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دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
(از ص  16تا )08
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چکیده
ادبیات پایداری از یک منظر ،نامی است که عمر زیادی از پیدایش آن نمیگذرد و به شعرهایی اطالق
میشود که دربارة انقالب اسالمی و دفاع مقدس سروده شدهاند .شعرای زیادی در زمرة شاعران این نوع
شعر قرار دارند که در کتابها و دائرةالمعارفهای متناسب ،نامشان ذکر شده است .این مقاله در صدد
اثبات این نکته است که خسرو فرشیدورد ،یکی از پیشاهنگان مبارزه با رژیم دژخیم ستمشاهی بوده
است؛ کسی که خود در زندان مخوف آن نظام در دهة چهل به حبسیهسرایی پرداخته و یکی از
شیواترین حبسیههای معاصر را به گنجینههای ادب پارسی افزوده است (غزلی با مطلع ستم کشیده
زندان شاهم ای یاران /وطنپرستی و تقوا گناهم ای یاران) ،کسی که سابقة شعرسرایی او در مبارزه با
نظام طاغوت به سال  6148بازمیگردد و در مهر  6131آنها را به چاپ زیرزمینی و در  6130به چاپ
آشکار رسانده است .همچنین کتاب شعر او در زمینة جنگ تحمیلی به تاریخ مهر  6139نشاندهندة
پیشگامی وی در این دو زمینه است.
واژههای کلیدی :خسرو فرشیدورد ،ادبیات پیش از انقالب ،ادبیات بعد از انقالب اسالمی ،مضمون،
شعر انقالب ،شعر جنگ.

 .6رایانامة نویسندة مسئول:

majdomid@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
 -1-1زندگی و آثار علمی

خسرو فرشیدورد در پانزدهم دی  6183هـ .ش در شهر مالیر دیده به جهان گشود.
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش پشت سر گذاشت و برای ادامة تحصیل به
دبیرستان البرز تهران رفت .در  6139لیسانس زبان و ادبیات فارسی و در  6110فوق
لیسانس همان رشته را از دانشگاه تهران دریافت کرد و در  6143به دریافت درجة
دکتری زبان و ادبیات فارسی نائل شد .از مهمترین تألیفات او میتوان به کتب دستور
مفصل امروز ،درباره ادبیات و نقد ادبی ،دستور مختصر تاریخی زبان فارسی ،مسئله
6
درست و غلط ،نگارش و پژوهش در زبان فارسی و  ...اشاره کرد.
 -6-1مجموعههای شعر

از فرشیدورد سه اثر شعری به یادگار مانده است که عبارتاند از :مجموعة شعر حماسة
انقالب که در مهر  6130به چاپ رسیده است و اشعار انقالبی و مبارزهطلبانة او را با
رژیم منحوس پهلوی از سال 6148تا زمان چاپ اثر در برمیگیرد؛ مجموعة شعر «ز
میهنت دفاع کن» که در سال  6139به زیور طبع آراسته شده است و دربرگیرندة
ا شعاری در تحریض و تشویق جنگاوران و مردم غیور ایران در دفاع و پاسداشت از خاک
پاک ایران است و دفتر سوم ،موسوم به «صالی عشق» است که انتشارات امید مجد آن
را در سال  6108به چاپ رسانده است و شامل منتخب اشعار وی همراه با غزلهایی
ناب از استاد است.
 -9-1نگاهی به شعر شاعران انقالب و مقایسۀ اجمالی دربارۀ آن

برای بررسی و واکاوی شعر انقالب ناگزیریم شعر جنگ را نیز بررسی کنیم .معموالً شعر
جنگ را به سه دورة «جوانههای شعر جنگ»« ،دورة تجرد و درونی شدن» و «دورة شعر
جنگ بعد از خاتمة جنگ» تقسیم میکنند (قاسمی .)11 :6101،برای آنکه ما با حال و
هوای شاعران دورة اول جنگ بیشتر آشنا شویم و بتوانیم شعر این دسته را با اشعار
فرشیدورد 3مقایسه کنیم ،شعر یکی از مشهورترین شعرای این دوره را بررسی میکنیم؛
حسن حسینی یکی از شعرای این دوره است که غزلهای داغ و آتشین او در آغاز جنگ
تحمیلی ،شور و هیجانی خاص به جنگاوران جبهههای حق علیه باطل میبخشید.
مجموعة شعر «همصدا با حلق اسماعیل» ،دربرگیرندة غزلها ،رباعیها و اشعار نو است
که در دوازده فروردین  6111برای نخستین بار چاپ شده است .این مجموعه شامل سه
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فصل است :فصل نخست« ،سرودههای سحرزاد» که گزیده اشعار پس از انقالب اسالمی
است؛ فصل دوم« ،شب سرودهها» که گزیدهای از سرودههای پیش از انقالب است و
قدیمیترین شعر آن به تاریخ دی  6133تعلق دارد و فصل سوم ،شامل دفتر رباعی
است .او با بهرهگیری از تشبیهات زیبا و نوآورانه و بیان صریح و استفاده از آیات قرآن و
تلمیحات مذهبی و ترسیم صحنههای جنگ و وداع رزمندگان با خانوادههای خویش ،به
غزلهای خود رنگ و بویی خاص بخشیده است.
ذوالجنــار رزم را گــاه ســحر زیــن مــیکــنم
یا علی گویـان سـرود التخـر سـر مـیدهـم

مــیروم آنجــا کــه نــای نینــوا مــیخوانــدم
کــز نجــر آنــک علــی مرتضــی مــیخوانــدم
(حسینی)16 :6111 ،

