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  مقدمه  - 1 -1

تمام نماي فرهنگ و هویت و تفکرات و اندیشه ها و باورهاي یک ملت است و  ي ادبیات تابلو و آیینه

فرهنگ و تمدن هر ملت با همه تحوالت سیاسی و اجتماعی خود در ادبیات او انعکاس می یابد . شعر 

ات فارسی را به خود اختصاص می دهد و مردم این دیار از زمان هاي قدیم فارسی بخش قابل قبولی از ادبی

  .  می نمودندبا شعر فارسی انس گرفته و آن را بیان 

شعر بخشی از زندگی مردم ایران زمین را تشکیل می دهد و با آداب و سنن و فرهنگ ناب آن عجین 

وده شده است ، مراسم و مجالس شاهنامه گشته است . ادبیات شفاهی و ادبیات عامه که به صورت شعر سر

جایی  تا،خوانی و حافظ خوانی که بخشی از زندگی مردم این سرزمین بوده است خود دلیلی است بر مدعا

که در فرهنگ و زبان ها ما هر کالمی در مقام حجیت اگر به بیتی و مصراعی آراسته شده باشد قابل قبول و 

م،از زمان رودکی تاکنون ادوارو فراز و نشیب هاي زیادي را گذارنده پسندیده است.شعر فارسی بعد از اسال

 وجوده است و حماسه سرایی هایی که در جهت بیدار کردن حس خودباوري زبان و ملیت فارسی موجب ب

ه آمدن شاهکارهاي خوبی شده است . پیدایش عرفان و تصوف و تاثیر و تاثر آن با شعر فارسی که باعث ب

ارهایی چون مثنوي معنوي و غزلیات حافظ و...گردید و نیز نمونه هاي ادب غنایی و آمدن شاهک وجود

تعلیمی که سرشار از نکات ارزنده ي اخالقی و فرهنگ و آداب و رسوم گذشتگان است،همه نشات گرفته 

  از فرهنگ و ادب مردم این مرز و بوم در شعر فارسی است و برآن نیز تاثیر خوبی گذاشته است . 

شعر فارسی تا دوران مشروطیت در احاطه طبقه خاصی بود و به جز ادبیات شفاهی، اکثر مردم به  هدایت

دلیل عدم توانایی در خواندن و نوشتن از آن بی نصیب بودند . دگرگونی هاي اجتماعی و فرهنگی که قبل از 

نهادي هاي اجتماعی آمدن  به وجودمشروطیت آغاز شد و با انقالب مشروطیت و بعد از آن ادامه یافت و 

جدید از قبیل مدارس،مطبوعات،حزب هاي سیاسی و غیره باعث گردید که شعر فارسی به درون جامعه 

کشیده شده و به عنوان وسیله اي براي بیان عقاید و تفکرات سیاسی و اجتماعی و اندیشه هاي آزادي 

از آن رنگ و بوي دیگري می یابد و  خواهانه و ... قرار گیرد. به همین خاطر شعر از دوره مشروطیت و پس

ون مایه هاي آن تحت تاثیر جریان هاي سیاسی و اجتماعی به موضوعاتی از قبیل رمضامین و مفاهیم و د

  فرهنگ،استبداد،حریت و آزادي،وطن و.... می پردازد.

این دو  قالب غزل که تا قبل از این دوره در برگیرنده موضوعات عاشقانه ، عارفانه و گاه تلفیقی از

موضوع بوده است . در دوران مشروطیت به دلیل مبارزات مردم علیه استبداد و استعمار محمل موضوعاتی 
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پس از انقالب مشروطیت جریان شعر نو با تاثیر و اقتباس از ،از قبیل وطن ، آزادي ، استبداد و ... بوده است 

در این دوره با دو جریان شعري روبرو شعر غربی و اروپایی پا به میدان گذاشت . پس با این وضعیت 

  هستیم. 

نوگراي امروز می باشد که متاثر از شعر هاي بدون وزن غربی ها در قالب شعر نیمایی و  جریان  یکی

پس از آن در قالب شعر سپید و آزاد تداوم یافت که هم از نظر ساختار و هم چگونگی بیان با شعر سنتی 

شعر سنتی که آن نیز خود در دو گروه سیر کرد : گروه اول به همان  تفاوت هاي ریشه اي داشت . دیگري

یت از انان شعر سرودند و گروه دوم در قالب هاي سنتی، تالش داشتند تا عسبک و سیاق قدیمیان و به تب

مفاهیم و مضامین نو بیاورند . به همین خاطر نو گرایی و سنت گرایی دو جریان شعربی بودند که با هم در 

بودند . اما واقعیت طوري دیگري بود و آن این بود که تا چند دهه قبل از انقالب اسالمی ایران  کشمکش

 نمود،و آن را منزوي ،شعر نو رشد قابل توجهی کرده بود تا آن جا که میدان را بر شعر کالسیک تنگ کرده 

               و بروز شعر جنگ، اما بعد از پیروزي انقالب اسالمی و با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و رواج

قالب هاي کهن شعر فارسی مخصوصا غزل و مثنوي و و رباعی و ... دوباره به میدان آمدند و چند سالی 

پس از پیروزي انقالب اسالمی این شعر کالسیک بود که میدان داري کرد و شعر نو را براي مدتی به حاشیه 

  برد . 

