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 7/10/94: تاریخ دریافت

 21/4/95: تاریخ پذیرش

  پور در اشعار قیصر امین »کودك«و » درد«واژة  -بازخورد عرفانی دومفهوم

  1یوسف عالی عباس آباد

  2صدیقه سلیمانی

 :چکیده

مفـاهیم خـاص فرهنگـی، سیاسـی، اجتمـاعی و ویژگـی       پور، حامل شعرهاي قیصر امینمجموعه

شـناختی در  مفاهیم در مطالعـات جامعـه  نگاه ویژة قیصر به برخی از این ،درونی و روانی انسان است

 ،برخی نیز مفاهیم عرفانی عمیـق در خـود دارنـد    ،برانگیز استانگاري، تأملبعد روانشناسی و آسیب

   ،اندهزمر، از این»کودکی«و » درد«دومفهوم 

درد، داراي مراتـب و ابعـاد   ایـن  ،اسـت » درد«اي از مفهـوم انتزاعـی   سـازي دنبال عینـی قیصر، به

  ،ساختار و پیکرة مخصوصی دارد و فضاي خاصی بر آن حاکم است ،گوناگون است

تر، مشـاهده  دارد؛ اما با مطالعۀ عمیق» درد«کودکی در نگاه نخست، تفاوت ماهوي و ساختاري با 

مفهـوم، ناشـی از غـم    دوپیوسـتگی ایـن  همالتقا و به ،دارد» درد«، فضایی در بطن »کودك«ه شود کمی

غربت و نوستالژي به ساحت و شهري است که در اندیشۀ قیصر، داراي جغرافیا و مسـاحت خاصـی   

 ،است

 ۀاز مطالعـ   در این روش با استفاده ،است) Content Analysis(شیوة پژوهش، تحلیل محتوایی 

 ،پردازنـد  موضوع مورد بحث به تحلیل و بررسی آن می ةهاي الزم دربار منابع موجود و کسب آگاهی

  ،پور استجامعۀ آماري پژوهش حاضر تمام اشعار قیصر امین

  : ها کلید واژه

  ،پور، عرفان، درد، کودك، نوستالژيقیصر امین

                                                 
  ،دانشگاه پیام نور دانشیار -1

 s_solimani79@yahoo.com :نویسنده مسئول ،استادیار دانشگاه پیام نور -2
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  پیشگفتار

اش را پور، متولد دزفول، از شاعران معاصري است کـه بخشـی از توانمنـدي شـاعري    قیصر امین

تـوان قیصـر را فقـط    نمـی  ،تبعـات آن نهـاد  ، وضعیت ایران پس از جنگ و »جنگ«درخدمت پدیدة 

پرستی بود؛ بلکه مطالعۀ دنبال موضوعات بازبسته به دفاع و میهننامید و در اشعار او به» شاعر جنگ«

کشد که برخی از آنها متأثر از فضاي جنـگ و تبعـات   دقیق اشعار او مباحث بسیار زیادي را پیش می

بینی فکـري و اعتقـادي   جهان ،و دید جهانی شاعر استپس از آن و برخی دیگر، زاییدة خیال ژرف 

و » درد«دومفهوم  ،ریزي کرده استپور، تجربیات روحی یا باطنی را در قالب واژگان خاصی پیامین

در ادبیات فارسـی، از دوران اولیـۀ شـاعري، زمـانی کـه تشـبیه        ،گونه استاین) کودکی(= » کودك«

-تا دوران نفوذ تصوف در ادبیات فارسی و نگارش رسالهمحسوس، زمامدار بالغت شعر فارسی بود 

عطـار و  » تـــذکرة االولیـاء  «احمـد غزالـی و   » العشـاق سوانح«هاي گوناگون عرفان و تصوف، چون 

هـاي  الدین محمد مولوي و پیروان او، نیـز در مقولـه  مفاهیمِ شگرف و باشکوه عرفانیِ حضرت جالل

در هریـک از   ،همـراه هسـتیم  » درد«الی با میـراث ادبـیِ   عقل و حکمت چون آثار ابوحامد محمد غز

اي به خـود گرفتـه، داراي   ، شکل ویژه»درد«ها و موافق با مزاج هریک از شاعران و نویسندگان، دوره

را بـر تمـام ادبیـات فارسـی     » درد«توان تعریف واحدي از نمی ،مفهوم و نمود مخصوصی شده است

سبب هنگـام مطالعـۀ شـعر شـاعران امـروز و      به همین ،آوردلوا و موقعیت درصادر کرد و تحت یک

تعریـف  «سویه رفتـار کـرد و بـه بـالي     نوع مفاهیم یکتوان با اینمیـــراث ادبی جدید فارسی، نمی

پور و واکـاوي  در پــژوهش حاضر، با استفاده از تمام اشعار قیصر امین ،اي مبتال شدنامهلغت» دوري

  ،ه مطالعۀ چندوچون و ابعاد آن پرداخته شده استب» کودك«و » درد«دومفهوم 

  درد ،1

-بـدین  ،پـور اسـت  ، شخصیت و یا پرسوناژ در شعر امین)Character(تیپ، کاراکتر ، یک»درد«

مقولۀ شعر داده شده است که داراي مـراتب و ابعاد خاصـی  به این» شخصیت«یا » تیپ«جهت عنوان 

-به عبـارت دیگـر، ایـن    ،هایی هستندویژگیاراي چنینهاي داستانی دگونه که شخصیتهمان ،است

تمایالت و عادات  شخصیت، عبارت است از مجموعه ،ظهور یافته است» شخصیت«مفهوم، در قالب 

کیفیات مادي، معنوي و اخالقی است که نتیجۀ عمل مشـترك طبیعـت اساسـی،     فردي، یعنی مجموعه

نمایـد و او را   ر، گفتار و افکار فرد، جلوه مـی اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است و در رفتا

  )206 -205: 1373یونسی، (» ،کند از دیگري متمایز می
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 73/  پور در اشعار قیصر امین »کودك«و » درد«بازخورد عرفانی دومفهوم ـ واژة 

  پرسوناژ در شعر خود مطرح کرده است؟صورت پور درد را بهچرا امین

، »جهـان پسـامدرن  «و » عصر قاطعیت تردیـد «، »عصر احتمال«سؤال این است که در پاسخ اولین

 ،در زندگی انسان حضـور فعـال دارد   ،انسان با آن درگیر است ،ترهاي زمان استیکی از کاراک» درد«

خو شده است و در جاهاي دیگر، حجم سنگین و پیکرة مخـوف خـود را   در جاهایی انسان با آن هم

هاي او گریزگاه ،پاسخ، شامل تمام حجمِ درد در اندیشۀ قیصر نیستاین ،بر انسان تحمیل کرده است

پور، واقعیتی را امین ،شودمقوله دارد که در ادامۀ بحث، دامنه و انواع آن مشخص میاینگوناگونی به 