از جمله تمایزهای ظاهری در کار حسینی با اشعار فرشـیدورد ،برجسـتگی آشـکار و
صریح اشعار حسینی در واژگان شـهادت ،انقـالب ،امـام ،اسـالم ،شـهید و  ...اسـت؛ 1بـه
گونهای که بیشتر اشعار او مزیّن به ترجمة آیات قـرآن کـریم (مـلالً شـعر کبریـت در قلمـرو
خورشید) و یا با عنوانهایی چون «تقدیم به»« ،بـرای « ،»...بـا یـاد »...و ...بـه بزرگـانی از
انقالب و دفاع مقدس تقدیم شدهاند؛ از جمله ،شعر «کـوثر» بـا یـاد شـهیدان رجـایی و
باهنر« ،زمزمه جاوید خون» در سوگ شهید آیتاهلل دسـتییب« ،ای همچـو سـربداران»
برای چریک شهید عباس پالیزگیر و دیگر شهیدان گمنام سوسنگرد« ،ملنوی عاشـقان»
با یاد شهید عاشق :ماشاءاهلل سرهنگی« ،مردی از تبـار شـرف» بـرای شـهید سـید علـی
اندرزگو« ،پنج سرود» به یاد شهید جمشید بروجردیان دالور« ،...اعجاز» به پاس حماسة
دو بسیجی دربند و ...
مهم ترین تفاوت این غزل ها با دو دفتر شعر خسرو فرشیدورد ،یعنی حماسة انقالب و
ز میهنت دفاع کن ،در زبان و نحوة بهکارگیری عناصر مذهبی و تلمیحات قرآنی و دینـی
است .مجموعة حماسة انقالب چون دربرگیرندة اشعاری از سال  6146تا زمان چاپ اثـر
( )6130است ،در میان اشعار انقالبی و جهـادی ،از لحـا تلمیحـات مـذهبی ،اقتبـاس،
تضمین قرآنی ،تصاویر خیالانگیز و ترکیبآفرینی در قیاس با اشعار دورة نخسـت جنـگ
اندکی کم رنگ است .دلیل این سبک هنری ،احتماالً به طرز فکر شـاعر بـاز مـیگـردد؛
چون وی بارها در مقدمة دفترهای شعر خود به انتخاب زبان ساده به جای زبان پیچیـده
و غامض اشاره کرده است .نکتة دیگر اینکه باید به خاموشی استاد بعد از چاپ ز میهنـت
دفاع کن در سال  6139تا سال  6108یعنی سال انتشـار مجموعـة شـعر سـوم صـالی
عشق اشاره کرد .یقیناً اگر فرشیدورد در دهة شصت یا هفتاد اشعاری منتشر میکـرد ،در
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بهرهگیری از تلمیحات و عناصر مذهبی و زبان خیالانگیز به مراتب از دو مجموعـة شـعر
پیشین پررنگتر و به عبارت دیگر ،در سه عنصر بر شمرده شده برای شعر انقالب ،یعنـی
امام ،شهدا و جنگ 4برجستهتر مینمود .شاید یکی از دالیل گمنامی ایـن شـاعر در میـان
خیل شعرای انقالب ،استمرار نداشتن شعرسرایی او بعد از دهة شصت است تا بتواند او را
در قطار شعرای انقالب تلبیت کند .دلیل دیگر ،شاید شعر نگفتن وی بـرای وقـایع مهـم
دهة شصت ،از قبیل انفجار دفتر ریاست جمهوری و شهادت  13تن از یاران باوفای امـام
و امت بوده است که در شعر سایر شعرا نمود ویژهای داشته است .در کل باید افـزود کـه
دهة شصت ،دهة افزایش تعداد شعرای نسل جوان انقالب است ،بهویژه شعرای جوانی که
با بهرهمندی از تجربة شعرای نسل اول انقالب ،به جرگة شعرای انقالب اسالمی پیوستند
و برخی از آنها حتی توانستند بـا مجموعـههـای درخشـان خـود ،از شـعرای نسـل اول
انقالب نیز پیشی بگیرند .به هر حال ،نقش پررنگ تأثیر دو مجموعة شعر فرشیدورد ،بـه
عنوان طلیعهدار شعر انقالب (خواه دیگران بپذیرند ،خواه نپذیرند) بر کاروان شعرای انقالبی
بعد از او مبرهن و واضح است.
شاید بتوان گفت یکی از دالیل موفقیت فرشیدورد در شعر ،رعایـت اصـل وضـور در
کار شاعری است .وی بدون استفاده از هیچ ابزار و نشریه و دستگاهی که مکـرر نـام او را
بر زبانها براند ،توانست به موفقیت دست یابد؛ چنانکـه خـود مـینویسـد...« :برخـی از
اشعارم به افیانستان و امریکا هم سفر کردند و در آن سامان به صورت ترانه درآمدنـد یـا
از رسانهها پخش شدند» ( .)63 :6108باری ،اصل وضور در کـار شـاعری چنـدان مهـم و
چشمگیر است که از چشم خود شاعر نیز پوشیده نمانده و در مقدمـة آخـرین مجموعـه
شعرش که در سال  6108منتشر کرده است ،بارها بر این اصل تاکید میکند و در ضمن
معرفی شعر معاصر مقبول او با عنوان «شعر سنتگرا» مینویسد« :از مسائل عمدهای که
برای شعر سنتگـرا ذکـر کـردیم ،وضـور و روشـنی و فصـاحت و موسـیقی مهـمتـرین
آنهاست که این گوینده ،آنها را در سرودههای خود مراعات نموده است» (همان.)61 :
 -1-1ویژگیهای شعر خسرو

برای بررسی ویژگیهای شعر خسرو که جزو نخستین دسته شعرای انقالب اسالمی
است ،ابتدا به ویژگیهای نخستین سرودههای دفاع مقدس نظر میافکنیم که در کتاب
نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس آمده است:
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«-6بهرهگیری گسترده از قالبهای نیمایی  -3انتخاب زبان روایی  -1بلند و طوالنی بودن
سرودهها  -4غلبة زبان رجز و شعار  -3بهرهگیری کمتر از زبان تصویر و نیز آرایههای بدیع
 -1حضور روشن فرهنگ اسالم و انقالب  -1تلفیق رقیق نمادهای ملی با نمادهای دینی و
مذهبی (مانند کاوه ،سیاوش ،درفش و ( » )...سنگری ،6103 ،ج .)38 :1

در توضیح ویژگی اول و سوم باید افزود برخالف تصور و ذهنیت گسترده دربارة
فرشیدورد که او را مخالر با هر نوع شعر نو نیمایی میداند و برخالف نتیجة غالب
بسیاری از مقدمة کتابها و مقاالت شاعر  ،او در مجموعههای خود اشعار نو را با
موضوعات مختلر ،به ویژه با درونمایة ادب پایداری سروده است .در مجموعه شعر ز
میهنت دفاع کن؛ شعر «ما جنگ میکنیم»« ،ز میهنت دفاع کن»« ،من کار میکنم»،
«فریدون قصه پوچیست» و در مجموعه شعر حماسة انقالب؛ شعر «دیدی بهار شد»،
«شعر انقالب»« ،سرود جنگاوران»« ،شقایقهای جمعة سیاه»« ،ای پاسدار شب» و
«صر گلگون شهادت» در قالب شعر نو و با حجم چند صفحه سروده شدهاند .روشن
است که این اشعار ویژگیهای دوم و چهارم را نیز دارا هستند.
ویژگی پنجم را می توان با پوشش«سادگی و صمیمت» در این اشعار توضیح داد؛
شعر فرشیدورد سرشار از سادگی و صمیمیتی جاندار است .خود او از این ویژگی
اشعارش به شعر «خلقی و مردمی» تعبیر میکند و چون معتقد است مقتدایان وی
فردوسی ،سعدی ،ایرج ،نسیم شمال ،فرخی یزدی ،افراشته ،عارف و عشقی بودهاند
(فرشیدورد)3 :6130 ،؛ پس او نیز باید شاعر مردم باشد ،نه شاعر ستمگران و بیکاران و
شبه روشنفکران .او دو ویژگی را برای شعرهای خلقی و مردمی برمیشمارد -6« :ساده و
روشن و قابل فهم است نه مبهم و رمزی و کنایی  -3دارای موضوعهای ضد استعماری و
پرخاشجویانه و افشاگرانه است» (همانجا).
ویژگی ششم در این دو بیت به روشنی دریافت میشود:
عقـــاب پیـــر ســـفر کـــرده از ســـفر آمـــد

پرنـــــدهای کـــــه بـــــود از تبـــــار آزادی

رخشـ ـنده گشـــت اختـــر مـــا آفتـــاب مـــا

(فرشیدورد)31 :6130 ،
بـــر پـــا شـــد انقـــالب نـــو و انفجـــار نـــو
(همان)30 ،

