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  چكيده 
، از اديبان بنام نسل سـوم معاصـر و از   )1388 تا1305(3ن دكتر ميرخسرو فرشيدوردشادروا

پژوهشهاي دستوري و زبانشناسـي  عمدة شهرت آن اُستاد در . شعراي زبردست اين عهد بود
بپـردازد و آن   نااي متفـاوت بـه بررسـي كارهـاي ايشـ      اين مقاله ميكوشد تا از دريچه .است

در سه كتاب حماسة انقالب، ز ميهنت دفاع كن و صـالي   بررسي اشعار آن مرحوم است كه
در اين نوشـتار ويژگيهـا و تازگيهـاي ايـن اشـعار نشـان داده ميشـود        . عشق بجا مانده است

همچنين جهت اطالعات بيشتر خوانندگان، سالشماري از فعاليتهاي ايشان نيـز آورده شـده   
  .است

  
  كلمات كليدي

     ، غزل، فرشيدوردمتعهد، شعر پايداري شعر معاصر، دفاع مقدس، انقالب، شعر
  
  
  
  
  

                                                 
  ، به راهنمائي دكتر اُميد مجدرسالة كارشناسي ارشد با همين نامبرگرفته از .  1
 88zz1224@gmail.com ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس.  2

 .بوده است 1305ن مرحوم آاند تاريخ دقيق تولد  ذكر گرديده ولي برادران ايشان يادآوري كرده 1308در شناسنامة ايشان سال تولد .  3
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  سالشمار زندگي استاد فرشيدورد
  تولد: ش 1305
  مرگ مادر: ش1312

  )بهمن مالير 15(تحصيل در دبستان اسديه : ش20-1313
  تحصيل در دبيرستان پهلوي مالير: ش24-1320
  تحصيل در دبيرستان البرز تهران: ش26-1324

  ادبيات فارسي از دانشگاه تهران دريافت ليسانس زبان و: ش1329
  دريافت فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران: ش1338
  االسالمي به فرشيدورد هتغيير نام فاميل از ثق:  ش1338
  دريافت فوق ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران: ش1340
  تهران دريافت درجه دكتري زبان و  ادبيات فارسي از دانشگاه: ش1342

  نامه دهخداهمكاري در تدوين لغت: ش45-1340
  استاديار دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان: ش 47-1343

  )حرف واو(تنظيم يك جلد از لغتنامه دهخدا : ش1345
  تأليف عربي در فارسي: ش1346
  زندان ستمشاهي: ش1347
  ناموفقازدواج : ش  1347

  استاديار دانشگاه تهران: ش48-1347
  أليف دستور امروزت: ش1348

  دانشيار دانشگاه تهران: ش54-1348
  پدر درگذشت: ش1350
  تأليف فعلهاي شبه معين: ش 1350
  )مشهد(شركت در دومين كنگره تحقيقات ايراني :  ش1350
  تأليف نقد شعر فارسي: ش1351
  تأليف تحول فعل در زبان فارسي: ش1352
  تأليف دامني گل:  ش1352
  يرازشركت در كنگره ش:  ش1352
  شركت در كنگره كرمان:  ش1352
  )شيراز(شركت در چهارمين كنگره تحقيقات ايراني : ش1354
  تأليف فارسي سال سوم دبيرستانها: ش1355
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  شركت در كنگره طوس : ش1356
  شركت در كنگره كرمان :  ش1356
  تأليف در گلستان خيال حافظ: ش1357
  شركت در هفتمين كنگره تحقيقات ايراني:  ش1357
  چاپ مجموعه شعر حماسه انقالب: ش1358
  چاپ مجموعه شعر زميهنت دفاع كن: ش1359
  براي فرصت مطالعاتيسفر به اسپانيا : ش1361
  تأليف درباره ادبيات و نقد ادبي: ش1363
  شركت در كنگره حافظ: ش1367
  شركت در كنگره فرانسه: ش1369
  گذاري، ويرايش تأليف امالء، نشانه: ش1372
  جمله و تحول آن در زبان فارسي تأليف: ش1375
  تأليف گفتارهايي درباره دستور زبان فارسي:  ش1375
  هاي حافظآفريني تأليف نقش:  ش1375
  بازنشستگي از دانشگاه: ش1376
  سازي و وضع و ترجمه اصطالحات علمي و فنّي تأليف لغت: ش1380
  انتشار دفتر صالي عشق:  ش1380
  تحول آن در زبان فارسيتأليف فعل و گروه فعلي و : ش1383
  سازي، فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبان فارسي  تأليف دستور براي لغت: ش1386
  تأليف دستور مختصر تاريخي زبان فارسي: ش1387
  تأليف تاريخ مختصر زبان فارسي از آغاز تاكنون: ش1387
  تأليف مسأله درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسي:  ش1387
  روزماپ سوم كتاب دستور مفصل اچ: ش1388

  درگذشت:  8/10/1388
  فرهنگ پسوندها و پيشوندهاي زبان فارسي: 1389
  تركيب و اشتقاق در زبان فارسي: 1390
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  )از والدت  تا پايان تحصيالت(شرح احوال دكتر فرشيدورد 
تولد االسالمي در شهر مالير كودكي م هش در خانه ميرحسن ثق.هـ  1305در پانزدهم ديماه 

بر طبق رسوم آن زمان نام كودك و تاريخ تولد او را در . را مير خسرو گذشتند اوام ن شد كه
االسالمي در دامان پر مهر مادر خود معصـومه   هپشت جلد قرآن كريم نوشتند و ميرخسرو ثق