و  هستندي ه اونی هاي اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی هر دورسبک ها و دوره هاي ادبی جوشش دگرگ

  .  می باشندتحوالت اجتماعی و سبک ها همواره در تاثیر و تاثر از همدیگر 

انقالب اسالمی ایران که به رهبري پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) و خون هزاران شهید به ثمر 

،سیاسی، فرهنگی و ... را در سطح کشور اسالمی و نشست، به عنوان حادثه اي بزرگ ، تحوالت اجتماعی

بلکه فراتر از مرزهاي آن به وجود آورد و همه زیر ساخت هاي فکري ، ایدئولوژي ، فلسفی و هنري و 

عقیدتی جامعه را متحول کرد و بر آنها تاثیر گذاشت که یکی از این تاثیرها و تحوالت در حوزه ي شعر و 

می کرد و شعر سنتی را  يکه تا قبل از به ثمر نشستن انقالب اسالمی یکه تاز. شعر نیمایی و نو  استادب 

به عقب رانده بود با پیروزي انقالب اسالمی به دلیل گرایشات و سلیقه هاي فکري و عقیدتی شاعران نوگرا، 

چند سالی کم فروغ شد و شعر سنتی با همه قالب هاي کهن خود دوباره پا به میدان گذاشت و نوعی 

زگشت دوباره ادبی برایش صورت یافت. هرچند که بعد از گذشت سال ها و گرایش برخی از شاعران با

انقالب اسالمی به شعر نو، این شعر نیز به عنوان یک قالب شعري در جوار شعر سنتی دوباره نمایان شد و 

  به حیات خود ادامه دادو طریق خود را طریقت بخشید . 

عر مردمی به معناي واقعی کلمه است و سرایندگان آن هم دوش و هم واقعیت شعر انقالب اسالمی،ش

صدا و هم زبان و هم دل و هم درد دردها و آرام مردم هستند و با بیانی دیگر شعر انقالب اسالمی ایران را 

می توان تاریخ منظوم و هویت واقعی انقالب اسالمی دانست که جدا از هیاهوهاي غربگرایانه دوره هاي 
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     زلت حقیقی و واقعی خود را در بیان توده مردم به دست آورد . شعري که شاعران آن از اقتیاسپیش من

و تاریکی واختناق و ... بی نیاز هستند و در مقابل در میان  واژه هایی چون قاصدك ، پنجره ، زمستان و شب

احساس و عاطفه ساختگی واژگان زیبایی چون ایثار و گذشت و خون و شهادت غلطیده اند و از دریوزگی 

شعر انقالب اسالمی نمونه  و بی روح و نشاط دور هستند ؛ زیرا آنها به عشق و عرفان واقعی متصل هستند و

اي عالی و رفیع از غفلت ستیزي و بیداري و حاکم بودن خویش و نوعی رجعت به خویشتن و اقعی 

مضامین و مفاهیم و محتواي آن پیوندي خویش و مبارزه با روشنفکر غربزده و فرهنگ تصنعی آن است . 

است از حماسه و عرفان و اخالق و مذهب که در موضوعاتی چون شعر آیینی و مذهبی و دینی و اعتقادي 

  و شعر سیاسی و اجتماعی سروده شده است . 

: به عبارتی دیگر تمامی قالب هاي سنتی رایج شعر فارسی در دوره انقالب اسالمی ظهوري دوباره یافتند 

اما قالب هاي غزل ، قصیده ، مثنوعی و رباعی از قالب هاي جلو دار شعر انقالب اسالمی به حساب می آیند 

که بنا به ضروریات این دوره در هر کدام از آنها تغییرات و دگرگونی هایی روي داده است . قالب غزل یکی 

یات انقالب اسالمی و دفاع مقدس از قالب هاي اصیل و کهن شعر فارسی است که با ظهور دوباره در ادب

و  استتغییرات و نو آوردي هایی را پشت سرگذاشته است که یکی از آنها تغییرات در فرم و ساختار غزل 

آمد و دیگر تغییر  و نو آوري در  به وجودنیز تغییرات و نو آوري هایی که نیز در وزن و قافیه و ردیف آن 

ییري بود که در موضوع محتوا و مضامین و مفاهیم آن صورت گرفت. و این قالب تاثیر گذار و میدان دار، تغ

مضامین و محتواي آن در شعر انقالب اسالمی و دفاع مقدس در موضوعات شعر آیینی و مذهبی ، 

عاشورایی ، ائمه ، شهادت ، حماسه ، اعتراض و شعر سیاسی و اجتماعی و خصوصا شعر جنگ ارائه گردید. 

ر شعر دوره ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس همچنان  یکه تاز و عرصه دار و در هر حال قالب غزل د

میدان دار بود و لطیف ترین و پرطروات ترین الفاظ در جان آن دمیده شد و محمل موضوعات و مضامین 

  متنوع و خاص این دوره بود و طراوات خاصی به شعر این دوره بخشید. 

