلق اسماعیل هم اشعار فرشیدورد را باید با اشعار فصل دوم مجموعه شعر ،اگر ما انصاف بدهیم -1
 شانزدهشامل  ،صدا با حلق اسماعیل هم .تعلق دارندی مقایسه کنیم که به پیش از انقالب اسالم (ها سروده

بیشتر این اشعار فاقد هرگونه صراحت و روشنی  اند. سروده شده ها در قالب شعر نوشعر است که بیشتر آن
که « یادگاری»تنها شعر  ها غم نان است.اکلر آن مضمون در مبارزه علیه حکومت جور هستند. ظاهراً

شود و شعر  به ادب مقاومت نزدیک می ،«بنویسیم سحر در راه است» با عبارت ،داردمتأسفانه تاریخ سرایش ن
 آورد. شهیدان سخن به میان میبه صراحت از  31سرودة اردیبهشت  «نفرین»
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 (1: 6191 ،)میرشکاک وانم نشستت             بر مزار مردة تصویر نتسبر در دروازة تقدیر نتوانم نش -1
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