االسالمي پرورش يافت و از همـان كـودكي    هلطفعليان و پدر دانش دوست خود ميرحسن ثق
اد خدادادي را با خود داشت و باتوجه به تعليمات پدر و خاندان مادري او كـه  هوش و استعد

از نخستين بينانگذاران مـدارس جديـد در شـهر ماليـر بودنـد همـواره در كـودكي بـدنبال         
عالقه به كسب علم و دانش  ميرحسن فرزند اول خود را با جديت و. آموختن و فراگيري بود

  .نمودمي يل وي از وي حمايتهاي مادي و معنوينمود و در همه مراحل تحصدعوت مي
ميرخسرو در هفت سالگي مادر خويش را از دست داد و اين خاطره تلـخ تـا پايـان عمـر     

 خان لطفعليان فرزند شـيرعلي خـان سرسلسـله طايفـه     اسداهللا نياي مادري او. همراه او بود
معتبر در ماليـر، بـراي   ساز و از مالكان متنفذ و تاريخشيرعلي خاني و از جمله شخصيتهاي 

در » اسديه«اي به نام  خورشيدي اقدام به ساخت و اهداء مدرسه 1295نخستين بار در سال 
نيـاي  . مالير نمود و اين مدرسه را در اختيار مسترزيكلر كه ميسيونر آمريكايي بود قـرار داد 

انيون نامدار االسالمي از علماي بزرگ و روحه پدري دكتر فرشيدورد حاج ميرزا آقا هادي ثق
  .شهر مالير بود و در شهر صاحب احترام و اعتبار

بهمـن ماليـر    15، در دبسـتان  1320تـا   1313مير خسرو تحصيالت ابتدائي را از سال 
گذراند، همان دبستاني كه ابتدا اسديه نام داشت و اسداله خـان لطفعليـان نيـاي مـادري او     

در شـهر ماليـر گذرانـد و تـا      1324تـا   1320بنيانگذار آن بود و تحصيالت متوسـطه را، از  
تـا   1324در زادگاه خود مالير تحصيل كـرد و از سـال   ) چهارم متوسطه قديم(كالس دهم 

در دبيرستان البرز ادامه تحصيل داد و ديـپلم رياضـي را در دبيرسـتان البـرز تهـران       1326
ميقـي در فكـر و روح او   اهللا صفا آشنا شد كه تاثير ع گرفت و در آنجا با استاد شاد روان ذبيح

ميرخسرو با هزينه و مقرري پدر تحصيالت خود را در دبيرستان البرز به پايان . بر جاي نهاد
ليسانس زبان و ادبيات فارسـي خـود را از دانشـكده ادبيـات دانشـگاه       1329برد و در سال 

دانشـگاه  فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي را از همان  1338تهران دريافت كرد و در سال 
بـه كارنامـة خـود    فوق ليسانس علوم اجتماعي را از همان دانشـگاه   1340گرفت و در سال 

، به دريافت درجه دكتري زبان و ادبيات فارسي نائل شـد و  1342و در نهايت در سال  افزود
آن با قيود عربي و فرانسـه    قيد در زبان فارسي و مقايسة«نامه دكتري خود را با عنوان  پايان
وي به زبانهاي فرانسه و انگليسي و عربي و دستور زبانهاي يـاد  . بتصويب رسانيد» نگليسيو ا

استاد ميرخسرو فرشيدورد از زبانهاي . كردمي شده تسلط داشت و زبان اسپانيايي را نيز تكلم
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فارسي باستان و اوستا و پهلوي نيز آگاهي داشت و در پژوهشـهاي زبانشناسـي و دسـتوري    
گرفت، بدون آنكه درصدد جانشين كردن عناصر مردة آن زبانها بـه  مي ع بهرهخود از آن مناب

دكتـر فرشـيدورد در طـي دوران تحصـيل خـويش تحـت تعلـيم        . كلمات زنده امروز باشـد 
الشعراي بهار، دكتر حسين خطيبـي، دكتـر معـين،     ملك: دانشمندان و استادان بزرگي نظير

الـدين   وزانفر، استاد احمد بهمنيار، استاد جاللالزمان فر دكتر عيسي صديق اعلم، استاد بديع
اهللا صـفا، دكتـر علـي اكبـر سياسـي و اسـتاد محمـد         همايي، دكتر محمد مقدم، دكتر ذبيح

  .حسين فاضل توني بودند
دكتر فرشيدورد از همان آغاز براي تأمين معاش زندگي، در دبيرستانهاي كرج و شهريار 

تعليم پرداخت و عليرضا و تقوي و دوره تربيت معلم، ب و شميران و دارالفنون و بدر و شاهپور
منظور دريافت درجات ليسانس و دكتري در رشته اديبات و علوم انساني، در حين  تدريس ب

 1347تـا   1343اسـتاد از سـال   . در دانشكده ادبيـات دانشـگاه تهـران بتحصـيل ادامـه داد     
اسـتاديار دانشـگاه    1348تـا   1347استاديار دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان بود واز سـال  

دانشيار دانشگاه تهران و از آن تاريخ در سمت استادي، حضوري  1354تا  1348تهران و از 
ايشان در زمان تدريس در دانشگاه اصفهان با يكي از دانشجويان خـود  . فعال و ارزنده داشت
و با عشـق بسـيار زيـاد     يگرددد و اين آشنايي به ازدواج منجر منشومي بنام فريبا اشراق آشنا
تواند سختيهاي زندگي با اسـتادي  خانم اشراق بعد از مدتي نمي. نندكميزندگي خود را آغاز 

گذارد و همراهي و تعلـق خـاطر و   مي را تحمل كند كه عاشقانه جان بر سر تحقيق و مطالعه
سـرش  عشق و عالقه استاد به تحقيق و پژوهش اجازه نداد تا همراه و شريك خوبي براي هم