به قـول میشـل زرافـا، نویسـنده تـار و       ،کندسازد و ابعاد آن را معین میمی» درد«از مفهوم انــتزاعی

: شـود  طریق است که واقعیت سـاخته مـی  آورد و به همین پودي از واقعیت را براي خواننده پدید می

بـه طـرز   «؛ واقعیتی که به نظر پوسـپیلف  )91: 1368زرافا، (» ،واقعیتی که خواننده از آن مطلع است«

 ،شـود  نشان داده مـی ) Pospielow, 1980, pp، 112- 136, p، 123(» متشخص، گویا و پراحساس

بـه نظـر    ،آید ود میخود به وج خودي شده نیست؛ بلکه به تعیین پیش البته بازآفرینی، کامالً آگاهانه و از

پوسپیلوف، نویسنده در آفرینش واقعیت در اثرش تا حدودي آزاد و آگاه است؛ امـا بـه گفتـۀ منتقـد     

هاي همگـانی زنـدگی    دهندة نفس هاي دربرگیرنده و جهت نویسنده که خود در درون ساخت«ایرانی 

ویـژة خـود پـرورش    اش زیر اثر شیوة زندگی و فرهنگ میانـۀ اجتمـاعی    هاي ذهنی کند و ساخت می

هـا و   هـا، ایـدئولوژي   نثر او آیینۀ دورنماها، هـدف  ،،،تواند از این نظام عام بگریزد یابد، هرگز نمی می

پـور   مصـباحی (» ،هاي اجتماعی در دورة معینی از زندگی تـاریخی آنهاسـت   اي از میانه آرزوهاي پاره

  )239: 1358ایرانیان، 

صـورت شخصـیت تمثیلـی نمایـان سـاخته      تیپ و گاه بهپور واقعیت درد را به گاه صورت امین

شخصـیتی بایـد    براي آفریـدن چنـین   ،اي است براي امثال خود نمونه«شخصیت نوعی یا تیپی،  ،است

حقیقت را از چندنمونۀ واقعی و زنده گرفت و با هنرمندي درهم آمیخت تا شخصـیت نـوعی مـورد    

  )21: 1377اسکولز، (» ،نظر آفریده شود

بـه ایـن معنـی کـه ایـن       ،شونده و دوبعدي هستند هاي جانشین شخصیت«تمثیلی هاي  شخصیت

: 1381میرصـادقی،  (» ،شـوند  خو، خصلت و صفتی مـی وها جانشین فکر، خلق یا شخصیت  شخصیت

104(  

بنـدي   هـاي تقسـیم   نویسـی جنبـه  نکتۀ که ذکر آن خالی از ضرورت نیست اینکه در هنـر داسـتان  

ها از بابتی یا ایستا هستند یا پویا کـه   شخصیت: شود وع آنها اشاره میبه دون ،شخصیت متفاوت است

عامـل یـا    صورت شخصیت ایستا، شخصیت ثابتی است که در طول داستان تحـت تـأثیر هـیچ   در این

هاي  ها و یا ویژگی که شخصیت پویا، شخصیتی است که دیدگاه حالی در ،کند کنش داستانی تغییر نمی
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پـور، از نـوع ایسـتا    کاراکتر درد ساخته و پرداختۀ امین ،گردد ان متحول میشخصیتی او در طول داست

  ،کامالً پویا و فعال است ،نیست

  تعریف درد ،2 ،1

طبیعـی اسـت کـه     ،اسـت » اسم معنـی «اصطالح دستورزبان، به ،درد، مفهوم و واژة انتزاعی است

براي اینکه آن را تعریف  شاعر ،کردن حد و رسم و حصار اسم معنی، دشوار استتعریف و مشخص

کنـد، سـپس بـراي    آن را ترسـیم مـی   ابتدا ابعـاد : گیردکند و به مخاطبان بشناساند، دوراه در پیش می

، داراي حـوزه و  »درد«پـور،  بـه بیـان دیگـر، در شـعر امـین      ،شـود بازشناسی آن، مراتبی را قایل مـی 

ذکر دونکته بسـیارمهم  » درد«ة در شناخت حوز ،جغرافیاي خاص با مراتب و درجات گوناگون است

  :است

کـرده، یعنـی آن را در معنـی    » زدایـی آشـنایی «شاعر با شگردهاي گوناگون از این مفــــهوم،   ،1

هـا، در  نامـه ي است که در لغت»درد«قیصر، مفهومی جدا از » درد« ،کار نبرده استاش بهشدهشناخته

ریزد و بنا بـه  قیصر، مفهوم اولیۀ آن را درهم می ،ها و افکار جاري سراغش را داریمجوامع و در ایده

مفهومی جدید بـراي آن   کند،موقعیت و موجودیتی که در فضاي اطراف و حاکم بر خود مشاهده می

یاکوبسـن، منتقـد    ،نشـاند سازد و به کمک بسیاري از ابزارهاي بیانی و نمایشی، آن را بر صدر میمی

: 1368ایگلتون، (» ،یافتۀ گفتار متداول استریختن سازمانهمگر درادبـیات، نمایش«: گویدروس، می

) Defamiliarization(زدایی دستاوردهاي هــــنري را آشناییترین؛ شکلوفسکی نیز یکی از مهم)4

گونه کـه بـه ادراك حسـی    واسطۀ اشیا است بـــدانهــدف هنر احساس مستقیم و بی«: نامیده است

  )21: 1372سلدن، (» ،شناخته شده و مألوفندگونه که آیند نه آندرمی

مواجهیم کـه تکنیـک هنـر، همـان     » نظریۀ فرمالیسم«شود، با زدایی میهنگامی که در متن آشنایی

منتظریم تا با اسـتفاده از فـرم و    ،گردیماینجا دنبال معنی واژه، ترکیب یا متن نمی ،زدایی استآشنایی

شده » انگیزشگفت«و » تازه«اي واژه ،تمهید، بفهمیم که چه اتفاقی براي شعر و واژگان آن افتاده است

 ،زدایـی اسـت  اي ایجاد شـده کـه همـراه یـا ادامـۀ آشـنایی      »نقیضه«؛ )163: 1382رك، برتنز، ( ،است

  )139: 1377تودوروف، (

انسـجام مـتن،    ،وجـود دارد » انسجام متنـی «نظام فکري شاعر است، در سرتاسر آن که حاوي  ،2

فضاي مکانی، زمانی و موقعیتی بـه صـورت وجـود     ،کندپیوستگی و همـبستگی متن را مشخص می

اي در درون متن، کلمات پیوندي، ارتباطات معنایی یا پیوندهاي واژگـانی، تکـرار و   روابط بین جمله

   ،خوردار استارجاع از انسجام متنی کاملی بر
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 75/  پور در اشعار قیصر امین »کودك«و » درد«بازخورد عرفانی دومفهوم ـ واژة 

  ترسیم ابعاد درد  ،1 ،2 ،1

بالغت غـم مـن انتشـار    / مگر مساحت رنج مرا حساب کنید/ شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید

  )31: 1374پور، امین(اگر که متن سکوت مرا کتاب کنید / خواهد یافت

حت، صحنه و یـا  مسااین ،زاییده یا ناشی شده است» درد«اي است که از ، واقعیت یا مؤلفه»رنج«

با » درد«پردازي و ترسیم مکان در برخورد اول، مشخص است که صحنه ،است» درد«موقعیت مکانی 

-خوانی ندارد؛ اما در ادامه خواهیم دید که پشـت ایـن  پردازي همیک از تعاریف صحنه و صحنههیچ

زمـان و مکـانی کـه     ،داندیشه و انتزاع، زمان و مکان واقعی نیـز وجـود دار  واقعیت سیال و پشت این

هـا  دیـدگاه، تمـام رنـج   در ایـن  ،گیردجاي می» تجربۀ عرفانی«و » امر قدسی«اشاره کردیم، در حوزة 

, رك، تیواري( ،ناشی از فقدان معرفت انسان نسبت به ماهیت واقعی موجودات و خوديِ انسان است

توان آن را مرکـز و مبـدأ درد   است که می» فقدانِ معرفت«شاعر، حاصلِ » مساحت رنجِ«؛ )68: 1381

   ،قیصر دانست

  مراتب و ابعاد درد ،2 ،2 ،1

  :صورت قایل شده استاین، ابعادي به»درد«پور براي تعریف امین

  :1نوع 

» ابهامِ« ،گنجدنوع درد، ظاهراً در حد و حصار کالم نمیمرتبۀ درد و یا زاویۀ دید شاعر به ایناین

» مـنِ «محض بـا  یعنی با روان و درون انسان سروکار دارد و ارتباطی ،استکامالً عالمانه در آن نهفته 

من چگونه خـویش را صـدا کـنم؟    / درد نام دیگر من است/ درد حرف نیست: دارد) انسان(= شاعر 

  )18: 1388پور، امین(

کنـد؛ امـا در   شکل مبهمی ترسیم مـی عمد موقعیت مکانی آن را بههنگام ترسیم ابعاد درد شاعر به

  :سازدکرّات آن را در مکان و موقعیت مشخص هویدا میجاهاي دیگر و به

بـا گلـم   / دسـت سرنوشـت خـون درد را   / در دلم نوشـته اسـت  / حرف، حرف درد را/ قلماولین

  ) 17: همان(پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم؟ / سرشته است

در آراء عارفان، دل، محـل پـذیرش تجلیـات و     ،، گریزگاهی براي تبیین و ترسیم درد است»دل«

فیلسوف عارف، محمد بـن عربـی، معتقـد اسـت کـه چـون بخشـایش و لطـف          ،عطایاي الهی است

کند که براي پذیرش لطـف و دهـش    خداوند، حدي ندارد دل بنده را نیز چنان وسیع و پرظرفیت می

ما وسعنی ارضی و السـمائی  «: ه استنقل شد) ص(در حدیثی از پیامبر اکرم  ،شناسد الهی حدي نمی

؛ ابن عربـی در جـایی از فتوحـات    )78: 2، ج 1366ابن عربی، (» ،و لکن وسعنی قلب عبدي المؤمن

چیزهایی که در هستی رخ داده این اسـت کـه وسـعت دل ناشـی از     ترین از عجیب«: مکیه گفته است
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برابـر عـرش و   اگر صـدمیلیون  :گوید ابویزید می ،تر است رحمت خداست؛ ولی از رحمت خدا وسیع

همـان،  (» ،کنـد  هاي دل عارف قرار گیرد آن را حـس نمـی   اي از گوشه آنچه تحت آن است در گوشه

در این  ،داند ساحل می ؛ ابن عربی، وسعت دل را در ادراکات به اندازة اقیانوسی بی)361: 2تا، جلد بی

  )88: 1، جلد1366رك، همان، ( ،دیدگاه، دل همان قدرت نفس انسانی و چارچوب وجود او است

؛ عارفان و متفکـران  )11 -10: 1، ج1361رك، غزالی، ( ،کندرا پادشاه تن معرفی می» دل«غزالی، 

، جایگاه »دل«عالم شعر و هنر مانند مولوي بلخی، عطار نیشابوري، حافظ، ابوحامد غزالی و دیگران، 

   ،نیست مجالبسیارشگرف و متعالی دارد که فرصت بحث آن در این

و مفهومی که میان فالسفه، عارفان و دیگـر متفکـران سـراغ دارد و داراي    » دل«واسطۀ پور بهامین

تو تنهایی، تـو از  : تیپ و شخصیت خاصی است، محل مناسبی براي قرارگاه درد تشخیص داده است

اي، اهل کجایی ا نهتو از اینج/ شناسمدال گویا تو را من می/ آشناییکسی، بیغریبی، بی/ ها جداییتن

  )103: 1361پور، امین(

مـاده یـا مفهـومی کـه در دل جـاي گرفتـه       (= » درد«با ) قرارگاه(= » دل«نکتۀ مهم این است که 

بـه   ،زننـد صورت همدیگر را پس میدر غیر این ،خوانی، تناسب و تعامل داشته باشد، باید هم)است

  :کرده استسبب، قیصر، دردهاي خاصی را در دل جاسازي همین

مهـار عقـدة آتشفشـان    / هواي ناحیۀ ما همیشه بـارانی اسـت  / دلم قلمرو جغرافیاي ویرانی است

  )30: 1374همان، (هاي دلم دردهاي پنهانی است گدازه/ خاموشم

موجود در باور » درد«کند مفهومی شیرین و سیال است و با ي که قیصر تبیین و تعریف می»درد«

جهت است که قیصـر، تفـاوتی مـاهوي    به همین ،ها کامالً متفاوت استارفعموم جوامع و دایرةالمع

-ها به درد سـرودن نمـی  حرفاین/ خورنداین دردها به درد دل من نمی: دو قایل شده استمیان این

مـا و دل و  / خورنـد اما به شیوة غزل من نمـی / هاي رخ و زلف و خطّ و خالشیواست واژه/ خورند

  )9: 1391همان، (خورند نمی ˚تَن˚این شعرها به بحر تَنَن/ خونطنین تپیدن به بحر 

و  مضـاف  قــیصر با تفکر و نـوعی زیرکـی از ایـن    ،درخورِ تأمل است» درد دل«ترکیب اضافی 

نـوع  در ایـن  ،زدایی کرده، آن را در خدمت ذهن و اندیشۀ خــــود قرار داده استالیه، آشناییمضاف

  :مانعی عبورناشدنی وجود دارد ،»درد«و » من«درد، بین 

مثل شعر، ناگهان، / ،،،دلیل، این سقوط ناگزیراین هبوط بی/ ام از این کویر، کویر کور و پیرخسته

ایـن  / هـا رهـا  طرف پشت میلهاین تویی در آن/ ناپذیرهاي وحی اجتنابمثل لحظه/ امانمثل گریه بی