   بیان مسأله- 1-2 

  قبل : يغزل در دوره ها يمحتوا یآن و چگونگ فیغزل و تعر ابتدا در مورد

 ییو فرازها بیاست که از دوره اول تا زمان معاصر با نش یاز انواع ادب یکی ایو  يقالب شعر کی غزل

شاعران بزرگ چون حافظ،  يارزشمند و شاهکارها يزبانان رواج داشته است و مجموعه ها یفارس انیدر م

  شده است . دهیآفر يقالب شعر نیو ... در ا يزی،صائب تبریاق،عري،مولوي،انوريسعد

 تیوزن و قاف کیچند بر  یاتیاست و در اصطالح عبارت است از اب يعشق باز يدر لغت به معنا غزل

احوال عاشق و جمال معشوق و شرح رنج فراق و شوق وصال  ریدر تصو نیبلند و دلنش نیمشتمل بر مضام

  آن . ریو نظا

  شده است . دهیاز شعرا د زین یتیسه ب يغزل ها ینوشته اند ، ول 13تا  7غزل را از  ياه تیب تعداد
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، غزل را  يغزنو مینداشت ، حک یغزل سرو سامان بیه. ق .) ترت 525( م/  يغزنو یسنائ میزمان حک تا

غزل  کردن نام شاعر را در آخر ادی یعنی» تخلص«آن را محدود ساخت و  اتیداد و شماره اب یسروصورت

 انیشاعر گاه در پا هبه کار است و آن چنان است ک زی.حسن تخلص گاه در غزل ندیمعمول و متداول گردان

  آورد . می در مدح ممدوح  یتیچند ب ای کیشعر ، 

  گردد .  یم انیانواع شعر ب ریاست که در سا ینیاز مطالب و مضام ریو غ فیغزل لط نیو مضام یمعان

را در غزل  یعرفان نیخاص است و گاه شاعران مضام یرا رقت و لطافت یسبک عراق يشعرا يها غزل

  ) 44: 1372 يآورند ( سادات ناصر یم به وجود یمتعال اتیو غزل دهیگنجان

همان  دهیمطرح است . اما تغزل قص یو رباع يعمدتا در سه قالب غزل و مثنو یفارس اتیدر ادب غنا

در  دهیغزل را به وجود آورد.غزل در قرن ششم که قص یادب است که در اواخر قرن پنجم مستقل شد و نوع

رفته بود و  ممدوح.دیرا عقب راند و به اوج رس دهیحال زوال بود پا گرفت و در قرن هفتم رسما قص

عاشقانه  یو در غزل لفظ ستیاست اما مانند معشوق تغزل پست ن ینیزم یمعشوق گاه نیمعشوق آمده بود.ا

) مطرح است . موضوعات  يعارفانه ( مولو ياست و در غزل معنو یآسمان یه) و گا يمطرح است ( سعد

 یفارس میقد اتیهر چند غزل ستاز بخت روزگار ا تیاحساسات و ذکر معشوق و شکا انیغزل ب یاصل

در لحن شعر .  يگریدر معشوق مطرح در شعر است و د یکیآن ها  نیبه تغزل دارد اما فرق ب یشباهت تام

و معموال زبان  انهیاست و غزل درون گرا انهیگرا رونیاست . تغزل ب نانهید و لحن غزل غمگلحن تغزالت شا

  است . یسبک عراق اتیبر خصوص مشتملو زبان غزل  یمختصات سبک خراسان يتغزل حاو

در قرون  يهمان ترکان نوجوان لشگر ایمعشوق مذکر  -1:سرو کار داریمتغزل با سه نوع معشوق  در

 زدیآن ا يکه کهن الگو یمعشوق - 3شاعر است  زیکن قتیمعشوق زن که در حق -2 رانیا خیتار نینخست

  است . هنو مادر مدارانه اعصار ک يبر جوامع زن ساالر سیمؤنث و زنان رئ انیبانوها و الهگان و خدا

 یغنائ دیعرب قصا اتیکه در ادب یمعن نیآمد . بد به وجودعرب  اتیادب ریتحت تأث یچند غزل فارس هر

جدا  دهیاز قص یبه عنوان نوع مستقل یغزل فارس یغنائ دیقصا نیاز ا دی. و در قرن پنجم به تقل افتیرواج 

عرب نادر  اتیدر ادب مابه سبک شاعران  یاصالت دارد و مثال غزل عرفان یشد . اما موضوعات غزل فارس

  ) 193،  1369،  سایاست ( شم

شدند  ایدر مقابل شعر نو مجددا اح کین به عنوان شعر کالسکه يها که قالب یانقالب اسالم اتیادب در

و شاعران  دیمطرح گرد یانقالب اسالم اتیادب يشعر يعرصه ها نیتر عیاز وس یکیبه عنوان  زیغزل ن