بـا   خوريمبه شعري برمي» صالي عشق«در كتاب باشد و بين كتاب و عشق اولي را برگزيد و 
  :مطلع اين

 تــو همــان دختــر رؤيــايي زيبــاي منــي
  

 تــو همــان همســر دلخــواه فريبــاي منــي  
  

اند و عشق و ارادت خالص خـود را نسـبت بـه شـريك      كه براي خانم فريبا اشراق سروده
  . دارندمي زندگي خويش ابراز

  شناسي كتابها و مقاالت دكتر فرشيدورد فعاليتهاي علمي و ادبي و كتاب
تنها دلبستگي ارزشمند استاد فرشيدورد در زندگي كتاب و تحقيق بود و حاصل يـك عمـر   
تحقيق و پژوهش ايشان در زمينه دستور زبان و زبانشناسي و نقـد ادبـي و پژوهشـهاي ادب    

مقالـه در بـاب دسـتور زبـان،      دويسـت و بـيش از  معاصر كتابها و تحقيقات مفصـل ايشـان   
زبانشناسي، تعليم زبان فارسي، ادبيات و نقد ادبي است كه مقاالت ايشان در مجالت وحيـد،  
فرهنگ ايران زمين، نيما، سخن، گوهر، مجله دانشـكده ادبيـات تهـران، دانشـگاه فردوسـي      
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مهمتـرين كتابهـا و   . سـت مشهد، دانشگاه اصفهان، آشنا و رشد ادب فارسي به چاپ رسيده ا
  :هاي مختلف علوم ادبي و دستور زبان و زبانشناسي عبارتند از مقاالت ايشان در زمينه

  
  كتابها) الف

  .1348دستور امروز، چاپ بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه، تهران .1
  .1357در گلستان خيال حافظ، چاپ بنياد نيكوكاري نورياني، .2
  .1358 حماسه انقالب، مجموعه شعر، .3
  .1359ز ميهنت دفاع كن، مجموعه شعر، .4
  .1373، اميركبير، چاپ دوم، 1363درباره ادبيات و نقد ادبي، چاپ اول، .5
  .1375هاي حافظ، انتشارات صفي عليشاه، چاپ نخست تهران، آفريني نقش.6
  .1380، انتشارات اميد مجد، چاپ نخست، تهران، )در مجموعه شعر(صالي عشق، .7
زي و وضع و ترجمه اصطالحات علمي و فني، پژوهشگاه فرهنـگ و هنـر اسـالمي،    سا لغت.8

  .1380چاپ اول، تهران، 
  .1387دستور مختصر تاريخي زبان فارسي، انتشارات زوار، .9

  .1387مسأله درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسي، انتشارات سخن، .10
وندهاي زبـان فارسـي، انتشـارات زوار،    سازي، فرهنگ پيشـوندها و پسـ   دستور براي لغت.11

1386.  
  .1388دستور مفصل امروز، چاپ سوم، انتشارات سخن، .12

  
  ها مقاله) ب

  گذاري درباره امالء فارسي و نشانه
، ص 96، شـماره مسلسـل   9بحثي درباره خط فارسي، مجلـه وحيـد، دوره نهـم، شـماره      .1

  .1350، آذر 1318-1330
، 1368مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهـران، بهـار و تابسـتان     بحثي درباره امالء فارسي،.2

  .110-109، شماره پياپي، ص 2و  1هاي  ، شماره27سال 
  
  

  سازي و اصطالحات علمي و فني درباره لغت و لغت
سازي و وضع و ترجمه اصطالحات علمي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، سـال   واژه.1

  .1369تابستان ، بهار و 2و  1، شماره 28
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، تير و مرداد 6تا  4، شمارة 19مشكالت وضع اصطالحات علمي و فني، مجله آينده، سال .2
  .1372و شهريور 
  شناسي عمومي و مسايل ديگر زبان فارسي درباره زبان

، خـرداد  60-54شناسي، مجلـة كـاوش، سـال اول، شـماره يـازدهم، ص       دانش نوين زبان.1
  )يفترجمه و اقتباس و تأل( 1342

و  1356، اسـفند  358و  357و  355هـاي   زبان رسمي يا زبان معيار، مجله تماشا، شماره.2
  .1357فروردين و ارديبهشت 

  درباره زبان فارسي و ترجمه
نكاتي چند درباره تأثير زبانهاي فرانسوي و انگليسي در زبان فارسي، مجلـه وحيـد، سـال    .1

  .1343، شهريور 16-9اول شماره نهم، ص 
  1355پاييز  ، 47-43، ص 23نگ و زندگي،شماره ير ترجمه در زبان فارسي، مجله فرهتأث.2

  ريزي براي آن درباره تعليم زبان و ادبيات فارسي و برنامه
 2هاي  مشكالت آموزش زبان فارسي در دانشگاهها و مدارس ديگر، مجله دانشكده، شماره.2
  .1354بهار و تابستان  3و 
هاي  ، شماره2ور تعليمي، مجله رشد آموزش ادب فارسي، سال شرايط و روش نوشتن دست.3
  .1365و  1364، زمستان و بهار 5و  4

  درباره ادبيات فارسي و نقد ادبي
انواع ادبي در اروپا و ايران، مجموعة سخنرانيهاي هفتمين كنگره تحقيقـات ايرانـي، چـاپ    .1

  1357، سال 560-498، ص 4دانشگاه ملي، جلد 
  .128-121، ص 6ادبي، مجله دانشكده، سال دوم، شماره راه دراز نقد .2

