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Abstract 

With careful analysis of Persian texts, especially in the contemporary era, 

one can come to the most brilliant examples of resistance literature, the 

writers and poets of which, in their own way, have called upon the 

audience to fight against arrogance, resist the cruelties and help the 

oppressed. Seyyed Karīm Amīrī Fīrūzkūhī is one of the contemporary 

traditionalist poets. Part of his poetic themes is in the field of resistance 

literature. This descriptive and analytical research, which has been done 

through library methods to complete and accomplish a wide range of 

researches in contemporary Iranian resistance literature and to analyze 

and investigate the effects of resistance in Amīrī Fīrūzkūhī’s poems. The 

poet's poetical works are carefully studied and examples of resistance 

literature are extracted, categorized and analyzed. With his deep and 

accurate understanding of the issues of the Islam world and Muslims, he 

has discussed some of the most important elements of resistance literature 

such as 'homeland', 'valor and bravery of warriors', 'dignity and rank of 

martyrs' and 'the world of Islam and jihad of Muslims' in four odes. 

 

Keywords: Amīrī Fīrūzkūhī, Resistance poetry, Contemporary poetry, 

The world of Islam. 
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1. Introduction 

Many authors of literary texts in Iran and the world, have appropriate 

reaction against cruelties and threats to national values and ideals, and in 

some of their works call on everyone to sympathize and protect the 

borders of the homeland against the encroachments and aggression of the 

enemy while they condemn the existing cruelties and inequalities. In such 

a view, resistance literature is formed under the influence of some 

political and social factors, such as Internal oppression and tyranny and 

usurpation and occupation of the homeland by the invaders and 

aggressors. 

Many examples can be given for resistance literature in the field of 

Persian literature; but, in the contemporary period, with the occurrence of 

three important events of the Constitutional Revolution, the Islamic 

Revolution and the imposed war, this issue came to the attention of more 

and more poets and writers; so, themes like the need to guard the 

homeland, justice, anti-colonialism and the struggle against tyranny 

became very common in their works. One of these contemporary poets 

and writers is Seyyed Karīm Amīrī Fīrūzkūhī, in whose works one can 

find the effects of resistance literature. 

 

2. Methodology 

In the forthcoming descriptive and analytical research, in order to 

complete and accomplish the circle of researches in resistance literature 

and poetry of Amīrī Fīrūzkūhī, the themes of resistance literature have 

been analyzed and studied in the poems of this poet. 

 

3. Discussion 
There is a great variety of poetic themes in Amīrī Fīrūzkūhī's divan, and 
with his sensitive and punctual character and with his deep involvement 
in Iranian culture, language and literature, he has succeeded in cultivating 
meanings in every subject and theme he has dealt with. Although the 
resistance poems of Amīrī Fīrūzkūhī are not very long and detailed, and 
he has turned to such themes only in the four poems "Ey Vatan"(O 
Homland), "Dar Jangi Ramaḋān" (In the Ramaḋan War), "Nashīde Shādī" 
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(Song of Happiness) and “Ey Musalmānān" (O Muslims), the poet in 
these few odes (Qasīde), Addressing some of the important and key 
points in the field of poetry of resistance, shows that a true and deep 
understanding of the Islamic world and the need for solidarity and 
resistance of Muslims against cruelties and injustice. Homeland and 
sacrificing oneself in order to preserve and protect it and paying attention 
to the situation of the Islamic world and inciting Muslims to strive in 
the path of God (Jihād) and realize their right, are among the most 
important themes of resistance in Amīrī Fīrūzkūhī's poems. 
 
4. Conclusion 
Poetry of resistance in the contemporary period has attracted the attention 
of many poets and one of their concerns and preoccupations in making 
use of poetic themes and emotions is leading the audience to the 
important components of poetry of resistance. Amīrī Fīrūzkūhī, along 
with some of the lyrical, ritual and educational themes, has paid attention 
to the poetry of resistance in four odes.  
In his poems, 'vatan' (Homeland) is mostly used in the meaning and 
concept of the poet's birthplace and residence; and, it is only in the poem 
"Ey Vatan" that the poet mentions 'vatan' in the meaning of 'country' with 
the beginning of the imposed war and the enemies' invasion of Iran's 
borders and has called on everyone to defend and protect it. 'Courage and 
bravery of warriors' is another category that has been considered in 
Amīrī's poems. The poet praises the self-sacrifice of the warriors in an 
epic tone and language. In cultivating such poetic themes, Amīrī cites 
verses from the Qur'an and some historical events to establish meaning 
and emotion in the mind of the audience. In expressing the 'status and 
dignity of the martyrs', he has portrayed the martyrs alive in the sight of 
God and benefiting from His treasury of blessings, citing authentic verses 
and hadiths. The most important theme of the poem that Amīrī has dealt 
with in the field of resistance poetry is 'the Islamic world and the 
necessity of Muslim’s Jihad'. With his deep awareness of the historical 
issues and events of Islam and the countries of the region, while 
expressing the glory and greatness of Islam and considering the content of 
many verses and hadiths, he has called on Muslims to stand up, resist and 
fight against the tyranny of oppressors and aggressors. 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399سال دوازدهم، شمارة بيست و دوم، بهار و تابستان   

فیروزکوهی ی امیریها های پایداری در سروده جلوه  
پژوهشی(-)علمی   

1دکتر علی تقوی  

 چکیده

های بسيار درخشانی  توان به نمونه ویژه در دورة معاصر، می با واکاوی دقيق متون فارسی به

از ادبيات پایداری دست یافت که نویسندگان و شاعران آنها، هر یک به شيوة خاص خود، 

ها و دستگيری مظلومان  را به استکبارستيزی، پایداری و مقاومت در برابر نارواییمخاطب 

گرای معاصر است که  اند. سيدکریم اميری فيروزکوهی از زمره شاعران سنت فراخوانده

بخشی از مضامين شعری او در مقولة ادبيات پایداری است. در پژوهش توصيفی و تحليلی 

ها در ادبيات  با هدف تکميل و تتميم گسترة پژوهش ای و حاضر که به روش کتابخانه

های  های پایداری در سروده پایداری معاصر ایران و تحليل و بررسی جلوه

های  فيروزکوهی صورت گرفته است، دیوان شعر این شاعر به دقت مطالعه و نمونه اميری

قی که نسبت به بندی و تحليل شد. او با درک درست و عمي ادبيات پایداری استخراج، دسته

های  ترین مؤلفه ای از مهم مسائل جهان اسالم و مسلمانان داشت، در چهار قصيده به پاره