، نی.اما مضامتندپرداخ ییقزوه و ... به غزل سرا رضایو عل یپور و سلمان هرات نیام ریچون قص یبزرگ

گذشته است. در عصر انقالب بر خالف  يدوره متفاوت از دوره ها نیا يغزل ها يها هیو درون ما میمفاه

و مسائل روز را به  یاسی، سی، اجتماعی، اخالقی، عرفانی، مذهبینیو موضوعات د میمفاه یقبل يدوره ها
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، ری،تصاويقوالب شعر ریدوره مانند سا نیا يغزل ها هاست ک یهیاند. بد ختهیدر قالب غزل ر میطور مستق

  انقالب را دارد.  اتیها و... ادب ي، اصطالحات  مضمون سازباتیها، ترک يپرداز الیخ

  :  یانقالب اسالم اتیادب يغزل ها يمحتوا

آنان به جنگ و مفاخره  ضیو تحر قیرزمندگان و تشو يها يمفاخره ها و دالور انیشعر جنگ، ب  -1

 يو گذشت و فداکار ثاریچون ا یمیگ و مفاهآنان به جن ضیو تحر قیرزمندگان و تشو يها يها و دالور

و  دی(س) و فرهنگ شه نبی(ع) و حضرت ز نیچون کربال ،عاشورا ، اما م حس یمیبا مفاه وندیو .... که پ

   ؛(ره ) ینیامام خم تیپرداختن به شخص زیکند و ن یم دایشهادت پ

چون  ییو واژه ها تیو مهدو ، فرهنگ انتظار هیفق تی، وال تی، موضوع امامت و وال ینیمسائل د   -2

  و بعثت ... ری، غد عهیش

 يدو خاطره جنگ و شهدا ایامام ( ره) و انقالب و  يو آرمان ها یاسالم يپرداختن به ارزش ها   -3

پشت جبهه ، دعوت  انیمجاهدان جبهه و حام شی، ستا یزدگ ایو دن یتفاوت یو امام (ره) ، ب یلیجنگ تحم

   .از نمادها ، طرح اسوه ها يریو جانبازان ، بهره گ دانیشه میو تکر شی، ستا یکپارچگیبه وحدت و 

   :غزل

نخست انقالب  يو دفاع مقدس است . از همان سال ها یانقالب اسالم يعرصه شعر نیتر عیوس غزل

در خدمت ارزش ها ، باورها و  شیها و استعدادها تیو دفاع مقدس تا به امروز غزل با تمام ظرف یاسالم

آن با فرهنگ  وندیقرار گرفته است . امتزاج حماسه و عرفان در غزل و پ یاحساسات نسل انقالب عواطف و

 یاشعار به خوب ياز نرمش و خشونت در محتوا يا زهیفرهنگ عاشورا و انتظار همراه با آم ژهیوه ب یاسالم

  است .  انینما

  .  ندیگو یم »يغزلو« اه به آن دوره است که گ نیا جیرا ياز قالب ها گرید یکی يغزل و مثنو بیترک

،  ینیقزوه ، حس رضای، عل یپور ، سلمان هرات نیام صریدوره عبارتند از ق نیا انیغزل سرا نیمشهورتر

  )  40: 1389، يو ... است.(سنگر یاوستا ،مردان

  . ژهیو یاقیمشخص و سبک و س یاست با شاعران یانقالب اسالم اتیغزل نو مربوط به ادب نهضت

شده است تحمل درد  انیبه کرات ب دیکه هم شا یلیماست . تنها دل يشکل شعر نیندگارترما غزل

مبتال  یبه شعار زدگ يدوره قدر نیبار گران فراق را بر گردن داشته است . غزل در ا نکهیمشترك است و ا

 یر گونگشعا دراز شور و عشق دارد و  هیو شنگ ، جان ما فیقالب ظر نیتوجه داشت که ا دیشده است با

  . دیسرا یباشد خوش تر م شتریافتد و هر که شورش ب یشود و از تب و تاب م یملول م

 نیفضل تقدم با اوست چرا که در ا نکهیبرخوردار است . اول ا يا ژهیو تیمدر شعر انقالب از اه غزل

  نداشتند . يحضور مؤثر يشعر ياز قالب ها کی چیعصر ه
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مورد اقبال شاعران انقالب نبودند .   يشعر دیجد يند و شکل هااز رونق افتاده بود یسنت يها قالب

  فقط محمل مضمون شعر در آغاز غزل بود .  نیبنابرا

را از  ياست . کمتر شاعر ینوع ادب نیآن در ا تیاز وجوه اهم گرید یکی  انیغزل و غزل سرا یفراوان

دوره  نیا يحماسه و عاطفه در غزل ها در غزل نداشته باشد. يتوان سراغ کرد که تجربه ا یشاعران م انیم

 لانتقا يساخت برا نی، بهتر يشعر يغزل واسطه العقد قالب ها نکهیشده است.ا ختهیبا تجربه رزم آم

  است .  ملی – یحماس هی، فلسفه و روحیعرفان میمفاه

 شانیمطالب و عدم نظم پر یوستگیپ یعنیغزل  ينظم عمود یت انقالب اسالمایادب يغزل ها در

  حساب داراست .  انیآغاز و پا يبودن و دارا کدستیو

  :یحماس يها غزل

قالب غزل از همه  يشعر يشکل ها انیشود که از م یآغاز م یتیانقالب در موقع مییگو یم یوقت

در  دیآمده است ، پس حماسه با دیانقالب پد عهیجنگ در طل میدان یم یو گسترده تر است ، وقت رتریفراگ

دور  يبه سال ها لنوع تغز نیآمده باشد . سابقه ا دپدی حماسه –غزل  یشد و انواع ادببا دهیغزل دو يجا

  برسد .