ویژگی هفتم نیز در اشعار او برجستگی خاصی دارد؛ از جمله ترکیبات «کاوه دلیر» و
«ضحاک مار دوش» در شعرهای «سرود جنگاوران» و «شـمر و ابـن سـعد» و «شـهادت
حسینوار» در شعر ما جنگ میکنیم ،نمونهای از آمیزش فرهنـگ اسـالمی و ایرانـی در
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این اشعار هستند .با توجه به انطباق تمامی این ویژگیها با اشـعار خسـرو جـای تعجـب
دارد که مؤلفان کتب نقد و بررسی آثار دفاع مقدس و ادب پایـداری نـام وی را در هـیچ
یک از گروههای شعرای قبل از انقـالب ،بعـد از انقـالب ،قصـیدهسـرایان ،غـزلسـازان و
شاعران شعر نو انقالب یاد نکردهاند! (بـرای نمونـه بنگریـد بـه سـنگری ،6103 ،ج  36-38 :1و
تندروصالح 3 .)661 :6103 ،ویژگی دیگر که در اشعار فرشیدورد دیده مـیشـود ،اسـتفاده از
وزنهای حماسی و پرشکوه است؛ در این نوع اشعار که معموالً با هدف تحریض و تشویق
جنگاوران و شیران غرّان ایران برای دفاع از وطن و خاک میهن سروده شده است ،شـاعر
اصل تناسب ماده شعر با موسیقی و عروض را رعایت کرده که نتیجة آن ،شـعری پختـه،
جذاب ،گیرا و حماسی است:
بحر متقارب ملمن سالم:
مـــن آن شــــیر غـــران ســــنگر نشــــینم

ســــــرافراز ســــــرباز ایــــــران زمیــــــنم

خوشــــا کشــــور قهرمــــان پــــرور مــــا

(فرشیدورد)43 :6139 ،
زهــــی خلــــق پیــــروز و جنگــــاور مــــا
(همان)38 ،

بحر متقارب ملمن محذوف:
بـــــه شـــــیران غـــــرّان ایـــــران درود

بـــــــه جنگـــــــاوران و دلیـــــــران درود

بــــه گــــردون نــــورد بلنــــد اختــــری

کـــــه لرزانـــــد بیـــــداد و عمـــــان درود
(همان)44 ،

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

دفاع کن( ...همان.)41 ،
 -5-1مضامین شعر خسرو

 -1-5-1وطن پرستی یا میهن دوستی :آن چنانکه این مضمون موتیفی عمده در اشعار
ملکالشعرای بهار ،عارف قزوینی ،میرزاده عشقی و  ...است ،در اشعار خسرو نیز این
مضمون بازتابی گسترده و پررنگ دارد .اشعاری که از این مضمون برخوردار شدهاند،
اشعاری ناب و با رنگ و بوی خاص هستند و به نوعی حس شفقت و سوزش دل را در
جان انسان زنده میکنند؛ گویا که بر جان خواننده آتش میزنند:
عمـــرم تبـــاه شـــد بـــه ره مـــیهن عزیـــز

هســتم ولــی بــه دیــدة اهــل وطــن غریــب
(فرشیدورد)31 :6108،

خسرو فرشیدورد و ادبیات پایداری معاصر26 /

ای مـــیهن دیـــرین مـــا بـــدرود بـــدرود

ای خانـــة عشـــق و وفـــا بـــدرود بـــدرود
(همان)33 :

 -6-5-6دفاع و پاسداشت از میهن (وطندوستی)

«در شعر دفاع و پایداری ایران ،موضوع وطندوستی سابقهای بسیار شفاف دارد .تطابق
اندیشههای دینی و ملی با طرر روایت «حبّ الوطن من االیمان» از قول شارع مقدس
دین اسالم سبب شد تا ایرانیان در چشمانداز عشق به میهن آرمانهای دینی را مدنظر

قرار دهند» (کاکایی.)10 :6103 ،
این مضمون با حملة تازیان به خاک پاک ایران در اشعار خسرو و بهویژه در دفتر
شعر ز میهنت دفاع کن تجلی خاصی مییابد .شاعر سعی میکند تا تمام فکر و ذهن و
زبان خود را در تحریک و تحریض جنگاوران و غیوران ایرانی در پاسداشت از خاک ایران
به کار برد:
ای خلــق بــه پــا خاســته مردانــه بجنگیــد

بــا دشـــمن ایــن خانــه و کاشـــانه بجنگیـــد

این خانه قشنگ است ولی خانـة مـن نیسـت

(فرشیدورد)08 :6139 ،
این خاک چه زیباست ولی خـاک وطـن نیسـت
(همو)36 :6108،

 -9-5-6عشق به زن خوب ایرانی :2او عاشقانههای دفتر خویش را با تعبیر «شعرهای
عاشقانة شبه عرفانی» میخواند و دربارة آنها مینویسد:
«این اشعار حکایت از عشقهای امروزی دارد؛ یعنی از جذبههایی که بر پایة احساسات
دوجانبه و میل به جفتجویی است ،از عشقهایی سخن میگوید که عاشق برای خویشتن
شخصیت قائل است ،از عشقهایی که عاشق تا بی نهایت جور و جفای معشوق را تحمل
نمیکند ،از عشقهایی که دلداده خود را سگ دلدار نمیداند» (همان.)61 :

به اعتقاد او هر زنی شایستة ستایش نیست و شعر خوب خود را به ستایش هر زنی
نمیآالید (فرشیدورد:6108 ،ش) .غزل «گل پندارها» و «چشمه عشق و تمنا» و ...
نمونههایی از غزلهای بسیار لطیر و زیبا و به اصطالر او «غزل نو آبدار» او هستند
(همان.)16-18 :
ای ماهرویـــان ســـیه چشـــم گـــلانـــدام

جـــان مـــن و جـــان شـــما بـــدرود بـــدرود

ای دختــر همســایه ،ای معشــوق خورشــید

مـــن مـــیپرســـتیدم تـــو را بـــدرود بـــدرود

از حســـرت لبـــان چـــو جـــام شـــراب تـــو

(همان)33 :
از چشــم اللــههــا همــه خونــاب مــیچکــد
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غــرقم بــه کــام عشــق تــو ای جویبــار نــاز

ماننــد قطــرهای کــه بــه گــرداب مــیچکــد
(همان)18 ،

 -1-5-1دعوت به قیام و خیزش علیه ظلم و فساد حاکم :این مضمون در تمامی دفاتر شعر او،
بهویژه دو دفتر حماسه انقالب (چاپ مهر  )30و ز میهنت دفاع کن (چاپ  )39فراوان
دیده میشود؛ گویا مبارزه با جور حاکم و دستگاه طبقاتی فاسد ،تمام وجود شاعر را
فراگرفته است؛ البته بسیاری از این اشعار متعلق به سالهای پیش بوده و در نخستین
مجال چاپ منتشر شدهاند؛ به عنوان ملال ،شعر «انقالب خونین» در بهار  6140سروده
شده و در مجموعة حماسة انقالب آمده است:
بیـــا کنـــیم بـــه پـــا انقـــالب خـــونینی