« مقام و منزلت شهيدان»، «رشادت و سلحشوری رزمندگان»، «وطن»ادب پایداری همچون 

 پرداخته است.« جهان اسالم و جهاد مسلمانان»و 

 پایداری، شعر معاصر، جهان اسالمفيروزکوهی، شعر  اميریهای کلیدی:  واژه
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 مقدّمه -1

ها  ها و تهدید ارزش بسياری از پدیدآورندگان متون ادبی در ایران و جهان، در برابر ناروایی

ای از آثار خود، ضمن محکوم  دهند و در پاره های ملی، واکنشی درخور نشان می و آرمان

مدلی و حفظ و حراست از های موجود، همگان را به ه ها و نابرابری ساختن ناروایی

خوانند. با این رویکرد،  ها و تهاجم دشمن فرامی اندازی سرحدات ميهن در برابر دست

ادبيات پایداری متأثر از برخی عوامل سياسی و اجتماعی، چون اختناق و استبداد داخلی و 

گيرد )ن.ک: سنگری،  غصب و اشغال وطن توسط نيروهای مهاجم و متجاوز شکل می

آوری در برابر هر  متضمّن مضمون اعتراض، ستيز و تاب»( و 10: 1366؛ شکری، 45: 1383

 ( 12: 1396)چهرقانی، « نوع اعمال قدرت نامشروع است.

توان به دست داد  های بسيار می برای ادبيات پایداری در گسترة ادبيات فارسی نمونه

ه رویداد مهم انقالب (، اما در دورة معاصر با وقوع س197-1/137: 1385)ن.ک: سنگری، 

مشروطه، انقالب اسالمی و جنگ تحميلی، بيش از پيش در کانون توجه بسياری از شاعران 

و نویسندگان قرار گرفت و در آثار آنان مضامينی چون ضرورت پاسداری از وطن، 

 طلبی، استعمارستيزی و مبارزه با استبداد بسيار شایع و فراگير شد. عدالت

خاص سياسی و اجتماعی ایران و جهان پس از پيروزی انقالب  رویدادها و مناسبات

های گسترش مضامين پایداری و مقاومت را در آثار ادبی و هنری  اسالمی، از سویی زمينه

فراهم آورد و از سوی دیگر سبب شد در تحليل و تبيين ادبيات پایداری و آثار شاعران و 

های بسياری به نگارش درآید. با وجود  نامه نها، مقاالت و پایا نویسندگان این جریان، کتاب

این، آثار تحليلی به نگارش درآمده، هنوز آن جامعيت الزم را ندارند و به بسياری از 

ها در حوزة ادبيات پایداری پرداخته نشده است. در بررسی ادبيات  موضوعات و شخصيت

شده در این حوزه  ناختههایی ش پایداری، پژوهشگران غالباً دامنة پژوهش خود را به چهره

آنکه در آثار بسياری از شاعران و نویسندگان معاصر، فارغ از خط   اند؛ حال اختصاص داده

هایی از ادبيات پایداری دست یافت. از زمرة این  توان به صورت های سياسی می و مشی
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( / تهران1363 -/ فيروزکوه1288فيروزکوهی ) شاعران و ادیبان معاصر، سيدکریم اميری

 هایی از ادبيات پایداری را به نظاره نشست. توان رگه های او می است که در سروده

فيروزکوهی، آنچنان که باید گسترده نيست. برخی از  ها دربارة اميری گسترة پژوهش 

جمع دوستان و همراهان او به بيان خاطرات مشترک همت گماشتند و برخی از دیگر 

ای  های دانشگاهی خود بيشتر به تحليل و بررسی پاره نامه نپژوهشگران نيز در مقاالت و پایا

ای از  اند. بخش عمده های بالغی و سبک شعری او توجه نشان داده ها و آرایه از صنعت

هم که به کوشش ساعد باقری و سهيل محمودی فراهم  (1389)یادگار گل سرخ کتاب 

ی کوتاه در شرح زندگی و ا فيروزکوهی همراه با مقدمه آمده است، گزیدة شعر اميری

های ادبيات پایداری در  رو، دربارة جلوه ای از مضامين شعری شاعر است؛ از این پاره

هایی که به موضوع ادبيات پایداری   ها و رساله فيروزکوهی در کتاب های اميری سروده

ایداری ای نشده است و در مقاالتی هم که به نقد و بررسی ادبيات پ اند، هيچ اشاره پرداخته

در دورة معاصر اختصاص یافته، ذکری از این شاعر معاصر به ميان نيامده است. از جملة این 

( نوشتة محمدرضا 1380) نقد و بررسی ادبيات منظوم دفاع مقدستوان از  آثار تحليلی می

بانگ در ( به اهتمام سيدحسن حسينی؛ 1381) گزیدة شعر جنگ و دفاع مقدسسنگری؛ 
اهلل  ( اثر قدرت1393) های شعری معاصر ایران ، نقد و تحليل جریانبندی بانگ، طبقه

دیگری، فرد؛  ( نوشتة طاهره قهرمانی1397) قرن شعر پایداری شناسی نيم جریانطاهری، 
( نوشتة فروزان 1396) 1390تا  1360های شعر معاصر ایران از سال  بررسی تحليلی جریان

عنوان یکی از  فيروزکوهی به نقش اميریآزادبخت یاد کرد که جای تحليل و بررسی 

 نخستين شاعران ادبيات پایداری پس از پيروزی انقالب اسالمی در آنها خالی است.