  )85 :1377همان، ( ،ها اسیرمنم در این طرف پشت میله

پـور  اي شعر امـین دهد، چیست؟ نظام نشانهرا آزار می» منِ«کویر، هبوط و سقوط که روح و این
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 77/  پور در اشعار قیصر امین »کودك«و » درد«بازخورد عرفانی دومفهوم ـ واژة 

-درخصوص جوامع سـنتی، مـدرن و پسـامدرن بـه     ،که غربت انسان در عصر پسامدرن معاصر است

صورت فشرده باید گفت که جامعۀ سنتی، عصر جوامـع ابتـدایی کشـاورزي، گـردآوري خـوراك و      

 -374: 1386رك، گیـدنز،  (شـدن  مدرنیسم، عصر صنعتی ،راحل پیشرفتۀ کشاورزي استرسیدن به م

 ،، عصـر اکتشــاف و حرکــت بــه ســمت تغییــر و تحــول اجتمــاع، سیاســت و تکنولــوژي بــود )397

توانـد بـا جهـان بیـرون ارتبـاط      به خود می) object(ها معتقد بودند انسان با معرفی اشیاء مدرنیست

  ،هاي مدرنیسم استاز ویژگی» شمولیجهان« ،معرفت حاصل کند برقرار و دربارة آنها

متافیزیک نظري در چـارچوب مدرنیتـه، از   « ،مدرنیسم چندان مشخص نیستآغاز پیدایش پست

مثابه نیرویی امیـدبخش و متـــرقی بـراي آزادسـازي بشـریت از چنگـال جهالـت و        حرکت خود به

هاي عصـر مـدرن را از   فشردگی زمان ـ مکان، فاصله  ؛)22: 1389روسنائو، (» ،بردخردستیزي نام می

جیمسون از آن بــــا عنـوان   ،میان برده، جامعۀ پایان ایدة تاریخ، ایدئولوژي، هویت و نظایر آن است

  )71: 1379جیمسون، ( ،کندیاد می» داري متأخرمنطق فرهنگی سرمایه«

نسان داراي هویـت ثابـت، پایـدار،    متعقدند چون ا ،کنندشمولی را رد میها جهانمدرنیستپست

بـه   ،ها و در کل جهـان تعمـیم داد  هاي انسانی به همۀ انسانتوان ویژگیمنسجم و معینی نیست، نمی

دهنـد و امـور محلـی و    هـا از دسـت مـی   مدرنیستهمین دلیل امور جهانی اهمیت خود را نزد پست

شناسـی سـنتی،   ؛ در معرفت)Lyotard, 1988, p، 36( ،شونداي برخوردار میاي از اعتبار ویژهناحیه

اي گیرند و عقل جزئـی و دانـش تجربـی مرتبـه    شهود باطنی و عقل کلی در جایگاه نخستین قرار می

گرایـی؛  گرایـی؛ کلیـت  گرایـی در عــین آرمـان   گرایی و نگاه سـوبژکتیو؛ گذشـته  ذهنیت ،فروتر دارند

  ،هاي سنت استویژگی پذیري و اصالت معنا و پیاممحوريهنجارگرایی و قاعده

هاي فکري خود را در تعارض با سـنّت و نقـد گــــــذشته تعریـف و بـا      مدرنیسم، چهارچوب

هـاي مـدرن را   اصول اندیشـه  ،کندهاي سنتی، بنیاد تفکرات خود را استوار میزدایی از ارزشتقدس

گـري  مـادي  و) Secularism(ضـلع آن را دنیـاگرایی   توان چون مثلثی در نظـر گرفـت کـه یـک    می

)materialism(ــلع دوم را عقـــل ــم)rstionalism(گرایـــی ؛ ضـ ــه، علـ ــاوري و تجربـ گرایـــی بـ

)experimentalism (هـــاي مربـــوط بـــه نوجـــویی و پیشـــرفت و ضـــلع ســـوم آن را اندیشـــه

)progressionism (مثلثی که تمام آن را اومانیسم  ،دهندتـــشکیل می)humanism (  و فردگرایـی

)individualism( مدرنیته  ،بنابراین دوران مدرن با حضور پررنگ انسان همراه است ،پوشانده است

  )81: ب1380نوذري، ( ،بودن تأکید داردبر اینجایی و اکنونی

هـایی اسـت کـه در سـنت و مدرنیتـه وجـود دارد و هـم        مدرنیسم که هم نفی همۀ ویژگیپست

زدایـی؛ انکـار   هایی چـون انسـان  گی؛ ویژ)99: الف1380همان، (ها التقاطی است از آن ویژگی
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  ،زدگی به جاي تعقلباوري و تکثرگرایی؛ حیـــــرتها؛ نسبیتواقعــیت؛ نفی فراروایت

ها و تغییر تفکر در بافت فکري انسـان کـه حاصـل جبـر تـاریخ اسـت، نـوعی        تغییر موقعیتاین

غـم  «ناسـی، مبـاحثی چـون    در حـوزة روانش  ،کنـد میان انسان و تاریخ ایجاد می رودررویی و مبارزه

کارهایی براي وصل انسـان بـه تـاریخ و    شناسی، راهآید و در منطق، فلسفه و جامعه، پیش می»غربت

 ،شـود کند، ابـداع مـی  گذشتۀ تاریخی خود که هویت و چگونگی زیست انسان را در جهان تعیین می

یـاد  » سـقوط «و » هبوط«صاف پور از عصر جداشدن انسان از هویت، تاریخ و دیگر چیزها، با اوامین

داشـته باشـیم، نشـان از     ،،،و» سقوط«و » هبوط«شناسی واژگان نشانهاگر توجهی به نظام  ،کرده است

، »مـن «موقعیت واال، عصر ارتباط انسان بـا  آن ،موقعیتی پست، نسبت به موقعیتی واال و پرارزش دارد

  :جداشدن انسان از آن، بسیار دردناك و تلخ است ،و سیالن در حوزة ارتباط مطلق است» یقین«

لحظه از همان/ خورشیدندها هجري و شمسی همه بیسال/ تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدندبی

/ جـاي جهـان را گشـتند   در پی دوست همه/ هاي نگران آینۀ تردیدندچشم/ که از چشم یقین افتادند

  )71: الف 1387پور، امین(کس ندیدند در آیینه به خود خندیدند 

از زمانی که از آن جدا شده، شدیداً غـم غربـت    ،کردزندگی می) خدا(= » یقین«اي انسان با دوره

اصطالح، مربوط به حوزة روانشناسـی  این ،غم غربت ترجمۀ نوستالژي است ،و نوستالژي به آن دارد

غربت، حسرت و دلتنگی نسبت غم  ،هاي علوم اجتماعی و علوم انسان شدبود؛ اما بعدها وارد حوزه

به گذشته وآنگهی اشتیاق مفرط براي بازگشت به گذشته، احساس حسـرت و دلتنگـی بـراي وطـن،     