سوگنامه  يو غزل ها یحماس يدفاع مقدس غزل عارفانه ها اتیدر ادب جیرا ياز غزل ها گرید نوع

  .  است داستان –و غزل  یحماس

  بلند :  يبا وزن ها ییها غزل

ن کوتاه و آهنگ تند است . چرا که وزن کوتاه و آهنگ تند لحن وز يانقالب دارا نیآغاز يشعرها

شدن جنگ و بروز مسائل  یدهد . اما رفته رفته با درون ینشان م یو مجال تنگ فرصت را به خوب یحماس

 رییتغ یآهنگ نرماشعار به  ی، بمباران شهرها و ... لحن حماس یدسته جمع يها عیتش لیآن ، از قب یعاطف

  کوتاه شد . يوزن ها نیبلند جانش يوزن ها بیترت نیشد و بد شتریهجاها ب نیکرد و فاصله ب

  صورت گرفته است :  لیبلند به دو دل ياز وزن ها استفاده

   يو نو آور ییحسن نوجو -2  یعاطف ازین  -1

 نیدهد.با طن یبسامد شاعران را به خود اختصاص م نیشتریب:یانقالب اسالم اتیغزل در ادب نکهیا و

. تنوع اوزان ، بهره جستن از  لیاز عنصر تخ يریملموس و بهره گ ریاز تصاو یانداز غزل،با ازدحامروح 

 یدرون یقی، موس نیاحساس و عاطفه، زبان روان و دلنش انی، غلییبرجسته، اختصار گو یو ادب ینکات بالغ

از هم مهم  میمال ییپردازها ریتصو يریدر لفظ و به کار گ بایاز واژگان ز يمصراع ها ، برخوردار یرونیو ب

  است .  یانقالب اسالم اتیغزل ادب یو سبک یفن يها یژگیو نیکالم از شاخص تر یو روان ییوایتر ش

در خدمت ارزش ها و باورها و عواطف  شیها و استعدادها تیبا تمام ظرف یانقالب اسالم اتیادب غزل

با توجه به امتزاج  حماسه و عرفان و  یسالمانقالب ا اتیو احساسات نسل انقالب بوده است.در غزل ادب
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و با ،ردیرا بر عهده گ یانقالب اسالم اتیشعر ادب يدار دانیم یو مذهب ینیاعتراض در عرصه فرهنگ د

نقش اول را در  يگریو صبر و مقاومت باز يو فداکار يثارگریمجاهدان ، ا یجنگ ، شهادت طلب يمحتوا

  ) 80: 139،  یفته است .(کافبه عهده گر يشعر يقالب ها ریسا انیب

  او :  يغزل ها يمحتوا یپور و بررس نیام صریق

      ییمحتوا يها یژگیسپس در مورد و و میکن یم انیپور ب نیام صریخود ق يدرباره  يمختصر ابتدا

برد. شاعر نام  میخواه یاو پ يمحتوا يها یژگیاو به و يغزل ها یو با بررس میکن یاو بحث م يغزل ها

و هشت  یصدوسیهزارو س کی بهشتیپور در دوم ارد نیام صریق ادی، زنده  یانقالب اسالم يو توانا آشنا

دانشگاه  یخود را در دزفول گذراند سپس در رشته دامپزشک لیدرگتوند دزفول متولد شد . دوران تحص

آن را رها کرد و به داد اما  لیادامه تحص یجامعه شناس ي شد اما آن را رها کرد و در رشته رفتهیتهران پذ

مانده که نه جلد آن مجموعه  ادگاری هکتاب ب زدهیپور س نیام صریو از ق، آورد يرو یفارس اتیرشته ادب

نقد و ،است که در نثر یانقالب اسالم يصداها نیپور نه تنها در شعر و غزل از رساتر نیشعر است . ام

شود. او  یروزگار ما محسوب م یادب يه هاچهر نیگذارتر ریاز تأث زیکودك و نوجوان ن اتیحوزه ادب

 یباق اریو رنج تصادف به د پس از تحمل هشت سال درد وششسرانجام در سه شنبه هشتم آبان ماه هشتاد

  شتافت و در زادگاهش گتوند به خاك سپرده شد .