بیــا کــه خــون بــه دل خصــم نابکــار کنــیم
(فرشیدورد)13 :6130 ،

یا در شعر «بپا خیز» سرودة پاییز :6138
تـــا چنـــد کهشـــد شـــاه جوانـــان وطـــن را

تــا چنــد کزشــی زجــر ز دربــار بپــا خیــز
(همان)06 ،

یا در شعر «انقالب کنیم» سرودة زمستان :6138
بیـــا بـــرای رضـــای خـــدا بپـــا خیـــزیم

بیـــا بـــرای دل خلـــق انقـــالب کنـــیم
(همان)19 :

 -5-5-1مبارزه با استعمار و استبداد :او معتقد است که شعر برای وی سالر مبارزه است:
«من سالحی برای مبارزه میخواهم و این اشعار برای من سالر مبارزهاند .حربة نبردند
بر ضد فساد و استبداد و استعمار .اینها فریادهایی هستند که برای برانگیختن مردم به
حرکت و جنبش و انقالب و سازندگی( »...همان .)9 :در قصیدة «ای سرزمینخوار» سرودة
آذر  31شاعر تعبیر «سرزمینخوار» را معادل امپریالیست و استعمارگر قرارداده و با
ردیر ساختن این واژه ،قصیدة بلندی در مذمّت و نکوهش آن ساخته است:
ای جید شوم ای گرگ هار ای سرزمینخوار

شــرمی کــن از پروردگــار ای ســرزمینخــوار
(همان)39 :

ای کاش مـی شـد غـول اسـتعمار را کشـت

مــیشــد بــه شــهر صــلح و آزادی ســفر کــرد
(همو)31 :6139 ،

دیـــــو ظلـــــم و ســـــتم و اســـــتعمار

عــــاجز و خســــته جگــــر خواهــــد شــــد
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کــــا ســــر بــــر فلــــک اســــتبداد

عاقبــــت زیــــر و زبــــر خواهــــد شــــد
(همان)31 ،

 -2-5-1آرزوی نیل به صلح و آزادی :این آرزو در تمامی اشعار قبل از انقالب شاعر تبدیل بـه
یک درونمایه و مضمون گسترده شده است .با پیروزی انقالب شکوهمند اسـالمی شـاعر
به یکی از آرزوهای دست نیافتنی خود رسیده است؛ بنابراین ،در غزلی سرودة اسفند 31
واژة «آزادی» را ردیر قرارداده است و از معالی و مناقب آن داد سخن میدهد:
بیــا کــه چلچلــههــا مــیدهنــد مــژدة فــتح

بیــــا کــــه آمــــده اینــــک بهــــار آزادی
(همو)31 :6130 ،

یا در غزلی دیگر از سرآمدن روزگار کهن و آغاز روزگار و بهار نو سخن میگوید و
برای شاعران نیز وظیفهای نو ترسیم میکند:
لبخنـــد زد بـــه مـــیهن مـــا روزگـــار نـــو

فرخنــده بــاد بــر همــه عیــد و بهــار نــو...

دیگــر غــزل بــرای پــریچهرگــان مســاز

برگــــو بــــرای مــــا غــــزل آبــــدار نــــو

کــاش لبخنــد زنــد دختــر آزادی و صــلح

(همان)30 ،
کــاش پیــروز شــود لشــکر آزادی و صــلح
(همو)11 :6108 ،

 -6-5-1مرثیهگویی برای بزرگان صلح و امنیت جهان از قبیل برتراند راسل ،جواهر لعل نهرو و جمیله

بوپاشا و  :...این وظیفهای است که فرشیدورد برای شاعر متعهد اجتماعگرا فرض کرده
است و چون خود را شاعر متعهد و مردمی مینامد وظیفه موکّد خود میداند که برای
بزرگان صلح و امنیت و فضیلت در جهان ناله و سوگواری کند (.)4:6130
-6-5-1حبسیهسرایی :حبسیهسرایی ،مضمونی است که در تاریخ ادبیات فارسی،
سرایندگان شهرة آن از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکنند؛ سرایندة مشهور این
مضمون در ادبیات کالسیک مسعود سعد سلمان ،خاقانی و ...و در ادبیات معاصر خسرو
فرشیدورد و ...هستند .دلیل توفیق خسرو فرشیدورد نیز عالوه بر تجربة زندان ،داشتن
قلم شیوا و زبان ساده و صمیمی است .دو شعر زیر که با فاصلة ده ساله (اولی در آبان  41و
دومی در آبان  )31سروده شدهاند ،در این زمینه مشهورند:
شـــکنجه دیـــدة زنـــدان شـــاهم ای یـــاران

وطـــنپرســـتی و تقـــوا گنـــاهم ای یـــاران...

قسم بـه ذات خـدا نیسـت جـای مـن زنـدان

چــرا کــه مــن نــه وزیــرم نــه شــاهم ای یــاران
(فرشیدورد)11 :6130 ،
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بـــه خـــون مـــینویســـم ســـرود ظفـــر را

بــــه دیــــوار زنــــدان هراســــی نــــدارم
(همان)40 ،

 -3-5-1نقد تند و هجو صریح از شخص شاه :این ویژگی ،یعنی نقد شاه و وزیران و دستیارانش
در اشعار خسرو به طور مکرر دیده میشود ،ا ما او در چند شعر به صورت اختصاصی به
هجو و نقد تند شخص شاه پرداخته است؛ از جمله در ملنوی «جشن دو هزار و پانصد
ساله» سرودة مهر :6138
پــــیش چشــــم خلــــق لخــــت و بینــــوا

کــــرد جشــــنی نامبــــارک را بــــه پــــا

جشــــن ییمــــا کــــردن امــــوال خلــــق

جشـــن غافـــل مانـــدن از احـــوال خلـــق

نــــام شــــومت ســــالهــــا مانــــد بجــــا

در کنــــــار نــــــام طــــــاعون و وبــــــا...
(همان)10 :

همچنین در شعر «ای کاش بر ما اهرمن فرمان نمیراند» ،سرودة پائیز  6136و دو
قصیدة «بزرگ آدمکشان» با ردیر «ای شاه» سرودة شهریور  31و «گریز دشمن»
سرودة آذر  31با صراحت تمام از جنایت و فرار شاه سخن به میان میآورد (همان-19 :
.)18

 -17-5-1مرثیه و یادکرد از شهیدان راه پیروزی :فرشیدورد از جمله شعرایی است که برای
شهیدان انقالب در قبل از پیروزی جمهوری اسالمی در قالبهای مختلر غزل و قصیده
و شعر نو طبع آزمایی کرده است .این مضمون بعد از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز
جنگ تحمیلی نیز در اشعار او دیده میشود؛ از جمله غزل زیبای «شعر شهادت» سرودة
آذر  6141و شعر نو «صر گلگون شهادت» سرودة آذر  31و «حماسة شهادت» سرودة
آبان  31همه از این قبیل هستند:
از دل خــاک شــهیدان گــل خــون مــیشــکفد

آتشی از شکم سـرد سـکون مـیشـکفد
(همان)08 :