رك، ( ،،،خانواده، دوران خوش کودکی، اوضـاع خـوش سیاسـی، اقتصـادي و مـذهبی در گذشـته و      

  )، ذیل واژه1368: ؛ باطنی1381: آشوري

دلتنگی نسبت به گذشته، حاصـلِ   ،توان دیدوضوح میهاي غم غربت و نوستالژي قیصر را بهرگه

درد از جـنس درد  ایـن «: کوب نیز معتقد اسـت زرین ،جدایی انسان از لذات خاصِ وصال بوده است

جسمی، فردي، اجتماعی و فلسفی نیست؛ بلکـه دردي اسـت عرفـانی کـه در همـۀ اجـزاي عـالم و        

به آن شعور دارد و همۀ اجزاي عالم به انگیـزة آن   کاینات وجود دارد؛ اما انسان بیش از تمام کاینات

  ):167: 1378کوب، زرین(» ،سوي کمال، درد شوق طلب استشان بهاند و پویهدر پویه

 1378پـور،  امـین (هـا  تمام دور و برم پر ز جاي خـالی / چه غربتی است، عزیزان من کجا رفتند؟

  )61: الف

هـاي  کتف گریه/ پناهی دلم شکسته استگاه بیکیهت/ هاي خستۀ غرور منشانه/ انحناي روح من

 ،،،/درد دوسـتی کجـا؟  / دردهاي پوستی کجـا؟ / زخم خورده است/ امبازوان حس شاعرانه/ امبهانهبی

  )17 -16: 1391همان، (
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 79/  پور در اشعار قیصر امین »کودك«و » درد«بازخورد عرفانی دومفهوم ـ واژة 

  ،اینجا هم غربت دل مطرح است و هم نوعِ دردي که با دردهاي دیگر متفاوت و متغایر است

-عرفانی را ضمیمۀ جستجوهاي نوستالژیک خود قرار مـی » طلب«مؤلفۀ  رویکردها قیصر،در این

رسـم  باز می/ ام؟ من چگونه گم شدم؟با خود چه کرده: برسد» خودي«و مفهوم » خود«باید به  ،دهد

  )39: الف 1378پور، امین( ،به خود از خودم که بگذرم

  )79: 1391: همان(رسید چرا؟ دلم از دیدن این آینه ت/ گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم

  ـ عشق

گشـتگی هویـت و وصـول بـه     مرحلۀ گذر از بحران گـم ترینتابوترین و پرپیچترین، مهماصلی

دوره یـاد کـرده   و نقـش آن در آن » دل«پـور، از  مرحلۀ پادشاهی و اقتدار انسان همراه با یقین که امین

، »عشـق «و » غـم / درد« ،ك عارفانـه اسـت  پایۀ سلوتریناز طرف دیگر عشق، مهم ،است، عشق است

حالتی است کـه  ] درد[«: داندمیبدي، درد را حاصلِ عشق می ،مفاهیمی توأمان در منظومۀ عرفان است

  ) 79: 1374میبدي، (» ،سالکان را دست دهد از خواهش و طلبِ بسیار

عشـق را شـروع    بیا که حادثـۀ : پور به طلب عشق براي غلبه بر درد، آگاهی کامل داردقیصر امین

بـه اصـل نسـخۀ    / براي یافتن معنـی صـریح حضـور   / ،،،ز شرق زخمی دل، ناگهان طلوع کنیم/ کنیم

  )38: 1374پور، امین(قاموس خود رجوع کنیم 

 1387همـان،  (تو قاف قرار من و من عـین عبـورم   / کنم از خویشاي عشق به شوق تو گذر می

  )54: ب

این  ،،،ت و انس و راحتی در او غریب و عاریت استعشق به حقیقت بالس«: غزالی معتقد است

ذات و هسـتی عاشـق بـراي رسـیدن بـه       هـا و خرابـی  بال را عاملی براي انقطاع تعلقات و دلبستگی

گشادن و در بستن حقیقت معلوم شد بال و جفا منجنیق اوست در قــلعهو چون این ،داندمعشوق می

  )34 :1385غزالی، (» ،او نباشیتویی تا تو بی

  ) 22: 1388: همان( ،پایتخت درد را/ کندفتح می/ عاقبت هجوم ناگهان عشق/ کنمفکر می

، »پایتخـت «، »فــــتح «، »هجـوم ناگهـان  «، »هجـوم «، »عبور«، »عین«، »قاف«ها و ترکیبات به واژه

به شـکل   ،هجوم و فتح و تصرف وآنگهی تصرف پایتخت، تلخ نیستاین ،توجه شود» پایتخت درد«

-نویسـی یـا واژه   هـم  ها و چگونگی پی ها و پیوست و محل گسست) write face(کـتابت نمانوشت 

  : داردگونه موارد، خواننده را در حال تعلیق نگه میقیصر در این ،گزینی نیز توجه شود

  است؟ » درد«اي براي تکمیل آیا عشق، آمیزه ،1

  است؟» درد«بردن کار و ترفندي براي ازبینآیا عشق، راه ،2

  جداشده، در پی رسیدن و اتصال به آن است؟» درد«آیا عشقِِ جهان معاصر نیز از  ،3
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» آفتاب پنهـانی «با عنایت به اینکه، در برخی از جاها به عشق حرمت وافر نهاده و از آن با صفت 

  :یاد کرده است

  ) 89: 1374 همان،(ز سمت مشرق جغرافیاي عرفانی / کند آن آفتاب پنهانیطلوع می

 :یادآور غزل مطنطن و باشکوه مولوي است
 

ــر   ــی ز اب ـــرون آ دم ــن، بـ ــاب حس  اي آفت
  

ــت    ــانم آرزوس ــمع تاب ــرة مشعش ـــان چه  ک
 

 )255: 1، ج1378مولوي، (  
 

پـور،  امـین (رها باشد از این چون و چرا و چندهاي مـا  / چراتر کار عالم، عشقبفرمایید تا این بی

  )40: الف 1378

اي براي مرتبـۀ  ، مهد و گهواره»دل«رویکردهاي قیصر، فضاي در برخی  ،اي الزم استنکتهتذکر 

پس یقین آمد که دل را بـراي  «: العشاق معتقد استاحمد غزالی نیز در سوانح ،است» عشق«وجودي 

فرستد، طالیۀ طلب اسـت کـه از معشـوق چـه خبـر      ها که بر روي دیده میاشکآن ،اندعشق آفریده

  )50: 1385غزالی، (» است؟

تـر از نقطـۀ   رنـگ بـی / دل بود ولی چه سـود اگـر عشـق نبـود    / از غم خبري نبود اگر عشق نبود

عکس چـه کسـی زدود اگـر    / ها غبار خاموشی رااز آینه/ این دایرة کبود اگر عشق نبود/ موهومی بود