  دربارة دستور زبان فارسي
  درباره قيد -1
قيود و عبارات قيدي پرسشي چگونگي و حالت در زبان فارسي، مجلـة وحيـد، سـال اول،    .1

  1343، مردادماه 16-10شماره هشتم، ص 
  1343تير  ،55-52نشانه جمع و قيد، مجله وحيد، سال دوم، شماره اول، ص .2
  
  
  درباره تركيب و اشتقاق و پيشوندها و پسوندهاي فارسي -2
كلمه مركب و معيار تشخيص آن در زبان فارسي، مجموعه سـخنرانيهاي دومـين كنگـره    .1

  .1351، سال 217-169تحقيقات ايراني، نشريه دانشگاه مشهد، ص 
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  1352تهران، خرداد  ،202-194، ص 3، شماره 55پسوند الف تأكيد، مجله ارمغان، دوره .2
  
  درباره فعل -3
، 635-627تحول فعلهاي معين از لحاظ معنـي، مجلـه ارمغـان، دوره چهـل و يكـم، ص      .1

  .1351آذرماه 
  1351، مهر 789-781فعل بودن و تحول آن، مجله وحيد، دوره دهم، شماره هفتم، ص .2
  درباره جمله و موضوعهاي ديگر دستوري -4
، تير و 60، سال 247-253، ص 47، دوره 5و  4ه ارمغان، شماره بحثي درباره جمله، مجل.1

 398-391، ص 8و  7و شـماره   1357، شـهريور  328 -322، ص 6و شـماره   1357مرداد 
  .1357مهر و آبان 

  .1374تأثير ترجمه در دستور زبان فارسي، مجله آشنا، شماره بيست و پنجم، مهر و آبان .2
  

  شعر دكتر فرشيدورد
در آغاز جواني سرودن را آغـاز كردنـد و بزرگتـرين هنـر ايشـان ذوق       1330ال استاد در س

 حاصل عمر ايشان در زمينه شعر، سه مجموعه كتاب شعر است كه از. باشدمي شعري ايشان
  .يادگار مانده است و هر كدام در سبك خاص خود از آثار برتر شعر فارسي استايشان ب

چاپ رسيد، همراه ب 1358د استاد در مهرماه ارزشمنكتاب حماسه انقالب مجموعه شعر 
در اين مجموعه شعر، شاعر، انقالب شكوهمند مردم ايـران  . اي درباره شعر امروز ايران مقدمه

دهـد و از دوران وحشـتناك رژيـم پهلـوي و     مي را دستمايه شعر خود قـرار  1357در بهمن 
ي اسـت كـه در دوران   اسـتاد از معـدود شـعراي   . گويـد مي اختناق حاكم بر جامعه نيز سـخن 
، چنانچه در اين كتاب بـه يـاد روزهـاي زنـدان در     1گويدمي حكومت ستمشاهي شعر انقالبي

  :اند كه يادگار مبارزة علني ايشان با حكومت ستمشاهي است شعري سروده 1347آبان 
ــاران ــدان شــاهم اي ي  شــكنجه ديــدة زن

  
 پرستي و تقوي گناهم اي يـاران  وطن 

  )66حماسه انقالب، ص (   
چاپ رسيده است استاد از دوران ب 1360دفاع كن كه در مردادماه  شعر زميهنت ةدر مجموع

گويد و اشـعار  مي هشت سال دفاع مقدس و فداكاريهاي مردم و سربازان و دلير مردان سخن
اي دربـاره   در اين مجموعه شـعر مقدمـه  . زدني است ايشان ازاين دوران، جاودانه و مثال تازه

                                                 
در صدر اُستاد پس از پيروزي انقالب اسالمي، هرگز نخواستند نان زندان قبل از انقالب خود را بخورند ولي امروزه وظيفه ماست كه نام ايشان را .  1

 .فهرست شاعران انقالب و دفاع مقدس بياوريم
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شاعري آمده است كه ديدگاههاي ايشان را درباره شعر شورانگيز، شـعر مـبهم و   رموز شعر و 
  .دهدمي سانسور ادبي و غيره نشان واضح، غربزدگي ادبي، شعر كهنه و نو، نبرد با

هـاي   نغمـه : مجموعه شعر صالي عشق سومين مجموعه برگزيده اشعار استاد است كه شامل
هـا، آزادي و صـلح، دفـاع از مـيهن و      ها و شكايتنامه جواني، پاره غزلها و تك بيتها، سوگنامه

هاي استاد، يادگار دوران جـواني ايشـان آمـده     باشد و در اين مجموعه شعر، عاشقانهمي غيره
اسـتاد فرشـيدورد در اكثـر    . است و خود، آنها را شعرهاي عاشقانه شبه عرفاني ناميده اسـت 

قصيده موفقتر بوده و قصايد و غزليـات  قالبهاي شعر فارسي طبع آزمايي كرده اما در غزل و 
ناب و پربار ايشان در شعر معاصر هواخواهان بسياري پيدا كرده و در خارج از كشور نيز نفوذ 

  .كرده و طرفداران خاص خود را يافته است
غزل نو، سبك ساده و سـهل و ممتنـع و تصـاوير تـازه و ابتكـاري از اختصاصـات زبـاني        

اجتمـاعي، اشـعار حكمـي، اشـعار عاشـقانه، توصـيف،        –ادي و اشـعار انتقـ   استشعرايشان 
وقـايع و مناسـبات، شـعر انسـاني و     ب حالها، اشاره بها و حس سوگنامه و بزرگداشت، دردنامه

شعر مكتبي، عرفان عملي امروز، شعر هجرت، شعرانقالب، شـعر دفـاع مقـدس و شـكايت از     
موسيقي و وزن شعر ايشـان بسـيار زيبـا و    . باشدمي معشوق از اختصاصات فكري شعر ايشان