                                                   پور:                                                                   نیام صریق آثار

توفان در پرانتز  -3 یو رباع یتیدر کوچه آفتاب ، مجموعه دو ب -2تنفس صبح ، مجموعه شعر -1

مثل چشمه ، مثل رود ، شعر  -5نوجوانان  يبرا ییظهر روز دهم ،منظومه عاشورا - 4 یمجموعه نثر ادب

به قول پرستو ، مجموعه شعر  -8ناگهان ، مجموعه شعر  يها نهیآ -7 یب، نثر اد دنیبال پر یب -6نوجوان 

در شعر  يسنت و نو آور -11گل ها همه آفتاب گردانند ، مجموعه شعر  -10اشعار  دهیگز -9نوجوان 

  دستور زبان عشق ، مجموعه شعر  -13 یادب قی، تحق یشعر کودک -12معاصر 

  پور :  نیام صریغزل ق يمحتوا

 رکنندهیشگفت و غافلگ ينو، برداشت ها يتازه ، مضمون ها يرهایپور سرشار ازتصو نیام صریغزل ق 

در  يهمچون و يهاست .سالمت زبان و ساختار و نحو سالم در غزل او در کمتر شاعر دهیاز مسائل و پد

اعران .او همراه شودش ینم دهیلفظ د یدگیچیو پ دیتوان سراغ گرفت.در غزل او تعق یشعر پس از انقالب م

  )  28: 139،  يگفت ( سنگر یو غزل او با ادراك جبهه از جبهه م افتیدرجبهه حضور 

از همه  شتریب یانقالب اسالم اتیدر غزل ادب ینیآفر جییبه عنصر ته نکهیپور عالوه بر ا نیام صریق

حماسه  ، ضیو تحر قیاز تشو یبیحوزه با ترک نیغزل او در ا یکل يداده است . فضا تیعصران خود اهم

 ياز مؤلفه ها یکیمبدل ساخته است .  يو معنو یروحان ي، به فضا یو مذهب ینید ي، ارزش مدار ییسرا
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 یجنگ روان یو سامانده یاست که به شکل رجز خوان يریها و تعاب بیحوزه آوردن ترک نیپور در ا نیام

  در مقابل دشمن نقش بسته است . 

در هم  قیو تشو جانیبا ه شیرا در غزل ها منیر مقابل اهرد یجنگ روان ای یپور رجزخوان نیام صریق

و وطن فرا  نیو دفاع جانانه از د یصورت ذهن مخاطبان را به جانب استقالل طلب نیاست و به ا ختهیآم

  خوانده است . 

کرده  انیاست و ب دهیتجسم بخش یحماسه و عرفان را به خوب وندیغزل کوتاه پ کیپور در  نیام صریق

              نهاده و در یزمندگان اسالم با آموختن درس عرفان از مکتب جبهه ، قدم در راه سلوك الهاست که ر

  رسند .  یکه همانا پرپر شدن در آستانه دوست است به آرامش م شیعشق خو هیال یمنته

  د ـاب  و  باراننـــآفتي انند                    بازـاه پنهـــگ و داــیاه  پــگ    

  کوبان و دست افشانند يپا                 سرخ  یکه درسماع یسرخوشان      

  لرزانند   يها از   برگ یباغ                 د ـدوست رس يزسو یمیگرنس  

  مانند  یشاخه م يزخم هارو                 یاد،  ولــروند ش یبرگ ها  م  

  دست گل فراوانند. نیباز از ا                 گر چه گل دسته دسته پرپر شد   

  »149: 89،  يدیص«  

است  یهمگان به ادامه دفاع تا شکست کامل خصم بعث قیجنگ ، تشو دانیپور دعوت به م نیغزل ام در

 لیخارج شده است و من شاعر تبد یو خصوص یشخص يو درد دل ها ییفرد گرا ي.غزل او از حالت ها

  هم دور را .و  ندیب یرا م کیشده که هم نزد یاجتماع يبه فرد

 یحالت دو گانگ یقالب هاشروع کرده است و نوع ریاز سا رتریپور غزل را د نیرسد که ام ینظر م به

شود . غزل سفر با  یمشاهده م 1362 یال 1375 ياو در سالها نیآغاز يو نو در شعرها کیآثار کالس انیم

  مطلع :

  کند  یتر نم دهی، د یر لب خشک من نمکند                 ب ینظر نم دهی، د یبر دل خون من دم  

  مدعاست . نیا شاهد

 نیقدما دارد.ا وهیدر ساخت غزل به ش ی،سع یعیبد عیپور با استفاده حساب شده از صنا نیام صریق

       شود.  یاندك اندك زبان او در غزل اصالح م، را گرفتهاو  يغزل ها بانیبعد گر يالبته در سال ها یژگیو

                                                     ) 90:  1387، یخراسان يری(ام

  شعر امروز وجود دارد .  نینو يو قالب ها یمذهب میمفاه انیم وندیپور پ نیغزل ام در

همه عناصر شعر وجود دارد.  نیب» تناسب«و » ینگهو هما تیو جامع»خوش ساخت است«او يها غزل

طرف حس و حال خودش باشد. او  یب تگریکوشد فقط روا یپور م نین اند امها همه آفتابگردا در کتاب گل
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گر حال و روز شاعر است و در  تیو حکا یغالبا شخص شیاست و شعرها دهیدر خود خز 70در دهه 