 -11-5-1نکوهش و نفی جنگ :عشق به صلح و آزادی چنان در قلب و رور شاعر رخنه کرده
است که با دیدن «جید جنگ» که جز ویرانی و تباهی برای «سرزمین دارا» نتیجهای
ندارد؛ آن را نکوهش و نفی میکند؛ البته این موتیر پیشتر در شعر سایر شعرا ،از جمله
ملکالشعرای بهار دیده شده و آن چنانکه از فحوای مقدمهها و گفتارهای شفاهی او
برمیآید ،میتوان گفت هم او ،یکی از مقتدایان فرشیدورد بوده است.
گــم بــاد گــم ،ز صــفحة عــالم نشــان جنــگ

برکنده باد در دو جهان خان و مان جنگ
(فرشیدورد)11 :6108 ،
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در کــــام جنــــگ کشــــور دارا خــــراب شــــد

ایــن ســرزمین پــاک اهــورا خــراب شــد
(همان)13 :

 -16-5-1مرثیهسرایی برای فقدان استادان :فرشیدورد چون استادان خود را قافلهساالران شرف
و فضیلت میدانست (گم باد اندیشهای که غیر این بیندیشد) در سوگ کسانی چون دکتر
صدیقی ،دکتر معین ،دکتر مصدق ،عالمه همایی و  ...مراثی جانگدازی سروده است؛ از
جمله شعر «سقراط زمان رفت» در سوگ استاد دکتر صدیقی و «تا تو رفتی پشت
آزادی شکست» در رثای دکتر مصدق و «پاسدار سخن» در سوگ استاد معین و...
آن یــار صــدیق وطــن آن چشــم مصــدق

آن چشــمة زاینــده و آن رور زمــان رفــت
(همان)11 :

 -19-5-1توصیف بهار ،پائیز و زمستان :توصیر بهار ،پاییز و زمستان از جمله مضامین اشعار
خسروست .او در این مضمون نیز ملل موتیرهای ذکر شده موفق بوده و توانسته است
اشعار زیبایی را به گنجینة ادبیات فارسی معاصر بیفزاید .غزل «پائیز ،شعر زرنگار روزگار
است» و شعر «پائیز ،رفتههای مرا آورد به یاد» و شعر «بهار و یار» (همان )41-43 :از این
دست هستند که از مهمترین عناصر جاری در آنها میتوان به صداقت ،صمیمیت،
سادگی و سالست ،صور خیال یکدست و روان و  ...اشاره کرد.
 -6بررسی تحلیلی ادبیات پایداری در اشعار فرشیدورد
 -1-6تجلی ادبیات پایداری در آیینۀ اشعار فرشیدورد (قبل از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی)

در مقدمه مجموعة شعر حماسة انقالب ،خود دربارة این اشعار مینویسد:
« بعضی از این شعرها در دوران اختناق و انقالب تکلیر یا چاپ شد و به دست رزمآوران
انقالبی رسید مانند «ای شاه» و «تا لحظه آخر» و «الجزایر» و شعرهای طنزآمیز .همه این
اشعار در کالسها یا محافل آزادیخواهان خوانده شده است .این نوشتهها...نعرههاییست از
حلقوم کسی که  31سال در زیر پنجههای مخوف غول استبداد و اختناق و استعمار دست و

پا زده است» (.)6 :6130
غزل «لبخند صبح» که در زمستان  6148سروده شده ،سرشار از امید به
پیروزی است و از پیروزی نزدیک ملت ایران خبر میدهد:
پـــرچم کـــاوه ســـرانجام پدیـــدار شـــود

دور ضــحاک تبهکــار بــه ســر خواهــد شــد

عاقبت خلق ستمدیده بـه پـا خواهـد خاسـت

عاقبــت دیــو ازیــن خانــه بــه در خواهــد شــد
(فرشیدورد)30 :6139 ،
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در شعر «کیهانگشایان ستمگر» که در سال  6146سروده شده است ،به صراحت از
استعمار و استبداد ستمشاهی سخن به میان میآورد که تا آن زمان هنوز برای بسیاری
از شعرا به مضمون و ماده شعر تبدیل نشده است .او در این شعر از خشک شدن ریشة
آزادی و بی عدالتی شکوه سر میکند:
تخــم اســتعمار در هــر گوشــهای افشــاندهانــد

شــا اســتبداد در هــر کشــوری پــروردهانــد

ریشـــة آزادی و داد از جهـــان برکنـــدهانـــد

کا صلح و مردمی بـا خـاک یکسـان کـردهانـد
(همان)44 :

تا سالها بعد هنوز این مضمون در ذهن شاعر زنده بوده و مبارزه با استعمار در اشعار
دیگر او تجلی یافته است .در شعر «تا چند باید کور و کر» که در سال  6149سروده
شده ،همین مضمون آمده است:
تا چند باید کور و کر در بند اسـتعمار زیسـت

تا چند آخر می تـوان بـا نکبـت و ادبـار زیسـت
(همان)44 :

و در همین شعر به صراحت به قیام و برخاستن دعوت میکند:
تا چند باید کور و کر در خـواب مـانی سـر بـه سـر

باید به پا خیـزی دگـر بایـد دگـر بیـدار زیسـت

تا کی هراسان میتـوان در چنـگ غـول مسـت بـود

تا کی بدینسان میشود در بنـد اسـتعمار زیسـت

در غزل استوار و زیبای «زیر سمّ لشکر ضحاک» سرودة سال  6149ناامیدی از دیدار
«کاوه لشکرشکن» و «رستم و گودرز» به چشم میخورد:
زیــر س ـمّ لشــکر ضــحاک پشــت مــن شکســت

کاوه لشکرشکن کو شهسواران را چه شد؟
(همان)31 :

همچنین در قصیدة «در آغوش لجنزار» شاعر از وضعیت حاکم بر جامعه به شدت
گله و هموطنان خویش را برای قیام بر ضد حکومت دعوت میکند:
تــا چنــد جــواب ســخن خلــق گلولــه اســت

تــا چنــد در ایــن دوز خــونبــار تــوان زیســت

برخیـــز بـــرای شـــرف و مردمـــی و فخـــر

تــا چنــد ز هســتی همــه بیــزار تــوان زیســت

برخیـــز و بـــرافکن ز جهـــان ریشـــة بیـــداد

تــا چنــد بــه زنجیــر ســتمکار تــوان زیســت
(فرشیدورد)14 :6130 ،

در شعر «در چاه استبداد» سروده شده در سال  6136باز مضامین مبارزه با استبداد،
دعوت به قیام ،عدم سرسپردگی به ناکسان زمانه و  ...تجلی یافتهاند:
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دیگر نباید بعد از این تسـلیم هـر نـامرد شـد

دیگر نباید بیش از این در بند هر جـالد زیسـت
(همان)49 ،

در قصیدة «برف غم» سرودة زمستان  6138شاعر با توصیر شدت سرما و زمستان
از خفقان جامعه و مشکالت بی حد و حصر مردم ،ظلم و جور سلطان ،فساد گسترده و ...
پرده برمیدارد.
حکمــــــران بنــــــدة زر و زور اســــــت