های  وار و قصيده های صائب فيروزکوهی در ادبيات معاصر بيشتر به غزل اميری  

ضرورت اش در  ویژه در مقولة شعر آیينی و همچنين به اصرار و پافشاری وارش، به خاقانی

پایبندی به اصول و علوم ادبی گذشته، و جانبداری و تحليل و بررسی سبک شعر شاعران 

آنکه یکی از مضامين شعری او که کمتر به آن توجه  دورة صفوی شناخته شده است؛ حال 

های او قرار گرفته، ضرورت  نوعی تحت سيطرة شعرهای تغزلی و آیينی و اخوانيه شده و به

ها و تهاجم بيگانگان است؛ بنابراین در پژوهش  ها و ناروایی دربرابر ظلم پایداری و مقاومت



 

 

 

 

 

 1399تابستان و بهار ، 22 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    8

ها در ادبيات پایداری و شعر اميری فيروزکوهی،  حاضر برای تکميل و تتميم دایرة پژوهش

 های او تحليل و بررسی خواهد شد. های ادبيات پایداری در سروده جلوه

 

 بحث  -2

فيروزکوهی بسيار است و او با روحية حساس و  اميری دیوانتنوّع مضامين شعری  در 

سنج و با احاطة ژرفی که بر فرهنگ و زبان و ادب ایران داشت، در هر موضوع و  نکته

ترین مضمون در  مضمونی که ورود کرده، از عهدة پرورش معانی برآمده است. عمده

اگون عشق است، خواه های گون ویژه در شکل غزل، در بيان حاالت و جلوه اميری به دیوان

های عرفانی به سبک و سياق شاعران  هایی از اندیشه این عشق تنانه باشد و خواه در هاله

بر این، شاعر گاه برحسب ارادتی که به پيامبر  های عراقی و هندی فرو رود. افزون سبک

مردمش دارد به شعر آیينی روی آورده و گاه نيز در نقد زمانه و  )ع(و ائمه اطهار )ص(اکرم

ای از  هایی سروده است. البته او فقط به نقد و شِکوه بسنده نکرده و پاره شکوایيه

های انسانی اختصاص داده است. بخشی دیگر  هایش را به حکمت و اخالق و ارزش سروده

از مضامين شعری اميری متأثر از وقایع و رویدادهای تاریخی است؛ بسياری از شعرهای او 

قصيده و قطعه در یادکرد و رثای شاعران و ادیبان و هنرمندان معاصر  های ویژه در شکل به

بر این، بخشی دیگر از این دست  است که شاعر با آنان انس و الفتی داشته است. افزون

های او به انقالب و پایداری اختصاص یافته و شاعر به یاری ذهن خالق و آفرینشگر  سروده

 به مخاطب عرضه کرده است. خود، تصاویری موجز در این موضوعات 

گاه روشن زندگی او دانست. او  ای از شعر اميری را باید جلوه در مجموع، بخش عمده

گونه سخن گفته که زیسته و احساس کرده و اندیشيده  در همه حال و در هر زمينه، همان

ای از شعر راستين و سرشار از  رو، شعرش واجد صداقت و اصالت، و نمونه است. از این

روح و عواطف شاعرانه است. به هرچه نگریسته و در هر باب تأمل کرده، برخورد او 

ای از طبيعت باشد و چه  ورزی است، چه منظره انگيز و توأم با اندیشه شاعرانه و خيال

 (.588-587: 1388ای در بيان رویدادهای دنيای عين )ن.ک: یوسفی،  ای و یا نکته خاطره
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 شعر پایداری امیری-1-2

توان به چند قصيده در ستایش پایداری و  اميری فيروزکوهی، می دیوانوجو در  با جست

پيشگان و مستکبران دست یافت. دربارة جنگ تحميلی،  مقاومت در برابر ظلم و بيداد ستم

 1361هست که شاعر آن را در فروردین « ای وطن»اميری، فقط یک قصيده با نام دیوان در 

القدس سروده است. اميری نيز به پيروی  ن بر عراق در عمليات طریقبه مناسبت پيروزی ایرا

خواهد فتح  نامد و از رزمندگان ایران می می« الفتوح فتح»از امام خمينی، این پيروزی را 

 قدس را نيز از نظر دور ندارند و با مدد گرفتن از حيدر کرار بر صف دشمن حمله برند.

شاعر  دیوانک قصيدة دومطلعی بود که در در واقع مطلع دوم ی« ای وطن»قصيدة 

ضمن پيامی برای  1361صورت دو قصيدة مجزا از هم منتشر شده است. اميری سال  به

ای در  مندان کرد: قصيده نخستين کنگرة شعر و ادب و هنر، دو قصيده نيز پيشکش عالقه

طلعی و آرزوی تعجيل در ظهور ایشان و دیگری همين قصيدة دوم )عج(وصف امام زمان

 مزبور. او دربارة چگونگی سروده شدن این قصيده نوشت: 

دیگر یک قصيده با دو مطلع، مطلع اول در جنگ رمضان مصر با اسرائيل و فتح صوری 

الفتوح خودمان در دفاع از حملة صدام بدنام هنگام  و موقت مصر و مطلع دوم در فتح

بزرگوار و دوستدار اهل شعر  بهار و وصول دو عيد که آن را هم به اقتراح دوست عزیز

االسالم و المسلمين جناب  و ادب، عالم جامع محقق و فاضل بارع مناضل حجت

ای، رئيس جمهور محبوب کشور که قریحة وقاد شعری و کماالت دیگر بر سری  خامنه

ام که به اصطالح قدمای اهل ادب، استحساس قریحه و به قول رایج  دارد، سروده می

 (. 245: 1363ضوع از ایشان بود )اميری فيروزکوهی، امروز، الهام مو

م ميان 1973بيت، به جنگ رمضان سال  47در   اميری در مطلع نخست قصيدة مزبور

پردازد.  مصر و سوریه و حمایت برخی از کشورهای عربی چون عراق و اردن با اسرائيل می

های اشغالی را  هرچند در این جنگ، ابتدا اعراب پيروز ميدان بودند و مناطقی از سرزمين

ند، در ادامه با پيشروی اسرائيل در خاک سوریه و مصر و در تصرف دوبارة خود درآورد

بس برقرار شد )ن.ک: هيکل،  در نهایت با پيشنهاد سازمان ملل، ميان دو طرف جنگ، آتش
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ای از وقایع تاریخی صدر اسالم و همچنين  (. اميری در این شعر، ضمن اشاره به پاره1354

حاد و همبستگی و پایداری در برابر برخی مناسبات یهود و مسيحيت، مسلمانان را به ات

خواهد برای آزادی فلسطين و مردم آوارة آن به مبارزه  خواند و از آنان می اسرائيل فرامی

 برخيزند. 