  .شعري بسيار زيبا و هنرمندانه و طبيعي در شعر ايشان آمده است صنايعدلپذير است و 
عشق، اولين و آخرين پيام شعر دكتر فرشـيدورد اسـت، عشـق بـه همنـوع و عشـق بـه        

  .انسانيت و عشق به ميهن و ارزشهاي واالي ملي و عشق به زن خوب ايراني
  ز ياد مبرا

 ز يـاد مبـرعشق من، خاطرة عشق مـن ا
 دسـتم دادي آن گل ياس سـپيدي كـه ب  

 عشق جنـون آسـا را  خاطرات خوش اين 
 روي تـو عـروس مهتـاب   چون زند بوسه ب

ــت   ــوازد روي ــيمي بن ــرم نس ــر ن ــون پ  چ
 چشــم گريــان مــن و ســينه ســوزان مــرا
 اولين غنچه عشق تو به من خنـدان شـد  

 انـدي ياد بـاد آنكـه مـرا يـار عزيـزت خو     
 ام ام، بـا سـتمت سـاخته    از غمت سـوخته 

 عالم و هرچـه در او هسـت ببـر از يـادت    
  

 يــادم اي شــاخ گــل نســترن از يــاد مبــر 
 اي گــل يــاس ســپيد چمــن از يــاد مبــر
 مبر اي بوي خـوش ياسـمن از يـاد مبـر    

 ام اي گـل مهتـاب تـن از يـاد مبـر      بوسه
ــر     ــاد مب ــن از ي ــاي م ــرم غزله ــه ن  نغم

 ن از ياد مبـر چون زني خنده به هر انجم
 اولين عشق خود اي سيمتن از يـاد مبـر  
ــر   ــاد مب ــز كهــن از ي ــار عزي ــن ي ــاد اي  ي
 اين همه سوختن و سـاختن از يـاد مبـر   
 ليك دلدادن و عاشـق شـدن از يـاد مبـر    

  )69صالي عشق، ص (
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 با توجه به سبك خاص دكتر فرشيدورد و شعر منظم و واضح و روشن و مـوزون ايشـان  
شفاف ايشان پي برد؛ استاد طرفدار شعري هستند كـه از ابهـام بـدور    توان به روح ساده و مي

گوينـد يعنـي بـراي حـافظ و     مي است و ضمن احترام بكساني كه شعر مبهم و رمزي خـوب 
اليوت، خود سبك سهل و ممتنع يعني سبك فردوسي و . اس. تي ماالرمه و و رمبو مولوي و

مردم تعلق دارد و زيرا سبكيست كه ب برگزيده است؛ سعدي و هوگو و گويندگان رئاليست را
خاقاني باشد خـواه  پسندد؛ حال خواه متعلق ب را نميزبان مردم است، اشعار گنگ و دير فهم 

  .اليوت. اس.مال عزراپوند و تي
  

  ديدگاه استاد درباره شعر فارسي و تحوالت آن
ر دربـاره شـعر   عنوان  يك منتقد و پژوهشگتنها بعنوان يك شاعر، بلكه بدكتر فرشيدورد نه 

مسـتقلي   فارسي و تحوالت آن مطالعات سودمندي دارند كه در مقدمه كتابهايشان و در آثار
استاد مهمترين عوامل تـأثير شـعر را وزن و قافيـه و موسـيقي     . طبع رسيده استاز ايشان ب

كند و از نظر ايشان هر چه اين موسيقي بيشتر باشـد شـعر داراي تـأثير بيشـتري     ميمعرفي 
  .بود و از لحاظ هنري عاليترخواهد 

دارنـد كـه شـعر جـاوداني     مي اظهار» در گلستان خيال حافظ«استاد در پيشگفتار كتاب 
ات نـابي  شعريست كه در زماني دراز در اعماق دل و جان مردم نفوذ نمايد و خود ايشان ابيـ 

  :ديادگار خواهد ماند و در اذهان مردم روزگار ثبت خواهد شها ب دارند كه در خاطره
 ر كه كردم در حق من بـدي كـردهخوبي بِ

  
ــدارم   ــتان ن ــع از دوس ــمني توق ــز دش  ج

  )134صالي عشق، ص (
  

  اختصاصات زباني و فكري شعر استاد فرشيدورد 
يبـايي در خـور تحسـين و    سنت ادبـي هسـتند  و از نظـر لطافـت و ز    غزليات استاد متكي ب

كنـيم كـه   مي گونه غزليات، ما مشاهدهايندر . ناميد» غزل نو«آنها را  توانمي واقعستايش و ب
سـنتهاي ادبـي وفـادار    اختيم، بخاطر اين است كه شـاعر ب معرفي آن پردئي كه بنوي و تازگ

گرايي ايجاد كرده است و همانگونـه  منطقي و معقول بين نوآوري و سنت مانده است و تعادل
خـرج  وه كـار خـود ابتكـار ب   اند، در شي كه اشخاصي مانند ايرج ميرزا و بهار و فروغ نوآور بوده

باشد و كلمات و عناصـر و غزلهـاي ايشـان،    مي داده و بر اين اساس، نوعي غزل سروده كه نو
  :همه گواه اين مطلب هستند و باور ما را گواهند

ــو ــار كهــن مگ ــد و به ــار و عي ــف ي ــو      از زل ــار ن ــو و روزگ ــار ن ــخن ز ك ــو س  برگ
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ــاز ــان مس ــراي پريچهرگ ــزل ب ــر غ  ديگ
  