پاســـــــبان پاســـــــدار دزدان اســــــــت
(همان)31 ،

در قصیدة «در حصار تاریکی» که باز در زمستان همان سال سروده شده ،شاعر از
وضع اجتماع و از دمیده شدن سپیدة سحر و ناجی عصر خسته شده است و بلند
میسراید:
از ایــن جماعــت مسندنشــین خودکامــه

مـــن از هـــزار یکـــی کـــاردان نمـــیبیـــنم

جوانــههــای وفــا و امیــد خشــکیده اســت

بــه جــز نهــال ســتم در میــان نمــیبیــنم

دگــر بهــار ســفر کــرده از دیــار زمــان

دگــر بــه بــاغ جهــان جــز خــزان نمــیبیــنم

ز عــدل و داد و مســاوات دم مــزن هرگــز

کــه مــن بــه دهــر نشــانی از آن نمــیبیــنم
(همان)33 :

در قصیدة «ساحلی دیگر» سرودة سال  6133شاعر به نوعی آرمانشهر و جامعة
مدنی ایدهآل خود را ترسیم و به صراحت از مضامین «فقر سیاه»« ،ماتم نان»« ،وزارت
خوک»« ،سلطنت دیو»« ،چوپانی گرگ»« ،حبس و بند و تیرباران جوانان»« ،دعوت به
قیام» و سایر مسائل مهم جامعه یاد میکند:
بیا رویـم بـه جـایی کـه خـوک نیسـت وزیـر
بیــا رویــم بــه جــایی کــه اهــرمن خوارســت
بیـــا رویـــم از اینجـــا بـــه ســـرزمین دگـــر
بــدان بــرای رهــایی از ایــن عــذاب و بــال

بیــا رویــم بــه آنجــا کــه دیــو ســلطان نیســت
بیا رویم به آنجـا کـه گـرگ چوپـان نیسـت...
که حبس و بنـد جوانـان و تیربـاران نیسـت...
بـه جــز قیــام بــرای تــو هــیچ درمــان نیســت
(همان)36 :

در غزل «دیار بال» سرودة سال  6133آن چنانکه از عنوان غزل بر میآید ،شاعر
همه را از لبة تیغ برندة کالمش میگذراند و با انتخاب ردیر «میگریزم» شدت نفرت
خود را از طاغوت به نمایش میگذارد و حتی شخص شاه را هدف قرار میدهد:
مـــن از دســـت ایـــن ناخـــدای ســـتمگر

در آغــــوش مـــــوج بــــال مـــــیگریـــــزم

مـــن از چنـــگ چنگیـــز خـــونریـــز دوران

بــــه چنگــــال دیــــو فنــــا مــــیگریــــزم...
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مـــن از دســـت ایـــن شـــاه مکّـــار خـــائن

از ایــــن دیــــو مــــردم نمــــا مــــیگریــــزم
(همان)33 :

در غزل «شام تلخ عاشورا» سرودة سال  6131شاعر ناامیدی خود را از دمیده شدن
آفتاب پیروزی به مخاطب نشان میدهد:
شبی است تیره و غوالن به پایکوبی و رقـص

بـــرای کشتنشـــان نیـــزه و شـــهابی نیســـت
(فرشیدورد)01 :6139 ،

در قطعة «ای یزیدان زمان» که در زمستان سال  6138سروده شده است ،شاعر به
روشنی تمام از دستگاه حاکم با تعبیرات «پلیدان ستمگر»« ،یزیدان زمان» یاد میکند و
میسراید:
تیربــاران جوانــان وطــن تــا کــی و چنــد

از خــدا آخــر و از خلــق خــدا شــرم کنیــد...

در و دیــوار وطــن ،روز و شــب ای بــیوطنــان

می کنـد لعنـت و نفـرین بـه شـما شـرم کنیـد
(همان)33 :

غزل «شهر تقوا» که در پاییز  6136سروده شده است ،از نوعی یاس شاعر در
تخریب بنای ظلم خبر میدهد:
ای کـاش مــیشــد بـا ســپاه دیــو جنگیــد

مــیشــد بنــای ظلــم را زیــر و زبــر کــرد
(همان)31 :

همچنین غزل «چرا این زمستان بهاران ندارد» دلسردی و ماللت شاعر را از مبارزه با
شب تار نشان میدهد:
چـــرا ایـــن شـــب تـــار پایـــان نـــدارد

چـــرا ایـــن تـــب تلـــخ درمـــان نـــدارد
(همان)31 :

غزل «این شب تیره» سرودة سال  6133از امید به پیروزی و دمیده شدن «آفتاب
شرف و آزادی» خبر میدهد:
عاقبـــــت ملـــــت مـــــا در ایـــــن رزم

همســــر فــــتح و ظفــــر خواهــــد شــــد
(همانجا)

شعر «شقایقهای جمعة سیاه» سرودة شهریور  31به قتل و کشتار جوانان و مردم
ایران زمین به دست حکومت فاسد پهلوی در جمعة همان سال اشاره دارد .شاعر با
زیبای ی و فصاحتی تمام و با زبانی آتشین و دلی سوخته و مضامین دردآور جمعة سیاه را
توصیر میکند و پیروزی مردم غیور ایران را نوید میدهد:
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بر سنگفرش داغ خیابان شهر ما با خون نوشته شد

ما سرزمین سر نیاکان خویش را آزاد میکنیم...
(فرشیدورد)13 :6130 ،

در شعر «سرود جنگاوران» که در آذر  31و در قالب شعر نو سروده شده ،شاعر هدف
و آرمان جنگاوران غیور و سلحشور ایران را توصیر کرده است و پیروزی نزدیک ملت
ایران را پیشبینی میکند:
ما مرز و بوم میهن خود را ز چنگ خصم /آزاد میکنیم /ما سرزمین پاک نیاکان خویش را  /آباد
میکنیم /ما عاقبت به غول جهانخوار شهر سوز /پیروز میشویم( ...همان)44 :

در شعر «گریز دشمن» سرودة آذر  31و قصیدة «بزرگآدمکشان فرمانده» سرودة
شهریور  31آشکارا از فرار شاه خائن و بدعهدی و خیانت او با ملت شریر ایران سخن به
میان میآورد و او را مانع نیل به خوشبختی جامعة ایران میداند:
آنکه غارت کـرد مـردم را چهـل سـال آشـکار
خــولی ایــن ســرزمین ابــن زیــاد ایــن زمــان

حالیــا از تــرس مــا دزدانــه پنهــان مــیرود...
ابــن ســعد عصــر حاضــر شــمر دوران مــیرود
(همان)10 :

در غزل «تا لحظة آخر» سرودة دی  6131شاعر هموطنان خود را به قیام و مبارزه
دعوت میکند:
از نـــــوکر بیگانـــــه و بیگانـــــه مترســـــید

بـــا نـــوکر بیگانـــه و بیگانـــه بجنگیـــد

تســــلیم مگردیــــد بکوشــــید و بجوشــــید

تــا لحظــة آخــر همــه مردانــه بجنگیــد
(همان)08 :