گوید. او  اميری در شعری دیگر نيز از فلسطين و مقاومت و پایداری مردم آن سخن می

ليال »رات و تلميحات بسيار، از وار با زبانی فنی و با اشا ، خاقانی«نشيد شادی»در قصيدة 

کند که همراه دیگر مردان و زنان مجاهد  یاد می« شادیه ابوغزاله»با نام مستعار « خالد

بار اقدام به ربودن هواپيماهای اسرائيل کرد  فلسطينی عليه اسرائيل به مبارزه برخاست و سه

(. اميری که 44: 1382، که دوبار اول موفق بود و برای بار سوم دستگير شد )ن.ک: نصرآباد

م به وجد آمده بود، در این قصيده، 1969خ/ 1348با شنيدن خبر هواپيماربایی خالد در سال 

پس از وصف او به موضوع قوم یهود و تصرف سرزمين فلسطين و آوارگی مردم آن 

پردازد. شاعر برای تحریض مخاطب به پایداری و بازستاندن حق مظلوم از روزگار  می

توان به آن شکوه  گوید. پس با اتحاد دوبارة مسلمانان می آوازة اسالم در جهان می اقتدار و

 پيشين دست یافت.

است که شاعر ضمن « ای مسلمانان»دیگر شعر اميری در این موضوع، قصيدة بلند 

ویژه مسلمانان هندی و  ای که ميان مسلمانان در حمایت از مظلومان، به شِکوه از تفرقه

ای از وقایع تاریخی، رهایی و نجات را به استناد آیت  ه است، با اشاره به پارهفلسطينی افتاد

 کند. تفضيل، در جهاد بيان می

 

 های امیری فیروزکوهی مضامین پایداری در سروده -2-1

های پایداری اميری فيروزکوهی طول و تفصيل بسيار ندارد؛ اما در همين چند  سروده

از نکات مهم و کليدی در حوزة شعر پایداری، نمایانده ای  قصيده، شاعر با پرداختن به پاره

است که درک درست و عميقی نسبت به جهان اسالم و ضرورت همبستگی و پایداری 

فشانی در راه حفظ و  و ایثار و جان« وطن»ها دارد.  مسلمانان در برابر ظلم و ناروایی
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به جهاد در راه خدا و  پاسداری از آن و توجه به وضعيت جهان اسالم و تحریض مسلمانان

های اميری فيروزکوهی است که  ترین مضامين پایداری در سروده احقاق حق خود از مهم

 شود. در ادامه چگونگی رویکرد شاعر به آنها نقد و بررسی می

 

 پاسداری از وطن -2-2-1

های متفاوت انسانی وضع و حالی  مفهوم وطن در ادوار مختلف تاریخ بشر و در فرهنگ

ن نداشته و گاه حتی در نظر یک فرد در مقاطع زمانی مختلف، مصادیق متنوعی یافته یکسا

بيشتر در « وطن»های اميری فيروزکوهی  (. در سروده30و  16: 1389کدکنی،  است )شفيعی

معنی و مفهوم زادبوم و محل سکونت او، یعنی شهرستان فيروزکوه و روستاهای اطراف آن 

نيز شهر تهران به کار رفته است. این رویکرد شاعر به وطن را دشت و جزآنها و  چون سيمين

بازخواند. او در پی غدر و جفای مردمی که به ظاهر دوست و « وطن من»توان در قصيدة  می

کشد که در آن زندانی است؛ پس  اند، وطن خود را چون قفسی به تصویر می همراه او بوده

کلی شعر و تأکيد شاعر بر رزق و روزی خود از  کند. ساختار بهار و خزان بر او تفاوتی نمی

 برای وطن دارد:« زادبوم»محل عایدات امالک اجدادی واقع در روستاها داللت بر معنی 
 آمددد بدده سددر بدده خددواری غربددت زمددان مددن   

 در کنج این قفس که وطن خوانمش بده سدهو  

 اکنددون بددرم پندداه بدده خددواب و خيددال خددویش 

 

 مددناینجددا کدده یافددت نددام وطددن از گمددان  

 ام یکددی اسددت بهددار و خددزان مددن تددا زنددده

 کاین است از جهان وطن مدن جهدان مدن   

 (144-2/142: 1389)اميری فيروزکوهی، 

ورزد و  نيز باری دیگر بر این مفهوم از وطن تأکيد می« روستایی»اميری در قصيدة  

 دارد: اش از قدرناشناسی اطرافيان را بيان می ناخشنودی
 ام را وطدددن ناميددددهای کدددان  در چندددين بيغولددده

 وطدن، بداری بجاسدت    است و حدبّ ایدن   گر وطن این

 

 تددرم  حرمددت از غریددب ناشناسددی نيددز بددی    

 کددز جحدديم ناقصددی ره سددوی کامددل بسدد رم 

 (118-2/117)همان:                              
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های شعری نيز، اميری فيروزکوهی، این معنی را برای وطن از نظر  در دیگر قالب 

، از وطن در «غریب»شود. شاعر در قطعة  ای دیگر بسنده می است که به نمونهدور نداشته 

 ناميده است:« ستمکده»معنی زادگاه و سکونتگاه خود یاد کرده و آن را 
 عمددری غریددب زیسددتم اینجددا در ایددن خددراب    

 هرچندددد بدددار هموطندددان پشدددت مدددن شکسدددت

 

 جایی که یافدت ندام وطدن از شدمار مدن      

 ار مدن نگرفت هيچ همدوطن از پشدت بد   

 (2/378)همان:                                  

در مفهوم خاص سياسی و اجتماعی آن از مقوالتی است که در شعر پایداری « وطن»

در « وطن»های آغازین جنگ تحميلی است که  مجال ظهور و بروز بسيار دارد. در سال

همچون دیگر « ای وطن»رود و شاعر در قصيدة  در شعر اميری به کار می« کشور»معنی 

مردمان این سرزمين، شور و شادمانی خود را از پيروزی رزمندگان ایران بر نيروهای عراقی 

دارد. شاعر در ابتدای دو بيت آغازین این قصيده در  القدس ابراز می در عمليات طریق

گر پاسداشت و بيان عظمت وطن، آن را مورد خطاب قرار داده و در ابيات پایانی باری دی

 ناميده است:« بهار پایداری»به سبب تقارن این پيروزی با عيد نوروز، آن را 
 ای وطن ای مفخر مدن، لطدف حق دت یدار بداد     