ــز ــا غـ ــراي مـ ــو بـ ــو برگـ ــدار نـ  ل آبـ
  )28حماسه انقالب، ص (

امـروزي باشـد بـدون لغـات و      تمام تالش دكتر فرشيدورد اين بوده است كه شعرش روان و
ميخواهد متعلق بزمان خـود باشـد و    ساختمانهاي دستوري منسوخ و كهنه و قديمي؛ زيرا او

وقـايع تـازه و   هاي استاد  خواهد شاعر زمان رودكي و حافظ باشد و بدين لحاظ در سرودهنمي
باشند و معنـاي آن  درك آن زي بيان شده است تا مردم قادر بعشقهاي امروزي با زبان امرو

  :اند طور روشن دريابند و از نظر زبان سبكي ايشان سبك سهل و ممتنع را برگزيدهرا ب
 انـدمرغان خوشنوا همه خـاموش گشـته

 رخشنده نيسـت چهـره خورشـيد دلنـواز    
 ر و تـــار مـــابهـــار و دالزا در شـــهر بـــي

  

 ديگر نـواي قمـري و بانـگ هـزار نيسـت      
 در آسمان و زمين جـز غبـار نيسـت    زيرا

 ديگــر بجــز خــزان و غــم پايــدار نيســت 
  )46صالي عشق، ص (

هاي ميهني و دفاعي و انتقاد از ناروائيهاي جامعه ونبرد بـا اسـتبداد و اسـتعمار و     سروده
و ستايش صلح و آزادي و شعرهاي هجرت تازيان جنگ افروز متجاوز و مقاومت در برابر زور 

  .اجتماعي استاد فرشيدورد است –هاي بارز اشعار انتقادي  از نمونه
وي سـالها بـا   . دكتر فرشيدورد در سرودن اشعار طنزآميز و انتقادي مهـارت خـاص دارد  

شاعر «همكاري داشته است و اشعارش در آن با امضاهاي » توفيق«نامه معروف فكاهي  هفته
  .چاپ شده است» دربدرالشعرا«و » الشعرا شيخ« ،»الكي

وصف پاييز و زيباييهاي آن، در دفتر شعر استاد جايگاه خاص يافته است، چرا كه تصاوير 
  .بكر و بديع آن، اين اشعار را از توصيفات ديگران از پائيز متمايز ساخته است

ــت ــار اسـ ــار روزگـ ــعر زرنگـ ــائيز شـ  پـ
 ستپائيز چون خورشيد زرين موي و جادو

  

 تر از بهـــار اســـتزيبـــاتر و ســـحرآفرين
ــ ــار اســـت دلكشـ ــلهاي روزگـ  ترين فصـ

  )43صالي عشق، ص (
خوريم كه در سوگ و بزرگداشـت عالمـان و   هايي برمي كتر فرشيدورد با نمونهدر اشعار د

همچنانكـه  . توانـد ارزشـمند باشـد   مي اديبان و بزرگان سروده شده اسـت و از نظـر تـاريخي   
ـ     ي را در مرثيه خود جاودانه كررودكي، ابوالحسن مراد دل د، افـرادي نيـز در اشـعار اسـتاد ب

  .پيوندندمي تاريخ
حق يكي از شاعران توانمند دفاع مقدس بـه حسـاب آورد و اشـعار    استاد فرشيدورد را بايد ب

فصـاحت و روانـي و وضـوح اشـعار     . انقالبي او را در رديف بهترين اشعار دوره انقالب برگزيد
اي است بر اين باور كه انقالب باعث شد كه شعر فصـيح و روان   ه ه گواه زندايشان در اين دور

  :زدتأييد شود و بر روي شعر نامفهوم مهر باطل 



                                                                           1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 12

                      

 

ــار آزادي  خجســـته بـــاد بـــه مـــيهن بهـ
 ز بسكه خون شهيدان در اين ديار شـكفت 

  

ــار آزادي   ــن روزگـ ــر ايـ ــق بـ  درود خلـ
 زار آزادي شــده اســت خــاك وطــن اللــه

  )26حماسه انقالب، ص (
آزمايي كرده است و در قصيده و غـزل در ميـان    استاد در انواع قالبهاي شعر فارسي طبع

 چشـم ايد و غزليات ايشان نوعي تعهد بشاعران معاصر سرآمد و توانا هستند و در سراسر قص
سـت بـا   خورد عوامل شورانگيزي شعر كه شامل عوامل معنوي و عوامل لفظـي و صـوري ا  مي

  .ويژه در غزليات رعايت شده استشان بقوت خود در اشعار اي
  

  نوآوريها و تصاوير تازه و ابتكاري در شعر دكتر فرشيدوردبرخي از 
شناسـي و تـاريخ ادبيـات و     دكتر فرشيدورد شاعري است كه اطالعات وسيعي درباره سـبك 

مكاتب ادبي و معاني و بياني و بـديع و نقـد ادبـي دارد و در عـين حـال سـبك فردوسـي و        
گويندگان رئاليست را برگزيده است و در ميان شعراي معاصر اين امتياز را دارد كه سعدي و 

سبك سهل و ممتنع ايشان فـارغ از تصويرسـازيهاي غريـب و بيگانـه و لبريـز از نـوآوري و       
دبـي و عوامـل زيبـايي    باور استاد بر اين است كه بكار بردن صـنايع ا . ابتكارات شاعرانه است

حتواي آن نيز دارد و تنها سبب زيبايي شـعر تصـاوير و تشـبيهات    موضوع و مشعر بستگي ب
  .اي جديد قابل بررسي است تازه نيست و در عين حال اشعار ايشان از نظر تازگي و زاويه

دهـد و  مي بخش عظيمي از اشعار دكتر فرشيدورد را شعرهاي متعهد و اجتماعي تشكيل
ي انسـاني و اجتمـاعي ايشـان مطـرح     آزادي و صلح و عشق به آن با نگاه جديدي در شعرها