عشق دلم بی/ نبود از این همه دل چه سود اگر عشق/ دلی در تپش استدر سینۀ هرسنگ/ عشق نبود

تکلیـف  / همه سرگردانیاز دست تو در این/ گشود اگر عشق نبوددل چشم نمی/ جز گرهی کور نبود

  )95: 1391: پورامین(دلم چه بود اگر عشق نبود 

  2نوع 

دردي نوع دومی که قیصر طرح کرده اسـت، از نظـر سـاختاري و مـاهوي متفـاوت از نـوع اول       

بـا   ،شد، مقولۀ کامالً ساختاري و داراي پیکره و عناصر خاصی است مطرح 1دردي که در نوع ،است

مربوط به دورة عصر زرین، دوران حکمروایی خداونـد و ارتبـاط کامـل     ،سرشت انسان عجین است

کند بودن، هواي آن را میدر بسیاري از مقاطع زندگی و زنده) انسان(= پور امین ،انسان با یقین است

گونه کنیم، از ایننمونه از آن اشاره میبه آن است؛ اما دردي که فقط به یک و در پی رسیدن و وصال

به مـزاج   ،ایمعصر و زمانه، با تمام وجود درك کردههاي همیندردي است که آن را، ما انسان ،نیست

هـا،  نکـردن حـس در ایـن  ،کننـد برخی دیگر، وجود آن را حس نمی ،ها سازگار نیستبعضی از انسان

زمـانی کـه انسـان آن را حـس      ،پرده و مـــانعی میان رشد عقلی و رفتاري انسان وجود دارد درواقع

طبیعـی   ،سازي آن اسـت شود و در پی درمان و چارهکند، مانع رشد و انگیزش عقل و جان او میمی
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هرکسی براساس مشرب و شیوة خـاص   ،مراتب متفاوت استها نیز بهکارها و درمانراهاست که این

دردي اسـت کـه   این همـان  ،پیچیدد وآنگهی میزان درك خود از آن درد، نســــخۀ خاصی را میخو

هـاي علـوم انسـانی و    المعارفها و دایرةهایی از آن را در فرهنگ»چـــارچوب«و » تعریف«توان می

  :اجتماعی جستجو کرد

همـین خـود    تمام درد ما/ خداست پس خودش نیستکسی که بی/ خداي ما اگر در خود ماست

در ایـن جهـــــان   / تو دست کم کمی شبیه خود باش/ تمام شد همین و بس خودش نیست/ ماست

   )75: الف 1387پور، امین(کس خودش نیست که هیچ

  ،جهان پسامدرن و عصر احتمال سروده استنوع درد را در همینپور اینباید متوجه بود که امین

  کودك ،2

این به معنی تکراري، بیهـوده و   ،پور استي تکراریافته در شعر امینهاکودك و کودکی، از مفهوم

 ،از مشخصـات آن اسـت  » ارجـاع «و » تکـرار «انسجام متنی است که  سببابتذال متن نیست؛ بلکه به

اي براي بشـر  کودکی بنا به اظهارنظرهاي شاعران و نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی، دوران طـــالیی

یک از اظهارنظرکنندگان بنا به مشرب دینی، تفکري، فلسفی، عرفـانی، عقلـی و   هر ،شودمحسوب می

دورانی شیرین که در آغــوشِ  ،کودکی، نشان از دوران وصال انسان دارد ،اندجز اینها دربارة آن گفته

شود که او دوبرخـورد و دونـوع   پور مشاهده میبا واکاوي اشعار امین،هاي فطري خویش بودخواسته

  :دید به این مفهوم داردزاویۀ 

  بازسازي دوران کودکی ،الف ،1

کار یا تکنیکی است که شاعر براي رسیدن به وصال در وجـود خـود   بازسازي دوران کودکی، راه

دوران سخن گــوید تا روح و جـان وي  صورت بسیار روشن از آنشاعر قصد دارد به ،کندایجاد می

بازآفرینیِ زیبايِ فضاي کودکی، تهمیـدي بـراي وصـال     ،دیابی دوباره به وصال، تالش کنبراي دست

دردي اسـت درد  چه خوش«: بخش انگاشته استدرد را نیز لذتعرفان و تصوف اسالمی، این ،است

پور در فضاسـازي دوران کـودکی   دستی امین؛ چیره)79: 1374میبدي، (» !مشتاقان در شوق و مهرِ تو

بـه   ،بینـد خـــواند یا فیلمی را مـی کند دارد داستانی را میحدي است که گاه خواننده احساس میبه

بیـان  » موقعیـت «و » فضـا «است و ایده و اندیشۀ خود را در قالب » زمانهم«بیان دیگر، فضاسازي او 

  :کندمی

با نخی نازك / هایمکودکی/ بردهرطرف می/ دست کودك را/ بادبادك/ بادبادك را/ گوشباد بازي

  ) 19: الف 1387پور، امین! (نبه دست باد آویزا
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-هـا جـان مـی   شد نقششب که مــی/ اي دور اجاقی ساده بودقصه/ هایم اتاقی ساده بودکودکی

  / گرفت

بازي ما جفت و طـاقی سـاده   / زندگی دستی پر از پوچی نبود/ روي سقف ما که طاقی ساده بود

  )82 -81: 1391همان، ( ،هایم اشتیاقی ساده بودعشق/ کردم به شوق آشتیقهر می/ بود

  حسرت کودکی و غم غربت ،2

ناپذیر است و رسـیدن بـه آن مرحلـه    جدایی از آن تحمل ،در این نگاه، کودك، روح انسان است

معنـی نهایـت پـاکی،    در اینجا کودکی، بـه  ،باید با تطور روح انسان و کودکیِِ وجود انسان توأم باشد

مرحله، واژگانی که شـاعر در  براي رسیدن به این ،استجوش وشفافیت، تعقل، تأمل شگرف و جنب

مرحلـه در  ایـن  ،کنار هم چیده است، نشان از شاقّ، بسیارسخت و دشواربودن طی این مراحل اسـت 

هـا و  بـا سـختی   ،کسی که درد نداشـته باشـد   ،شود، شناخته می»درد طلب«و » طلب«عرفان با عنوان 

  :و وصال حق نخواهد رسیدها آشنا نباشد، به مطلوب حقیقی تلخی

دریادریا غرق کـف دسـتم   / کولی به کفم خطّ خطا دید چرا؟/ ام از روز ازل روشن بودطالع تیره

  )79: همان(قطره که خشکید چرا؟ حالیا حسرت یک/ بود

-و زخـم / گیردمی/ هاي قدیمیبوي بهانه/ هاي سرنهادة مادل/ وزدوقتی که می/ قرارياین باد بی

  )130: همان( ،کشندخمیازه می/ اي تازهدر انتظار حادثه/ ا بازهاي کهنۀ م

  بازگشت به کودکی ،3

از کویر سـوت و کـور   !/ مسیربا تو آشنا شدم، با تو در همین/ اي مسافر غریب در دیار خویشتن