  است .  افتهینفس شاعر اختصاص  ثیاو به حد يشعر ها 3/1حدود 

 اریمحتاط است . بس اریکار بس نیود. و او در اش یمحدود م شیاز پ شیاو ب الیپور منابع خ نیغزل ام در

 يها قدر ریپور تصو نیطلبد.در غزل ام یم یکل يگر ریهم تصو یو البته سخن کل دیگو یسخن م یکل

محافظ کار و  شیهاگردد . او در غزل  یامروز بر م يبه فضا يقدر شیشوند و در غزل ها یکهن هم م

 نیشاهد وحاصل نگاه خاص شاعر به ا نیاند و ا ییگو یار کل ياو در هاله ا ياست . غزل ها  يگو یکل

 نیام يکند .غزل ها یاو فرق م يشعر يقالب ها گریپور در غزل ها با د نیقالب باشد . سلوك شاعرانه ام

  شود :  یم دهید ترکم ژهیو يدارند و در آنها طرح ها یسنت يپور غالبا ساختار

  دهد  ینم گرانیحرف د يد                        بوــده ینان نم يترانه بو نیا          

  دهد  ینان نم يکه بو يشد                       سفره ا از ــدلم دوباره ب يسفره          

  د ـده یشعر و داستان نم يبو         است              یمیکه ساده وصم ينامه ا         

  دـده یزمان نم نیکه زمانه ا                       ر ـمــطول ع يبا سالم و آرزو         

  )1381:89(امین پور،                                                                                          

و  الیفراراست و س یکل ییبایز نیاست جزء به جزء و ا یکل ییبایز کیپور  نیام صریدر غزل ق ییبایز

  )80، 1389،  ی(کاظم ردیگ یم ير کفه ترازو جاکمتر د

  او :  يغزل ها يمحتوا یقزوه و بررس رضایعل

غزل  ییمحتوا يها یژگیو سپس در مورد و میکن یم انیقزوه ب رضایخود عل يدرباره  يمختصر ابتدا

  برد .  میخواه یغزل او پ ییمحتوا يها یژگیاو به و يغزل ها یو با بررس میکن یاو بحث م يها

را  التیبه جهان گشود.در زادگاهش تحص دهیروز بهمن چهل و دو در گرمسار د نیقزوه ، نخست رضایعل

را در  یفارس اتیارشد زبان و ادب ی، تا کارشناس يحوزو التیپشت سر گذراند . او جز تحص رستانیتا دب

 ياز کارها یکیالعات روزنامه اط»یبشنو از ن« صفحه تیریگذراند . مد کستانیرا در تاج يو دکتر رانیا

  شود .  یمحسوب م یشعر انقالب اسالم يدرخشان قزوه در پرورش استعدادها و رشد و اعتال

چه عطر  -3دو رکعت عشق،خاطرات جنگ  - 2، مجموعه شعر ابانیاز نخلستان تا خ -1قزوه : آثار

و  یشبل -6 یماندن و رفتن،جنگ ادب انیم -5پرستو در قاف، سفرنامه حج  -4 ادنامهی، یشگفت

  کیگمشده، شاعران تاج يدهایخورش -8نگره بزرگداشت ک،وسفیهمه  نیا -7آتش،مجموعه شعر 

  ،مجموعه شعر  مشکیقطار اند -9 
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  غزل قزوه :  ییمحتوا یبررس

 نیمشابه است و مضام شیکماب یانقالب اسالم اتیادب يشاعران غزل سرا گریغزل او همانند د يمحتوا

 یدارد اما با زبان یانقالب اسالم اتیادب انیغزل سرا گریبا د يادیاو شباهت ز يغزل ها هیو درون ما

  )6: ص 1389،  ي( سنگر زیمتفاوت و قابل تما

دارند که غزل  یداند و اظهار م یحماسه و عرفان را وجه موجه غزل عصر انقالب م قیقزوه تلف رضایعل

 نیتر از غزل مشروطه است و ا يغزل امروز قو یعنی.  دهیبا شعر دفاع مقدس و شعر جنگ به اوج خود رس

،  ی. ( کاف میونیمد جنگغزل امروزمان را به شعر  نیحماسه و عرفان موجود در جنگ بود . بنابرا لیبه دل

اندوهبار و غبار آلود  ییفضا میبه دنبال ترس دانیقزوه در غزل خودش بعد از هجرت شه رضای)عل86:  1381

  در جامعه است :