شده است كه حاصل بخشي از زندگي استاد است كه در دوران جنـگ سـپري شـده و او از    
  :نزديك و با تمام وجود شاهد آثار مخرب اين پديده زيانبار و خانماسوز بوده است

ــلح ــر آزادي و ص ــد دخت ــد زن ــاش لبخن  ك
 توزي و جنـگ  كاش خاموش شود شعله كين

 ود اهــرمن ظلــم و ســتيزكــاش در خــواب ر
ــي و جنــگ  ــه ويران ــه شــود خان  كــاش ويران
ــوروز   اي خوشــا گــردش جــانبخش بهــار و ن

  

 كــاش پيــروز شــود لشــكر آزادي و صــلح
 كاش گسترده شود شـهپر آزادي و صـلح  
 كــاش بيــدار شــود اختــر آزادي و صــلح 
ــاد شــود كشــور آزادي و صــلح   كــاش آب
 اي خوشا بـال زدن بـا پـر آزادي و صـلح    

  )33ص  صالي عشق،(
بهار و تصاوير تازه از طبيعت در اشعار استاد بديع و هنرمندانه آمده اسـت و از آنجـايي كـه    
دكتر فرشيدورد سبك گويندگان رئاليست را برگزيده، در اشعاري كه در مورد طبيعت و بهار 

خوريم كه در نوع خود بكر و تـازه اسـت، مخصوصـاً    صاويري واقعي و زنده برميسروده ما با ت
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سازد كه در عين زيبايي وسـادگي  مي چه در وصف بهار سروده ما را با سبكي متفاوت روبروآن
  :از ابتكاري شاعرانه برخوردار است
 ميريـــزدبهــار گــل بـــه ســر روزگــار

 پــوش عــالم آمــده اســتبهــار ســاقي گل
 بهار چشمة عشقست و پيك شورو نشـاط 
 توئي جواني جاويد و شـعر عشـق و اميـد   

  

ــر شاخ   ــر ســر ه ــزد ســارشــكوفه ب  ميري
ــمــي زالل بِ  ميريـــزد ســـار ر چشـــمههـ 

 ريــزدمي جــان مــن هــوس روي يــار   ب
 ريــــزدمي ات غــــزل آبــــدار ز چهــــره

  )100صالي عشق، ص (
باين اي  پائيز در نگاهي متفاوت با شاعران گذشته در شعر استاد آمده است و استاد نگاه ويژه

انـد و بـا    زنده شده پائيزن ، گويي شاعر غمهايي درون سينه خود داشته كه با آمدفصل دارد
  :مرگ بهار و سبزه و گل و مرگ خرمي، اميدها و آرزوهاي شاعر نيز مرگ خود را بياد آورده

 پـــائيز پيـــر غمپرســـت روزگـــار اســـت
 زرد و سـرد اسـت   پائيز هم مانند مـن رخ 

 پائيز هم ماننـد مـن غمگـين و تنهاسـت    
 پائيز هم ماننـد جـانم پـر خـروش اسـت     

  

 و انـدوهبار اسـت  پائيز چون مـن خسـته    
 بـرگ و بـار اسـت    پائيز هم مانند من بـي 
 عشق و يـار اسـت    پائيز هم مانند من بي

 پــائيز هــم ماننــد چشــمم اشــكبار اســت
  )43صالي عشق، ص (

كاربرد اشعار رزمي و انقالبي در اشعار استاد جايگاه خويش را يافته است و غرض اصـلي  
خود را به ميهن گرامي و مردم فداكار ايـن  استاد از سرودن اين قبيل شعرها آنست كه دين 

  .آوران و دليران اداي دين كرده باشد سرزمين ادا كند و در مقابل جانفشانيهاي رزم
ـ  است كه اسـتاد بـا نگـاه ويـژه    اي دارد اين  آنچه در  اين قسمت اهميت ويژه اين دو اي ب

نگـاه  ر و شـيدايي و  پديده يعني انقالب و جنگ نگريسته است و اشعار او سرشار است از شو
كند و از جهتي متفاوت بـا شـعرهاي   مي گونه از اشعار آنها را متمايزتازه و صميمي استاد باين

  :انقالبي و رزمي شاعران ديگر
 ايـمتـن پرخـون نوشـتهما شـعر رزم بـا

 ايم و قصـه آن را بخـون خـويش    جنگيده
ــرده  ــا رزم ك ــرخ را   م ــاي س ــم و غزله  اي

ــرد را  ــور نبـ ــهادت و شـ ــه شـ ــا قصـ  مـ
  

 ايـم  با خط سـرخ بـر لـب كـارون نوشـته      
 ايـم  بر فرق كوه و صخره و هامون نوشـته 
ــته   ــون نوش ــقايق گلگ ــره ش ــر چه ــم ب  اي

ـ   ايـم  قلـه گـردون نوشـته   گ خـون ب با رن
  )27صالي عشق، ص (

اند ولي از شور خـاص عارفانـه    كه عاشقانهشور و جوش است و با اين استاد سرشار از غزلهاي
در شعر ايشـان قابـل    كهرا به دفتر شعري ايشان بخشيده است برخوردارند و ويژگي خاصي 

  .توجه و بديع است
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 بر مرگ آن عشق كهن بگذار تا زاري كـنم
 كو آن بهار گلفشان كو آن بهشت جـاودان 
 اي ابر فروردين چرا گريان و ناالني چو مـا 

  

 كنم جاري مرا تا سيل خون كن ياري ديده اي 
 ماري كنمشرح بي كو آن زبان تا كو آن توان
 بيا،تا با تو غمخواري كنم من چون گرعاشقي