 ای وطددن ای خدداک پایددت توتيددای چشددم مددا 

 سددان بهددار پایددداری در دوبددار  ای وطددن زیددن

 وان بهار و این بهار از فتح و فيدروزی ز غيدب  

 

 عدار بداد   ی یار و دشمن خوار و خدوار   لطف حق ت 

 توتيدددای چشدددم مدددا در پدددرده از اغيدددار بددداد  

 از فلددک خدداک ثمرخيددز تددو را هددر بددار بدداد   

 تهنيدددددت را آیتدددددی از گنبدددددد دوّار بددددداد  

 (57-2/55)همان:                                       

 رشادت و سلحشوری رزمندگان -2-2-2

های  فشانی ها و جان رشادتای از شعر پایداری اميری فيروزکوهی در بيان  بخش عمده

رزمندگان و تحریض آنان در دفاع جانانه از وطن در برابر حملة دشمن است. او در ابياتی 

های مرسوم نيست، با لحن و زبانی  شباهت به رجزخوانی که بی« ای وطن»از قصيدة 

گونه، ضمن برکشيدن رزمندگان ایران و تعریف و تمجيد از ایثار و  حماسی
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های گزافی  دهد که برخالف دعوی آنان، دشمن را خوار و زبون جلوه می ازخودگذشتگی

 که داشت، کاری از پيش نبرد:
 خواندد مدوری در حسداب    وانکه ما را از سفه می

 ای صدددددّام را ضددددربة تيدددد  شددددما زد صدددددمه
 خصمتان را گر همه صدام ور صدد همچدون اوسدت   

 وانچدده دنيددا از شددما آموخددت در بددذل نفددوس   

 ایددد ر مددرس سددبقت جسددته در قتددال دشددمنان بدد 

 

 شد از ذلت که طعمدة مدار بداد     خود چو مرداری 

 کددز نشددانش تددا ابددد صدددّاميان را عددار بدداد   

 جان پر از آزار و دل پربار و سدر بدر دار بداد   

 اهل بدذل و مکرمدت را درسدی از ایثدار بداد     

 مرس همچون زندگانی محو آن هنجدار بداد  

 )همان(                                                

اميری رزمندگان ایران را که بسياری از آنان از نوجوانان و جوانان این مرز و بوم بودند، 

خواند که به اتکای ایمان قوی خود، بر صف دشمن حمله بردند و با  لشکر اسالم می

أَلَا إِنَّ نَصْرَ »با در نظر داشتن آیاتی چون شکست آنان، سبب رونق دوبارة اسالم شدند. او 

آیة  ویژه با  تأکيد بر ( و به13)صف: « فَتْحٌ قَرِیبٌ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ»( و 214)بقره: « اللَّهِ قَرِیبٌ

به پيروزی این پيروزی را « بِإِذْنِ اللَّهِ هًکَثِيرَ هًغَلَبَتْ فِئَ هٍقَلِيلَ هٍکَمْ مِنْ فِئَ»از سورة بقره  249

 کند: گروه اندک مسلمانان صدر اسالم بر گروه بسيار کافران و مشرکان مانند می
 ایددن چنددين فددتح نمایددان لشددکر اسددالم را  

 چندين از حيددر کدر ار بدود     کر  و فر ی ایدن 

 این جالدت زادة دین است و پروردة یقين

 گدر لشدکر اسدالم را   « کم مِن فِئَده »نصرت 

 

 خ در تکددرار بددادفددتح تدداریخ اسددت و ایددن تدداری  

 هدددم شدددما را کدددر  و فدددر  از حيددددر کدددر ار بددداد

 چندددين دیدددن و یقدددين آوازة امصدددار بددداد  ایدددن

 پدديش از اینهددا بددود، اکنددون از شددما آثددار بدداد    

 (58-2/56)همان:                                        

 

 مقام و منزلت شهیدان -3-2-2

های پس از پيروزی انقالب اسالمی  در سالویژه  هایی است که به شهيد و شهادت از مقوله

های ناب و درخشانی را برای شاعران  و دوران جنگ تحميلی، همواره مجال تصویرگری

به مقام و جایگاه واالی شهيدان پرداخته « ای وطن»فراهم آورده است. اميری نيز در قصيدة 

تَلُ فِی سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ لَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْ وَ»است. او براساس آیات قرآن، ازجمله 

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ »(، 154)بقره: « وَلَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ



 

 

 

 

 

 1399تابستان و بهار ، 22 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    14

ا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأُوذُوا فِی سَبِيلِی فَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُو»( و 169)آل عمران: « رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

)آل عمران: « وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

و از   در جهانی دیگر نزد پروردگارشان زندهدرستی معتقد است شهيدان  به(، 195

گمان یاد و خاطرة آنان همواره در اذهان باقی خواهد  مند هستند و بی های بهشتی بهره متنع

ماند. پس با این رویکرد، چنين مرگی را باید به آنان تهنيت گفت که با قطع تعلقات 

 اند. دنيوی، نزد پروردگارشان زندگی جاودانه یافته

 شد جوان از خون گلرنگ شما اسالم پيدر 

 قایدة جدان مدا جدان شدما     ای شهيدان ای و

 مرگتان را تسليت با تهنيدت آميختده اسدت   

 تدان در پيشدگاه قدرب حدق     وز قبول هدیده 

 

 پيددر اسددالم کهددن را فخددر از ایددن گلددزار بدداد   

 خونبهاتددان را ز حددق پاداشددن و مقدددار بدداد    

 زندگی را خجلت از مرگی چندين همدوار بداد   

 بدداد« جن ددات تجددری تحتهددا االنهددار  »اجرتددان 

 )همان(                                                    

اميری در دو بيت دیگر از این قصيده، از سویی به نقش رهبری امام خمينی و وجد و 

ناميدند، و از سوی دیگر به تحسّر و « الفتوح فتح»خرسندی ایشان از این پيروزی که آن را 

 گونه اشاره کرده است: شهيدان اینشرمساری از جاماندن و همراهی نکردن با 

 پير هم در وجد جانبازی اسدت از ذوق شدما  

 گر نشدد آغشدته بدا خدون عزیدزان خدون مدا       

 

 یارب از وجد شدما هدر طبدع برخدوردار بداد      

 خجلددت مددا زیددن تغددابن ذکددر اسددتغفار بدداد  

 (2/57)همان:                                           

 

 مسلمانان جهان اسالم و جهاد -4-2-2

های  جهان اسالم و وطن اسالمی، فراتر از مرزهای مرسوم حکومتی از دیرباز در اندیشه

برخی از شاعران و نویسندگان مجال ظهور و بروز داشته است. این رویکرد در سدة اخير از 

الدین اسدآبادی و اقبال الهوری با شدّت و حدّت بيشتری دنبال شد  سوی سيدجمال

ای که دیگر جزئی ناگسستنی از ادبيات  گونه (؛ به26-23: 1389کنی، )ن.ک: شفيعی کد

رود و در شعر بسياری از شاعران، آرزوی تجدید حيات امت اسالمی و  پایداری به شمار می
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: 1380برخورداری از یک حوزة وسيع جغرافيایی به جلوه درآمده است )ن.ک: کاکایی، 

73.) 