در قصیدة بسیار زیبای «حماسة انقالب» شاعر نشان میدهد که هنـوز مـیتـوان در
بسیاری از قالبهای کهن گذشته ،برخالف پنداشت بسیاری ،حرفی برای گفـتن داشـت.
وی ضمن توصیر و ترسیم تب و تاب حاکم بر جامعة ایران در دی  31از خواسـتههـای
بر حق خلق ایران یاد میکند:
شــــــــــهر در راه کســــــــــب آزادی

غـرق در شـور و جــوش و عصـیان اســت
(همان)11 :

شعر «به خون شهیدان ایران قسم» سرودة دی  31سوگندنامهای است برای جان
باختن و «پیکار با شمرهای زمان و سپردن راه تقوا» .شاعر در این شعر چنین قسم یاد
میکند:
بـــــه آزادی خلـــــق کوشـــــم همـــــه

بـــــه وجـــــدان آزاد مـــــردان قســـــم
(همان)46 :
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در سرودهای با عنوان «شعر انقالب» که در قالب نیمایی و در بهمن  31سروده شده
است ،شاعر تکاپوی مردم را برای پیروزی در صبح انقالب ترسیم و از زحمات همة اقشار
جامعه قدردانی کرده است:
در صبح انقالب /دهقان و کارگر /شاگرد و اوستاد /روحانی و ادیب /در یک صر عظیم /بی بیم پیش

میروند (همان.)13 :

در قصیدة  31بیتی «پیروزی» که در اسفند  31سروده شده ،پیروزی ملت ایران را
ترسیم کرده است:
ســـــرانجام غلطیـــــد در چـــــاه ذلـــــت

نگـــون و زبـــون خصـــم حیلتگـــر مـــا

بـــه زانـــو درآمـــد در ایـــن رزم دشـــمن

گریـــزان شـــد از خلـــق جنگـــاور مـــا

بــــرون آمــــد از ایــــن نبــــرد مقــــدس

قــــرین ظفــــر لشــــگر صــــفدر مــــا
(همان)38:

 -6-6تجلی ادبیات پایداری در آیینه اشعار خسرو (بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی)

مجموعه شعر ز میهنت دفاع کن که به رزمآوران دلیر ایران تقدیم شده است ،در اسفند
 6139به چاپ رسیده و دربرگیرندة اشعاری از سال  6146به بعد است .در بخش قبل
به اشعاری پرداختیم که متعلق به قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی بودند و در
این بخش به اشعار بعد از این رویداد نظر میافکنیم.
در شعر «حماسة قهرمانان» سرودة ( 39/1/63پانزده روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی) شاعر،
قهرمانان جنگاور ایران را به مبارزه با جهانخواران تحریض میکند و با انتخاب وزنی
حماسی ،روحیة جهاد و مقاومت را در برابر دشمنان این مرز و بوم در آنان زنده
میسازد:
ای قهرمانـــان بـــا جهـــانخـــواران بجنگیـــد

بـــا دشـــمن ویرانگـــر ایـــران بجنگیـــد
(فرشیدورد)11 :6139 ،

در غزل «با شور بیکرانة خود جنگ میکنیم» سرودة مهر  6139شاعر دلیل
جنگیدن ملت ایران را در جنگ تحمیلی با سبکی موزون و شیوا بیان میکند:
تــا جیــد شــوم النــه نســازد بــه شــهر مــا

در آشیان و النـة خـود جنـگ مـیکنـیم
(همان)43 :

در غزل زیبای «نسپاریم به کس یک وجب از کشور خود» سرودة مهر  6139شاعر
از فدا کردن جان خود و سایر هموطنان برای نگاهبانی از خاک میهن سخن به میان
آورده است:
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همه تا لحظة آخر همـه جـا مـی جنگـیم

همه گردیم فدای وطن و کشـور خـود
(همان)43 :

در قصیدة «سرباز ایران» سرودة  39/0/63که به رزمآوران ایران تقدیم شده است،
شاعر از دالوریها و حماسهسازیهای سرباز شجاع ایرانی قدردانی کرده و «خون
شکوفای» او را بازگردانندة «بهار سر آزادی» به میهن دانسته است:
بخشـــد بهـــار ســـر آزادی بـــه مـــیهن

خــون شــکوفای تــو ای ســرباز ایــران
(همان)10 :

این قصیده که  43روز بعد از جنگ تحمیلی سروده شده است ،جزء نخستین اشعار
در قدردانی و تکریم سرباز ایرانی است .شاعر با مهارت خاصی ضمن تشکر از سرباز
لشکر ایران و مطرر کردن رخدادی اجتماعی در شعر خود ،برای شعرای آینده
مضمونآفرینی میکند .همچنین شاعر در شعر «به شیران غرّان ایران درود» که به
رزمآوران دلیر ایران تقدیم شده و در  39/1/38سروده شده است ،همین مضمون را
تکرار کرده است .در شعر «سنگرنشین» که قریب به یقین نخستین تجربة شعر فارسی
با اصطالر سنگر و تفنگ و مسلسل است و در ظرف سه ماه بعد از آغاز جنگ ،یعنی آذر
 39سروده شده ،شاعر اصطالر «سنگرنشین» را برای سرباز ایران به کار برده است:
مــن آن شــیر غــرّان ســنگر نشــینم

ســـــرافراز ســـــرباز ایـــــران زمیـــــنم
(همان)43 :

همچنین در شعر «با تازیان پیکار کن» سرودة مهر  39شاعر واژهها و ترکیبهای
افسر سنگرنشین ،مرزبان مرزها ،ارتش و لشکر را به کار برده است .در قصیدة «ای
شهیدان» سرودة  39/9/63که شاعر آن را «به دلیرانی که در جنگ با تازیان شهید
شدهاند» تقدیم کرده است ،با بهرهگیری از آیة  619سورة آلعمران «وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذزینَ
قهتزلهوا فزی سَبِیلِ اللَّهز أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عزنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقهون» در پاسداشت و تکریم شهدای
جنگ تحمیلی چنین سروده است:
خود مپندارید می میرید و فانی میشوید

در رگ اســالم و در آیــات قــرآن زنــدهایــد
(همان)11 :

شاید بتوان گفت این قصیده ،نخستین قصیدة شعر فارسی در پاسداشت و یادکرد
شهدای جنگ تحمیلی است که بعد از  13روز از آغاز جنگ سروده شده است.
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شعر بسیار زیبای «ما جنگ میکنیم» که در قالب نیمایی و با آرایش قوافی دلخواه
در آبان  6139سروده شده ،در برگیرندة مضامین «مبارزه تا آخرین نفس با حداقل
امکانات با سرسختترین دشمنان و  »...است .میتوان گفت این شعر نیز جزء نخستین
تجربه های شعر نو با موضوع جنگ و دفاع مقدس است که در دو ماه بعد از آغاز جنگ
تحمیلی سروده شده است .همچنین شعر «ز میهنت دفاع کن» در قالب شعر نو و با
موضوع شعر فوق ،اما با تقدّم زمانی (مهر  )39جزء نخستین تجربههای دفاع مقدس در
قالب شعر نو هستند .پارهای از شعر زیبای «ما جنگ میکنیم» :
ما جنگ میکنیم /ما خاک را ز خون عدو رنگ میکنیم /آینده آن ماست /ما سوی پایتخت شهادت
حسینوار /ما سوی مرزهای سعادت همایسان /بی ترس پیش میرویم /ما جنگ میکنیم (همان.)48:

در غزل بسیار شیوا و زیبای «بجنگید در سنگر پایداری» ،سرودة آذر  6139که
رعایت تناسب مضمون ،وزن و ردیر ،به آن زیبایی و صالبت خیرهکنندهای بخشیده
است ،شاعر با ردیر قراردادن واژة «پایداری» زمینه را برای شکلگیری ادبیات پایداری
و ادب مقاومت آماده ساخته است:
وطــن در خطــر هســت و بهــر نجــاتش

نشـــــــینید در ســـــــنگر پایـــــــداری

بپوشـــید بـــر تـــن لبـــاس شـــهادت

بـــه ســـر بـــر نهیـــد افســـر پایـــداری
(فرشیدورد)43 :6139 ،

 -9نتیجه
فرشیدورد متخلص به خسرو ،بیشترین سابقه را در شعر انقالبی دارد؛ به گونهای که
قدیمیترین شعر او دربارة مبارزه با نظام ستمشاهی پهلوی به سال  6148بازمیگردد.
وی از نخستین افرادی است که واژة پایداری را بعد از پانزده روز از آغاز جنگ تحمیلی
در اشعار خود به کار برده است و تنها پس از پانزده روز از آغاز جنگ تحمیلی ،در
پاسداشت سربازان و جنگاوران ایرانی شعر سروده و با مهارتی خاص مایة سرمشق و
مضمونآفرینی برای شعرای بعد از خود شده است.
فرشیدورد از نخستین افرادی است که در قالب قصیده برای تکریم و قدردانی از
شهدای جنگ تحمیلی شعر سروده و در قالب نو با مضمون دفاع از میهن و جنگ در
برابر دشمن طبعآزمایی کرده است .دو شعر «ز میهنت دفاع کن» و «ما جنگ میکنیم»
جزو نخستین اشعار فارسی با موضوع جنگ تحمیلی و دفاع از خاک ایران عزیز هستند؛
شعر نخست ،در ظرف یک ماه پس از جنگ (مهر  )39و شعر دوم ،دو ماه پس از جنگ
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(آبان  )39سروده شدهاند .او نخستین کسی است که در قالب شعر نو در «سرود
جنگاوران» (آذر  )31پیروزی ملت قهرمان ایران را نوید داده و در قالب قصیدة  31بیتی
(اسفند )31پیروزی ملت ایران را تبریک گفته است .وی از معدود کسانی است که با
تجربة زندانهای مخوف حکومت جور و ستم پهلوی ،حبسیه سروده و قصیدة «پر از
خوشاب دیگر» را به گنجینة ادب فارسی افزوده است.
در بررسی تطبیقی شعر خسرو با شعر یک تن از شعرای شهیر دهة اول انقالب
اسالمی ،یعنی سیدحسن حسینی و نیز همطرازان او از قبیل نصراهلل مردانی و قیصر
امینپور ،چند تفاوت عمدة سبکی روی مینماید -6 :استفادة فرشیدورد از زبان ساده و
صمیمی و به دور از تکلر و تصنع در مقابل این دسته که زبانی ساده توأم با استفاده از
خیل عناصر ادبی و صنایع و تلمیحات و استعارات دارند که شعر آنها را تا برخی مواقع
به جریانهای سبک هندی نزدیک میسازد؛ به گونهای که برخی سرایندگان این گروه،
از قبیل سیدحسن حسینی و یوسفعلی میرشکاک تمایل و تعلّق خاصی به سبک هندی
و شعرای آن داشتهاند .این نوع نگرشها و گرایشها مخصوصاً در دهة شصت و بر
شعرای متعاقب آن تأثیرات عمیق داشته که در ساخت واژگان و ترکیباتی از قبیل «مزار
مردة تصویر» 1و  ...نمود یافته است -3 .شعرسرایی و تداوم اشعار گروه اخیر در وقایع و
حوادث مهم پس از سال  6139که سال خاموشی شاعر تا سال  6108است .همین
موضوع موجب میشود نام فرشیدورد از فهرست شعرای انقالب گم شود ،وگرنه
پیشتازی و طلیعهداری او در کاروان شعرای انقالب با توجه به مستندات این مقاله بر
همه مبرهن و مصرّر است.
پینوشت
 -6با توجه به اینکه شرر زندگی و افکار او در منابع مختلر به طور مبسوط آورده شده است ،در اینجا به صورت
مختصر به آن پرداخته شد .برای مطالعة بیشتر مراجعه کنید به مقالة «زندگی و شعر دکتر خسرو
فرشیدورد» تألیر پروانه ناظمالرعایا و امید مجد ،مستخرج از پایاننامة کارشناسی ارشد با همین عنوان که
در فصلنامة تخصصی سبکشناسی نظم و نلر فارسی( بهار ادب) ،سال پنجم ،شماره پنجم ،زمستان ،6196
شماره پی در پی  ،60یادنامة استاد شادروان دکتر میرخسرو فرشیدورد چاپ شده است.
 -3بیشتر اشعار فرشیدورد طبق این تقسیمبندی متعلق به پیش از دورة «جوانههای شعر جنگ» هستند و
اندکی از اشعار او در دورة جوانههای شعر جنگ جای میگیرند .از سوی دیگر ،بیشتر اشعار سیدحسن
حسینی و شعرای دیگر ،از قبیل نصراهلل مردانی و یوسفعلی میرشکاک در «دورههای تجرد و بعد جنگ» قرار
دارند؛ لذا از این جهت ممکن است تفاوتهای ظاهری زیادی بین این دو دسته اشعار مشهود باشد.
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 -1اگر ما انصاف بدهیم ،اشعار فرشیدورد را باید با اشعار فصل دوم مجموعه شعر همصدا با حلق اسماعیل( ،شب
سرودهها) مقایسه کنیم که به پیش از انقالب اسالمی تعلق دارند .همصدا با حلق اسماعیل ،شامل شانزده
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شعر است که بیشتر آنها در قالب شعر نو سروده شدهاند .بیشتر این اشعار فاقد هرگونه صراحت و روشنی
در مبارزه علیه حکومت جور هستند .ظاهراً مضمون اکلر آنها غم نان است .تنها شعر «یادگاری» که
متأسفانه تاریخ سرایش ندارد ،با عبارت «بنویسیم سحر در راه است» ،به ادب مقاومت نزدیک میشود و شعر
«نفرین» سرودة اردیبهشت  31به صراحت از شهیدان سخن به میان میآورد.
«امام ،شهدا و جنگ سه درخت تناور باغستان شعر شاعران مسلمانند» (حسینی.)639 :6113 ،
در کتاب مضمون شهید و شهادت در ادبیات فارسی (منظوم) که مضمون شهید و شهادت را از مشروطیت تا
سال  6110بررسی کرده ،تنها دو غزل از خسرو فرشیدورد آورده شده است (ندیم.)43 :6103 ،
این ترکیب برگرفته از خود خسرو فرشیدورد است (.)63 :6108
بر مزار مردة تصویر نتوانم نشست (میرشکاک)1 :6191 ،
بر در دروازة تقدیر نتوانم نشست
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