 
  لغات و تركيبات تازه در شعر استاد فرشيدوردبرخي 

  :ر زرنگار روزگارعش
ــت ــار اسـ ــار روزگـ ــعر زرنگـ ــائيز شـ  پـ

  
ــحرآفرين   ــاتر و س ــت  زيب ــار اس ــر از به  ت

  )43صالي عشق، ص (
  :خورشيد زرين موي و جادو

  هاي روزگـار اسـت  تـرين فصـل   ت       دلكـش ادوسـ پائيز چـون خورشـيد زريـن مـوي و ج    
  )43صالي عشق، ص (                                                            

  :درباره معلم و نظام آموزش
  :موسيقي قرقر آقاي مدير

ــدير ــاي م ــر آق ــيقي قرق ــرف موس  يكط
  

 يكطرف عربده كـارد كشانسـت كـه بـود     
  )44ص ،صالي عشق(

  :نمره زور
 تــوهين اجــامر ز پــي نمــره زور فحــش و

  
 كه بود همچنان سوي تو جاري و روانست 

  )44ص ،صالي عشق(
  :درباره دنياي كنوني و قرن حاضر

  :ديو سفاك اتم
 جست چست اتم از شيشه بيرون ديو سفاك

  
 بيدار شد خوش ستم از خواب خونخوار خرس

  )46ص ،صالي عشق(
  :زهرگاز

 خشكيده است بـرگ درختـان ز زهرگـاز
  

 سـار نيسـت   به تن چشـمه  آبي روان دگر 
  )44ص ،صالي عشق(

  :درباره استبداد و استعمار
  :خوارسرزمين

 وحشت عذاب و زجر و زنـدان و شـكنجه
  

خوار كــردي بــه ملتهــا نثــار اي ســرزمين  
  )29ص ،صالي عشق(
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  :درباره توصيف طبيعت
  :بام سيمين خدا

ــربلندان اي دماونــــد ــربلند ســ  اي ســ
  

 دا بــدرود بــدرود اي بــام ســيمين خــ   
  )22صالي عشق، ص (

  :هاق آلبالوها وگيالسعقي
 هاســــهــــا و از گيالاز عقيــــق آلبــــالو

  
  :عروسي برف

ــزد    ــحرا ميريــ ــرف بصــ ــروس بــ  عــ
  

ــودكي    ــوار ك ــهايم گوش ــتم در گوش  داش
  )49صالي عشق، ص (

  
ــار ميريـــزد   گـــل ســـپيد بهـــر شاخسـ

  )22صالي عشق، ص(
  : جويبار نقره فام كهكشان

 و خنده مهتاب سـردنوشخند زهره سرد
  

 جويبار نقره فام كهكشان خشكيده اسـت  
  )62صالي عشق، ص (

  :درباره معشوق .6
  :ها صبح شانه

 در شام ديدگان تو خورشيد خفتـه اسـت
  

 چكــدمي هــاي تــو مهتــاب از صــبح شــانه 
  )70صالي عشق، ص (

  :دختر اهورا
 تري ز گلهـــا اي دختـــر اهـــوراشـــبوخو
  

 راواال، اي دختــــر اهـــــو  واالتــــري ز  
  )114صالي عشق، ص (

  :باده ناز زنانه
 بهــار پيكــرت از ماهتــاب سرشــار اســت

  
ــت      ــز اس ــه لبري ــاز زنان ــاده ن ــت ز ب  تن

  )126صالي عشق، ص (
  :آبشار پيكر

   
  :درباره دوران كودكي -7

  :هاي زرنگار كودكي قصه
ــاد افســانه ــاد ب ــاني ــواز آن زم ــاي دلن  ه

  

  )48ص صالي عشق،(هاي زرنگار كودكياد بادا قصه
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  :شهر شعر باركودكي
 و بيخبر از رنج خويشبيخيال از درد خلق

  
 رفتم بـه شـهر شـعربار كـودكي    كاش ميـ 

  )49صالي عشق، ص (
  :درباره تنهايي .8

  :قهقهه مرگبار تنهائي
 شـــنومهميشـــه از در و ديـــوار بـــام مي

  
ــايي   ــار تنهـ ــه مرگبـ ــداي قهقهـ  صـ

  )50صالي عشق، ص (   
  :جهيز اشك

 مـن، بـزم عروسـي سـاز كـردبا سرود آه 
  

 با جهيز اشك من، در خانه داماد رفت 
  )80صالي عشق، ص (   

  :درباره شعر و غزل .9
  :گل جاويد شعر

 كـنمم داسـتانت مي عـال گر شـوي يـارم، ب  
  

 كـنم جاويد شـعرم جاودانـت مي   باگل 
  )74صالي عشق، ص (   

  :تاج غزل
 گر شوي الهام بخشم، بخشمت تاج غـزل

  
 كـنم وفا، معبود جانت ميتخت  بر سر 

  )74صالي عشق، ص (   
  نتيجه

از يكسو غزلسرائيست كه زبان و بياني كامال تازه و امـروزي دارد و از نظـر    خسرو فرشيدورد
يكي از پيشگامان شـعري اسـت    و از سوي ديگر متعلق بزمان خود اوستشعرش فكري نيز 

قـالب و شـعر مقـدس تقسـيم     كه امروزه شعر پايداري ناميده ميشود و به دو دسـته شـعر ان  
نميخواست نام خـود را در ايـن زمـره    و متعهد هرگز  فروتناگرچه اين شاعر . گرديده است 

  . اب اشعار او گذشت تاما جامعة ادبي نيز با بيتفاوتي از ك بگنجاند
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