ا همچون بسياری از دیگر شاعران معاصر فراتر اميری فيروزکوهی پایداری و مقاومت ر

از مرزهای جغرافيایی یک کشور دیده و تأکيد بسيار بر اتحاد و همدلی مسلمانان جهان 

با توجه به « ای وطن»برای مقابله با ظلم و ستم و نظام سلطه داشته است. او در قصيدة 

ای نزدیک بشارت  یندههای رایج، رزمندگان را به فتح قدس در آ گيری شعارها و موضع

 داده است:
 ای جواندددان غيدددورا ای پاسدددبانان وطدددنا   

 مژدگدانی چيسدت ایدن فدتح الفتدوح قدرن را      

 

 مدددژدة فدددتح شدددما بدددا مژدگدددانی یدددار بددداد  

 آنکدده فددتح قدسددتان پایددان ایددن مضددمار بدداد 

 (2/55)همان:                                          

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ  هٌإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ»آیاتی چون پس او با اعتقادی راسخ به مضمون 

(، در مقولة شعر پایداری به جهان اسالم 10)حجرات:« اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ أَخَوَیْکُمْ وَ

های تاریخی و  ای از وقایع و شخصيت آورد و ضمن تلميحات بسيار به پاره روی می

خواند. نخستين رویکرد  ن را در برابر ظالمان و متجاوزان به همبستگی فرامیمذهبی، مسلمانا

سروده است، بروز  1345که آن را در بهار « نشيد شادی»اميری به این موضوع در قصيدة 

پردازد که زبان و  زن مبارز فلسطينی می« شادیه ابوغزاله»یابد. شاعر در آغاز به توصيف  می

ای  غزاله« شادیه»طرز و سبک خاقانی شروانی است. در نگاه او، طرز پرورش معانی یادآور 

است که خورشيد در کمند او گرفتار است و آسمان جوالنگاه او و شير برین آهوی رام 

 اوست:
 ای بددين، خورشدديد در حبددالش   آنجددا غزالدده 

 عزمش ز هفت مردان، رزمش به هفت ميددان 

 زان شددادیه اسددت نددامش کددز شددادمانه کددامش

 

 مجددالش، شددير بددرین غددزالش  بددام زمددين 

 نصددالش سددمندش، وان آتشددين زان آهنددين

 ریددزد نشدديد شددادی از شددک رین مقددالش   

 (2/89)همان:                                

اميری پس از وصف این شخصيت با همين ساختار زبانی آکنده از تشبيه و استعاره در 

یعنی دعوت مسلمانان جهان به  بيست بيت، با ابيات زیر مخاطب را به مضمون اصلی شعر
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اتحاد و همبستگی برای استکبارستيزی و مبارزه با ظلم و ستمی که بر برخی از مسلمانان روا 

 سازد: شود، رهنمون می داشته می
 این دین غيرت آن بود کش روزجنگ بدودی 

 این دین عز ت آن بود  کش بدودی از حميّدت  

 

 تر از وصالش دل هجر معشوق خوش عاشق به 

 ابندددداء در کشدددداکش، آبدددداء در سددددکالش

 (2/91)همان:                                         

گونه اشعار خود، اغلب با نگاهی به گذشته، ضمن ابياتی که سراسر  شاعر در ساختار این

های تاریخی دارد، از روزگار شُکوه و  ای از وقایع و رویدادها و شخصيت تلميح به پاره

 کند: قارة هند یاد می رونق و گسترش آن از اروپا تا شبهعظمت اسالم و 

 خيددر و صددالح و تقددوی ميددزان عدددل اعمددال  

 صيتش به بانگ تکبير رفته بده عدرش و گشدته   

 از روم تددا درگنددگ، فرسددنگ تددا بدده فرسددنگ

 بدددر سدددماطش  پيدددر و صدددغير و برندددا ریدددزه  

 فرمددددانبران حکمددددش فرماندددددهان عددددالم   

 

 گبدددر و یهدددود و ترسدددا حيدددران اعتددددالش  

 آویددددز گددددوش افددددالک آوازة جاللددددش 

 آداب علم و فرهنگ سدر در خدط کمدالش   

 خددور نددوالش  گبددر و یهددود و ترسددا روزی  

 قيصر کهين غالمش، خاقدان کمدين عيدالش   

 (92-2/91)همان:                                  

پردازد که مسلمانان با آن پيشينة تاریخی،  با این رویکرد، اميری به طرح این پرسش می

اند و به یاری  چرا اکنون بدین ضعف و سستی و تفرقه در مقابله با دشمنان اسالم دچار شده

های  های مسلمانان از یهودیان در سده شتابند. شاعر از حمایت آوارگان فلسطينی نمی

کند و مسلمانان را به اتحاد در  گذشته و قدرناشناسی و ظلم آنان در حق مسلمانان یاد می

خواند. شاعر از وضع موجود نوميد نيست و با اعتقاد به  سالم فرامیمقابل دشمنان ا

الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ  »جاودانگی و حقانيت دین اسالم که در قرآن، ازجمله در آیات 

لِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا تَمَّتْ کَ وَ»( و 3)مائده: « رَضِيتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِی وَ

کشد که جهان اسالم دوباره  (، روزگاری را انتظار می115)انعام: « عَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَ

 به آن اقتدار و شکوه پيشين دست یابد.
 قومی که هر محالش بودی به جهدد ممکدن  

 یددک اختددرش ز داود در جمددع اختددران بددود

 یارب چه شد که گردید هدر ممکندی محدالش    

 غافددل کدده اختددر هددود خواهددد شدددن وبددالش  
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 قددرت  خواره آمد خادم چدو یافدت   مخدوم

 ای مدددردم مسدددلمان و ای یادگدددار شدددجعان

 سددرانجام  یددار و بددی  آوارگددان اسددالم بددی  

 زوال است اسالم الیزال است حق است و بی

 بسددديار دیدددد دنيدددا زیدددن فعدددل و انفعدددالش   

 کددو آن فددروغ ایمددان و آن نددور و اشددتعالش   

 ان در آرام فددددارغ ز احتيددددالشمددددا همچندددد

 برهدددان ایدددن مقدددال اسدددت قدددرآن الیدددزالش 

 (94-2/93)همان:                                      

نيز تکرار شده است. اميری در این « ای مسلمانان»مضمون قصيدة پيشين، در قصيدة 

اعالم  اند، ای که مسلمانان به آن دچار شده قصيده، اعتراض خود را از رخوت و سستی

در هدایت و  )ص(دارد. او با تلميحات متعدد به پيشينه و تاریخ اسالم و نقش پيامبر اکرم می

از  95تعليم مسلمانان و همچنين فتوحات گستردة آنان، مستند به آیت تفضيل، یعنی آیة 

لْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ لَایَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَا»سورة نساء 

وَکُلًّا وَعَدَ  هًبِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَ

همگان را دعوت به جهاد  ،«ظِيمًااللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَ

 نماید: می

 این چه حال است االمان ای اهدل ایمدان االمدانا   

 ظلم را بنيان شما کندید، آن کداخ، ایدن خدراب   

 از نبدددی رحمدددت آن دیدیدددد کدددز تعلددديم وی  

 ای دری  آن روزگدار مجدد و رفعدت، ای درید     

 اندددد از کتددداب فرضدددتان فصدددل جهددداد افکندددده

 تفضددديل رارو بخدددوان از گفتدددة حدددق آیدددت   

 

 وین چه روز است ای مسلمانانا نه بل ای کدافرانا  

 عدل را ميزان شما بودید، آن حکم، ایدن بيدان  

 رحمددده للعدددالمين بودیدددد و خيدددر المسدددتعان 

 یاد از آن عز  و مهابت، داد از ایدن ذل  و هدوان  

 دهددان سددر، بسددته ایددد افکنددده زان چنددين افتدداده

 تدددا بددددانی رمدددز تفضددديل الهدددی را عيدددان    

 (133-2/129)همان:                                    

طور خاص از گرفتاری مسلمانان فلسطينی و هندی  اميری در ابيات پایانی این قصيده، به

کند و چارة کار را برای رهایی از این ظلم و استبداد، در جهاد و همبستگی مسلمانان  یاد می

پردازد که مردمان هند، هندو و مسلمان، با اتحاد و  طور موجز به این می داند. شاعر به می

توانستند سرانجام بر استعمار بيش از یک سده بریتانيا پایان دهند و به استقالل همبستگی 

دست یابند؛ اما این پایان تبعيض و ظلم عليه مسلمانان نبود و با وجود نقش بارز مسلمانان 

های   ای از مناطق هند، ظلم و ستم طلبانه، دیری ن ایيد که در پاره هند در مبارزات استقالل
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رفتند و  ترین اقشار جامعة هند به شمار می لمانان روا داشتند. آنان از مستضعفبسيار بر مس

شان بسيار ناچيز بود. درواقع، به لحاظ تاریخی  شان در جایگاه قدرت نسبت به جمعيت سهم

از زمان تشکيل کم انی هند شرقی بریتانيا در اوایل سدة هفدهم ميالدی، مقدمات زوال 

خ/ 1236مانان فراهم شد و شکست آنان در جریان جنگ سال قدرت فرهنگی د سياسی مسل

های  م از ارتش انگليس، از دست دادن قدرت سياسی و کنار زده شدن آنان از عرصه1857

مهم مدیریت جامعة هند را در پی داشت. این روند تا چند دهه پس از استقالل هند 

ها و تشکيالت  فشار سازمان م( نيز ادامه داشت و مسلمانان به دليل نفوذ و1947خ/1325)

رنگ ایفا  های عمده نقشی کم گيری های سياسی و تصميم هندوهای افراطی در صحنه

قاره هند،  (. در این ميان، تجزیة شبه40-31: 1372کردند )ن.ک: جمشيدی بروجردی،  می

ای  های قومی و مذهبی منطقه را به همراه داشت؛ بخش عمده یکی از خونبارترین درگيری

اقشار طبقات پایين و مستضعف مسلمان به پاکستان مهاجرت کردند و بخشی دیگر از  از

مسلمانان که ماندن در سرزمين آبا و اجدادی را بر مهاجرت ترجيح داده بودند، به انحای 

 (.120-119مختلف مورد اذیت و تهدید قرار گرفتند )همان: 

 ای عجددب کددز هددر طددرف آمدداج تيددر دشددمنيم  

 جنگ خصمش نای بفشردی بهدغل تا چنگ  این

 ليک چون تيغی به دست آورد و دفع ظلم کدرد 

 ریخددت خددون هددر مسددلمان، بددرد مددال هددر فقيددر 

 ستان با حيلده بدرد   که جان از دست غول جان آن

 

 نيدددک بنگدددر آن یهودسدددتان و ایدددن هندوسدددتان   

 صدددلح کل دددش آرزو بدددودی و سدددلمش آرمدددان  

 گشددت خددود مظلددوم را قت ددال و ظددالم را عددوان     
 ودنددان، عدذر هدر گدرس از شدبان      چنگ زینعذر وی 

 سدتان  یافت هم خود گشدت غدول جدان    که قدرت چون

 (136-2/135)همان:                                   

ای، زندگی تحت ظلم و استبداد را  شاعر در ابيات پایانی قصيده، چون هر انسان آزاده

دین اسالم با همبستگی و جهاد مسلمانان ورزد که اعتالی  داند و دوباره تأکيد می ناروا می

 محقق خواهد شد:
 هان ز کس مشنو که صلح افتاد جنگ و صلح را
 گدر بده کدام غيدر باشدد عمدر، گدو دیگدر مبدداش        
 اعتالی دیدن حدق جدز در جهداد و جهدد نيسدت      