هـا  این تویی در آن طرف پشـت میلـه  !/ دیدمت؛ ولی چه دور، دیدمت ولی چه دیر/ تا مرا صدا زدي

با خـودت مـرا ببـر،    / دست خستۀ مرا مثل کودکی بگیر/ ها اسیرطرف پشت میلهاین منم در این/ رها

  )85: 1377همان، ! (کویرام از اینخسته

، جامعۀ مدرن امروز است کـه انسـان   »اسیري در پشت آن«و » هامیله«و » کویر«تر گفتیم که پیش

تفسـیر   ،یافتـه اسـت  » کـودکی «را در قیصـر رهـایی از وضـعیت فعلـی بشـر       ،گشته اسـت تنها و گم

  :ها، دوگونه استنوع ایدهدر این» کــودکی«

غم غربت به دوران کودکی روح انسان است که هم صاحب هویت بـود و داراي اختیـار و    ،الف

گونی دارد، یعنی انسان براي بازیابی هویت و رسیدن به آن پیوند و هم» درد«گونه، با این ،ارتباط بود

، »کودك«مفهومی است که در ابتداي مقال گفتیم که همان ،خود، باید به کودکی خود برگردد» درد«و 

  ،دارد» درد«فضایی در بطن 
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او دوسـت   ،دانـد دوران مـی  خود را بهتـرین شاعر کودکی  ،کودك، نمادي از مادر مثالی است ،ب

  :ه کودکی داردقیصر، امیدي به برگشت و رجعت انسان ب ،دارد به دوران پاك گذشته برگردد

تـا  / هـا را بسـت و بـا بـال خیـال     چشـم / هاي کودکی را باز کردبال/ بار دیگر بازهمتوان یکمی

  )60: 1386همان، ( ،تماشاي خدا پرواز کرد

ها در اساطیر، مایهبن تریندهد که یکی از رایجنشان می» اسطوره و واقعیت«میرچا الیاده در کتاب 

راهنمـاي  : رك، گـورین ( ،فـرینش یـا بطـن و نمـادین حیـات اسـت      فناناپذیري رجعـت بـه مبـدأ آ   

پور دوسـت دارد بـه دوران پـاك گذشـته برگـردد، ریشـه در       ؛ اینکه امین)191رویکردهاي نقد ادبی 

   ،مسئله داردهمین

، رؤیایی است که از دوران گذشـتۀ  )psychopathology(شناسی روانی نوستالژي، از نظر آسیب

رك، شـاملو،  (،گیرد و امکان برگشت به آن وجود ندارداز اقتدار و شکوه منشأ میپرافتخار و ماالمال 

1375 :11(  

دسـت،  غم غربت، نوستالژي و بازگشت به گذشته، دوران کودکی، حتی جنینی و مسایلی از ایـن 

، شـیوة دفـاعی   »هـراس «صورت بسیارفشرده باید گفـت  به ،یابدشناختی نیز ارتباط میبه حوزة کیهان

در تمام ملل باستانی، مانند ایـران، هنـد، مصـر، رم، یونـان، بومیـان امریکـا، اسـترالیا و         ،ن استانسا

در آنجا ساکن بود و به پیروي » خدیوکیهان«دیگران، رجعت به گذشته، بازگشت به دورانی است که 

  ،هستند» عصر زرین«از او، مردم در پی برگشت و احیاي 

معنی موضع فکري کمـابیش همـۀ   به یک«الً نوین و جدید است فلسفۀ تاریخ امروز، گرایشی کام

هنوز نتوانسته است که سرتاسر قلمرو  ،کنندمتفکرانی است که انسان را موجودي تاریخی تعریف می

هایی وجـود دارد کـه درصـدد آننـد کـه بـه       گرایش ،سره فتح کنداندیشۀ بشر و جهان معاصر را یک

تنها مکتب اصالت تاریخ؛ بلکـه  ها نهگرایشاین ،جاودانه از نو بها دهنداسطورة عالم و حتی بازگشت 

صورت مــقاومتی در برابر ها را تنها بهگیريموضعباید این ،گیرنددرواقع خود تاریخ را نیز نادیده می

خواهد زمـان  صورت تالشی که میبه ،صورت عصیان در برابر زمان تاریخی بنگریمتاریخ نه؛ بلکه به

اریخی را که آکنده از تجارب بشري است، برگردانده دوباره به زمان پیوند دهد که جنبـۀ گیهـانی و   ت

هاي ازلی و تکـرار افعـال مثـالی، جـز از     شده از جهان نمونهانسانِ رانده ،کران استدوري دارد و بی

اقع تنهـا از طریـق   درو ،تواند از خود دربرابر هراس ناشی از تاریخ دفاع کندطریق توسل به خدا نمی

سو بـه آزادي دسـت یابـد و از    تواند از یکانگاشتن وجود اوست که انسان میاعتقاد به خدا و مسلم

تواند اطمینان حاصل کنـد کـه فجـایع تـاریخی از حکمتـی بـرین و معنـایی متعـالی         سوي دیگر، می

آن در وضـعیت کنـونی   تر از تاریخ است حتی اگر آگـاهی از  معنایی که ارزش آن رفیع ،برخوردارند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 97بهار *  55شماره * چهاردهم سال * فصلنامه عرفان اسالمی / 84

ناپذیر نباشد؛ اما هرموضع فکري دیگري که انسان متجدد برگزیند درنهایت به یأس منجـر  بشر امکان

شود؛ بلکـه از حضـور او در   این یأس و حرمان از وضعیت وجودي ناگزیرِ انسان ناشی نمی ،شودمی

همۀ بشریت در معرض دایـم   جهانی که در آن تقریباً ،شود که زیر سلطۀ تاریخ استجهانی ناشی می

اي باید اضافه کرد اینکه، مردمی کـه  نکته)165و  158: 1384الیاده، ( ،کندوحشت مستدام زندگی می

جداافتاده از پیکرة مام یـا روح انسـان   (، هستند، از نوع امروزین )منِ قیصر(در فضاي زندگی کودك 

  :یابندو فقط با آن ارتباط میزبان، فرهنگ و نگرش خاصی دارند  ،نیستند) یا عصر زرین

گویا زبان شعر مـرا،  / خوانندشعر مرا به شور نمی/ مردم/ در روستاي ما/ این درد کوچکی نیست

ـ شعري که در ستایش گندم نیسـت  / هاي کاهی شعرم راو برگ/ دانندنمی ،/این صادقان ساده/ دیگر

  )115: 1391همان، ( ،خرندجو نمییک/ ـ

  رد و کودکیارتباط دومفهوم د

-ي ذکر کردیم، با اینکـه ارتبـاط  »کودك«و » درد«هایی که ذیل هردومفهوم در هریک از سرفصل

وجه مشترکی با هم ندارنـد  دو هیچرود که اینخورد؛ اما در ظاهر گمان میهایی بین آنها به چشم می