  است    بیس يهاعطر گل ایناب وصال است  يبو نیا

  است  بیغر نیکدام يبو یینفخه آشنا نیا                                                                 

  توان رستیسر م يبن بست با پا يکو نیاز ا امشب

  است   بیجینورامن  ایغ دل ودست،روشن، چرا                                                              

   مــیگفت اریوبس میپرپر ،گفت يها سوگ گل در

  است  بیغر يها اما ،مضمون گل مینیب یامروز م                                                             

  است یست ،تاصبحدم،نوحه خوان يچند نهیدرمسجدس

  است بیگونه اشکم خط نیبرسبزگونه شب ها،ا                                                          

  ستی،خاموش بودن عجب ن ابانیب يسنگ ها از

  است  بیگونه ماندن عج نیم،ایموج شیاز ما که هم ک                                                        

  هم دل  گذشتند    ارانی  ارتیز   اقیاشت  با

  ت ــاس بیــنص یاشق بــن، از عــا دل مـانگار تنه                                                       

  ) 90: 1391(قزوه،                                                                              

قزوه در مطلع  رضای. علییغفلت زدا ياست برا ياست و هشدار یباش شخص داریو ب هیتنب ینوع که

 يدفاع مقدس را به عباس ها دانیکند و شه یم يریبه کار گ گریرا از منظر د ییعاشورا ينمادها زی، ن یغزل

 یکه باق یمعشوق شتافت و کسان اریصداقت بود به د يکند و معتقد است که هر کس دارا یم هیتشنه تشب

  وصال را نداشتند: نیا اقتیماندند ل

  مانده است  نیواپس يدل ، از روز ها کی کوله بار غربتم در

  مانده است نیتشنه لب رفتند ،اشک صداقت بر زم يعباس ها                                  

  ) 23: 1391قزوه،(                                                                                         
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کرد سوزناك و  ادیدفاع مقدس است ، يو پر عاطفه  زیان احساس برانگاز شاعر یکیقزوه که  رضایعل

نسل امروز در قبال خون  یتفاوت یو سر زنش نسبت به ب هیرا صادقانه اما سرشار از تنب دانیجگر سوز شه

 یهمواره نوع دسکه در شعر دفاع مق شانیرساند.ا یم ییو معنا یفیاز تحول ک يبه نقطه ا دانیشه

کند ، دفاع از حرمت  یانداز م نیاز اعتراض همراه با عاطفه و احساس را طن میضخ يا هیو ال يهشدارگر

دسته « برد و در غزل  یم شیپ یلفظ شیکم و ب يرا تاسر حد جدال و هجمه ها ثارگرانیا میو تکر دانیشه

  زند: یم ادیفر نیچن»گلها

  آسمان،در مرگ طوفان زارها يکن ا هیگر             ادهایروند از  یگلها دسته دسته م دسته

  ها ادیدوزند  با  نام  شما ، ش یم   سهیک               رتانیس قیشقا ي، اما ا دیگمنام سخت

  آبادها  تیعاف  يگردد    برا یخشت   م             تانیسرها يشما هستم که فردا کاسه  با

  خردادها   نیرا  در   آخر  دیغربت  خورش          دیکن ی، هان چه معنا م یبیتکرار غر ریغ

  به طبل  بادها یکوب یباران  که  م  يقرار           گفتم  ا یب يچون ابر دمینال شیتمام خو با

  ادهای!در  یزنده تر از  زندگ  ي، ا يزنده ا    عاشق بگو      نیبکوب،اما به آن عاشق تر هان

  ادهایماند   مگر  فر یاز  ما نم  زیچ   چیه    ناله سرکن درشب طوفان و موج        ایدر مثل

  ) 48: 1391(قزوه،  

  در غزل او: ییگرا تیقزوه و مهدو رضایعل

خون  ي رندهیانتقام گ نیبزرگتر يدفاع مقدس خود که آن را برا ياز غزل ها یکیقزوه در  رضایعل

و ظلم که در  ینامهربانهمه  نیموعود (عج) سروده است ، اعتقاد دارد که تنها او به ا يمهد یعنی دانیشه

بدهد و جهان را آکنده از بهار باران آور  انیشود پا یجهان روا داشته است م انیعیحق مسلمانان و ش

  : دینما یم  یسعادت و خوش کام

  ارــرامت بهــک ين مرا ، اــپرشکوفه ک ام انتظار                              ــکشم تورا ،با تم یآه م 

  ارــاز به یاروانــد،کــیاز شه یکاروان          اند              ـهنشستظار،صف به صفبه انترهتدر

  گل بپاش وگل بپاش ،گل بکاروگل بکار   اروان                       ــــــک ریمس  بهار مهربان در يا

  داغ دار ياــه همحبت اند ،الل يتشنه      ش                  ـ،دست مهر اگر،مک یکش یسرم نم بر

  روزه دار ياــنشان                        تشنه تشنه سوختند نخله یب يدسته گم شدند،سهره ها دسته

  ارــبـن، بـوز                          آفتاب من ، بتاب مهربان مـشکوفه ام هن یرسد بهارو من ،ب یم

 دانیهنگام که تمام دشت با خون شه نیر ادهد که د یموعود (عج) ندا م يقزوه خطاب به مهد رضایعل

گل نرگس (استعاره از امام زمان ) اکنون  يپرپر در گرفته است ا يسرخ شده است و سراسر آن را الله ها

  .کشم یانتظار ظهور تو را م

  میگل بکار دانیسر قبر شه                       میرا پاس دار یتا عاشق ایب
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