 ضعف و قوّت را تقابل تا ابد بداقی اسدت هدان    
 ور به کام خصم ماند دوست، گو هرگز ممدان 

 سه زاد، از خلسده خدوابی بدس گدران    کز تقاعد خل
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 (.2/136)همان:                                     

ای که به مناسبت جنگ رمضان ميان مصر و اسرائيل سروده است،  اميری در قصيده

طور خاص به مسئلة اسرائيل و گرفتاری و اسارت مردم فلسطين پرداخت. او ضمن خوار  به

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ »...از سورة بقره  85به آیات قرآن، از جمله آیة  برشمردن اسرائيل، با استناد

یَوْمَ  الدُّنْيَا وَ هِتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ إِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَيَا الْکِتَابِ وَ

پيروزی مردم فلسطين و ذل ت ، «اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مَا یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَ هِالْقِيَامَ

 دهد: اسرائيل را بشارت می

 ای مسلمانان شما را فتح و نصرت یار باد

 کيست اسرائيل جز ایل اسير مکر خویش

 صيحة عدوان صهيونيست از هر سو بلند

 عزت پاس داشت که اسالمش ز هر خواری به آن

 و حق را خلف نيست وعدة حق ذل ت او بود

 

 فتح و نصرت یارتان در صلح و در پيکار باد 

 یارب این ایل اسير مکر، مکراوبار باد

 صيحة عدوان صهيون صيحة کهسار باد

 دارد کنون اسالميان را خوار باد خوار می

 بار باد کاین چنين عز ت بدین خواری مذل ت

 (.51-2/50)همان:                            

دهد و  شاعر در ابيات پایانی این قصيده، مسلمانان را دوباره مورد خطاب قرار می 

ویژه در یاری مردم فلسطين، با دقت نظر در  ها، به خواهد در راه مبارزه با ناروایی از آنان می

اوضاع کنونی و با آگاهی کامل و اعتقادی راسخ گام بردارند و در این راه همواره با در یاد 

با کفار، بدانند که عاقبت پيروزی با حق و حقيقت  )ص(ن نبردهای پيامبر اکرمداشتن آ

 خواهد بود.
 ای مسلمانان به هر جنگ از نزاع دین و کفر

 فلسی از اموال شماست آن فلسطين کهن

 اشک چشم مردمی آواره، اطفالی یتيم

 خاک بالين شما را نقش پای مصطفی است

 ایاب دشمنان از خاکتان در ذهاب بی

 

 جانتان هشيار و دل بيدار و پا ستوار باد 

 فلس اموال شما محسود هر بازار باد

 وار باد خوار طوفان زنهار صهيون سيل بی

 نقش پای مصطفی تاج سر احرار باد

 مذهب مختارتان از احمد مختار باد

 (54-51)همان، ص                         

 

 گیری نتیجه -3
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شعر پایداری در دورة معاصر نظر بسياری از شاعران را به خود معطوف داشته است و 

های آنان در پرداخت مضامين و عواطف شعری،  ها و دلمشغولی همواره یکی از دغدغه

های مهم شعر پایداری است. اميری فيروزکوهی در کنار  توجه دادن مخاطب به مؤلفه

تعليمی، در چهار قصيده به شعر پایداری توجه نشان داده ای از مضامين تغزلی، آیينی و  پاره

 است. 

کار  بيشتر در معنی و مفهوم زادبوم و محل سکونت شاعر به« وطن»های اميری  در سروده

است که اميری با شروع جنگ تحميلی و تهاجم « ای وطن»رفته است و فقط در قصيدة 

د کرده و همگان را به دفاع و یا« کشور»دشمن به سرحدّات ایران، از وطن در معنی 

ای است  ، دیگر مقوله«رشادت و سلحشوری رزمندگان»پاسداری از آن فراخوانده است. 

گونه به  های اميری به آن توجه شده است. شاعر با لحن و زبانی حماسی که در سروده

 تعریف و تمجيد از ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان پرداخته است. اميری در پرورش این

دست مضامين شعری برای استوار ساختن معنی و عاطفه در ذهن مخاطب به آیات قرآن و 

از سورة بقره، بشارت  249جوید؛ ازجمله مستند به آیة  ای از وقایع تاریخی استناد می پاره

دهد که رزمندگان با همين عده و ساز و برس اندک بر دشمن پيروز خواهد شد. در  می

نيز او با استناد به آیات و روایات متقن، شهيدان را زنده نزد « دانمقام و منزلت شهي»ذکر 

ترین مضمون  های او به تصویر کشيده است؛ اما مهم مند از خوان نعمت پروردگار و بهره

جهان اسالم و ضرورت جهاد »شعری که اميری در حوزة شعر پایداری به آن پرداخته، 

بت به مسائل و وقایع تاریخی اسالم و است. شاعر با آگاهی ژرفی که نس« مسلمانان

کشورهای منطقه داشت، ضمن بيان شکوه و عظمت اسالم و با در نظر داشتن مضمون 

از سورة نساء، مسلمانان را به ایستادگی و جهاد  95بسياری از آیات و روایات، از جمله آیة 

خاص در سه قصيده، طور  در برابر ظلم و ستم ظالمان و متجاوزان فراخوانده است. اميری به

از مسلمانان فلسطينی و مقاومت و ایستادگی آنان در برابر اسرائيل و در ضمن یک قصيده 

 از اوضاع نابسامان مسلمانان هندی یاد کرده است.
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های اميری طول و تفصيل بسيار ندارد،  بنابراین، هر چند مضامين پایداری در سروده

ترین مضامين پایداری پرداخته و در ترسيم  مهمای از  شاعر در همين چند قصيده به پاره

منظومة فکری خود در این حوزه موفق نشان داده است. در این ميان، زبان شعری اميری که 

ای از  در این حوزه به زبان مسعود سعد و خاقانی ماننده است و تلميحات بسيار او به پاره

های بيانی، بخش  ور صنعتوقایع تاریخی و تضمين آیات قرآن و همچنين فراوانی حض

های او را از دسترس مخاطبان عام خارج ساخته و به سمت مخاطبان  ای از سروده عمده

 خاص که با مقوالت مزبور آشنایی و شناخت وافی و کافی دارند، سوق داده است.
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