حـوزة  بوط به یک، مر»درد« ،جداگانه هستند) subject(و موضوع ) concept(و مربوط به دومفهوم 

، مربوط به حوزة دیگر؛ اما با مطالعۀ تمام اشعار قیصـر کـه   »کودکی«است و ) و انسان(تفکري شاعر 

دو پیـدا  اي میان ایـن توان ارتباط عمیق و بنیاديزند، میباره دور میدر آنها عموماً کالم شاعر در این

اگر بار دیگر  ،داشتن آنها داردنگهپوشیدهالبته شاعر با مهارت و ابزارهاي بیانی خاص، سعی در  ،کرد

دوران یقـین و عصـر طالیـی و دوران وصـالِ     بازگشت انسان به همـان «و » نوستالژي درد«به مفهوم 

بازسـازي  » کـودك «شود که قیصـر آن را در قالـب   نگاهی از سرِ تأمل بیندازیم، مشاهده می» معشوق

تـازگی،  : مانند ،ست که شاعر به دنبال آنهاستکودکی که حاوي بسیاري از خصوصیاتی ا ،کرده است

بینـد،  حـوش خـود مـی   واي که در حولامید، شور و اشتیاق، کنجکاوي، یافتن کلید تمام درهاي بسته

تکوین عقل و تطّور همراه با رشد آن و درنهایت اینکه به وضـعیت موجـود و تنگناهـاي آن راضـی     

تـوان در  ارتباط دوسـویه را مـی  این ،مکان استکردن موقعیت، فضا و نیست و همیشه در پی عوض

اي کـه در بازگشـت بـه    دادن کودکی و تعلیـق و سـنگینی  در ازدست) انسان(= غم و ناراحتی شاعر «

کودکی وجود دارد با حسرت بازگشت به دوران گذشته و ناله و مویۀ انسان در غـم از دسـت رفـتن    

وجود انسان در جهـان  «، بحث »کودك«و » درد«میان پذیر دیگر در ارتباط نکتۀ تأمل،آن مالحظه کرد

انسانی که در جهان مدرنیسم و این ،تر ابعاد و چگونگی آن را بررسی کردیماست که پیش» مدرنیسم

است که بنا به دالیـل تــــاریخی و جبـر حـاکم بـر آن،      » کودك«زدا وجود دارد، پسامدرنیسمِ انسان

در ) (Star Child(» کودك ـ سـتاره  «یا ) انسان(کودك صر، اینآرام از هویت خود جدا شده و قیآرام
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 85/  پور در اشعار قیصر امین »کودك«و » درد«بازخورد عرفانی دومفهوم ـ واژة 

هـاي اوسـت، خلـق و نشـان داده     ها و مفاهیم گوناگون که بازتاب اندیشـه را در فرم) اندیشۀ نیــچه

  ،است

پور با استفاده از زبان، واژگان و ترکیبـات زبـان   مبحث باید گفت که قیصر امینبندي ایندر جمع

گفـتن او بـا زبـان و    شیوة سـخن  ،انده، ایماژها و تصویرهایش را گشوده استفارسی معیار، سخن ر

با استفاده از تکنینک زبان و ابزارهاي زبانی، توانسته است هم انتقاد  ،غربت نداردمفاهیم امروزي هیچ

م خـ وکند، هم نقبی به گذشته بزند و هم تمام آرزوها و آمالش را به زبانی ساده و دور از تنافر و پیچ

  ،موضوع استهاي موفقیت و یکی از آیات ماندگاري وي همینالبته یکی از نشانه ،بیان کند

  :گیرينتیجه

هاي جهان معاصر، براي تبیین آرا و نظریاتش و براي ترسیم قیصر، انسان عصر حاضر، در بحران

جهـان معاصـر،    نوا با گذشتگان به کنـدوکاو زند و هماوضاع درون خود، هم نقبی به دنیاي درون می

پردازد و هم در وضعیت پسامدرن بشـر امـروزي، خـط    هاي آن میها و بحرانها، اندیشهدردها، ایده

براي بازیابی آرامـش و قراریـافتن روح و روان،    ،زندهاي آنان میبطالن بر برخی از باورها و اندیشه

هـایی  اي حد و رسم آن، حوزهکند و برمفاهیم و منش و رفتارهاي خود را جدا از دیگران معرفی می

اي از عقل بر تن کرده و ها، موفق است، یعنی کالمش، جامهترسیم در برخی از این ،کندرا ترسیم می

گونـه نیسـت، در حـوزة    اي آن را ثابت کرد؛ اما در برخی دیگـر ایـن  شود به صورت برهان و ادلهمی

دلیـل  ایـن  ،هاي انسان را بـه خـود گرفتـه اسـت    انتزاع، خیال و رؤیا باقی مانده، شکل و شمایل آرزو

بودن تفکر و تأمل او نیست؛ بلکه به این معنی است که جهان معاصر مملو ضــعف شاعر و یا بیهوده

   ،هایی الزم استدارد و براي پرشدن آنها، دوره) Gap(شکاف  ،از جاهاي خالی است

یـن اسـت کـه نبایـد تمـام آرزوهـا،       گیـري از آن، ا بندي بحـث و نتیجـه  نکتۀ مهم دیگر در جمع

-پـــــــور را بـه  وانفعاالت روانی امینپردازي و دیگر فعلهاي درونی، خیالها، کمشمکشحسرت

و شیوة دفاع انسان از تبعـات پردامنـۀ   » گریز از پسامدرن«عنوان جمعی ذیل یکصورت کلی و دسته

سبب برخی از آنها که به ،گونه نیستکه این البته ،راي و نظر صادر کردکرد و دربارة آنها یکآن جمع

-یابی به معصـومت، زنـــــده  ایم، همان آرزوهاي اولیۀ بشر براي راهضرورت در متن نیز اشاره کرده

در شعر معاصر، نیمـا یوشـیج    ،هاي دوران کودکی است»شیطنت«اصطالح بودن، حرکت، جنبش و به

، نادرپور، سهراب، فـروغ، آتشـی، سـیاوش کسـرایی،     ، شاملو، اخوان ثالث)هم در شعر و هم در نثر(

ناپذیر قیصر از برخی از آرزوهاي وصال ،اندنصرت رحمانی، شفیعی کدکنی و دیگران از آن یاد کرده

فـرد بـه گذشـتۀ    فقط آرزوهاي یـک  ،اي دارندگونه است؛ اما برخی دیگر، حوزه و دایرة جداگانهاین

انـد و  است که هویت، منش، تاریخ و فلسفۀ تاریخ را گم کرده او در برابر نسلی ایستاده ،خود نیست
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همه جزع و فزع شـاعر در راه  این ،در پی رسیدن به مراحلی هستند که در گذشته پرشکوه بوده است

یافتن در فضاي رو امکانی براي برگشت و آرامهیچبودن آن است، یعنی به رسیدن به آن، تکرارناپذیر

   ،اردآن براي انسان وجود ند
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