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غزلیات قیصر امین پورهاي اجتماعیمایهنتحلیل ب

1پویانمجید

2نسبامیدیانالهام

چکیده
ی پیوندي تام یافته امروزه قالب غزل به ویژه در مقطع زمانی پس از انقالب با مسائل اجتماع

- ها به شمار میسیاسی آنواجتماعیاعتقاداتبازتاب،است و غزلیات بسیاري از شعراي معاصر
و ، خالقبرجستهاز قیصر امین پور نام برد. وي از غزلسرایان تواناین شاعران میاز جملۀرود. 

را ن جامعۀ خودوناگوهاي اجتماعی بی شماري دارد و مسائل اجتماعی گمتعهدي است که دغدغه
ین اساس بر همهایش مطرح کرده و به نقد و بررسی آن پرداخته است.در غزلبا نگاهی نقادانه 

هاي اجتماعیدر غزلاست. پور غزلیات قیصر امینهاي اجتماعیمایهبنهدف این پژوهش تحلیل 
هید و شهادت، نفاق و ا، ستایش شه، فراموشی ارزشچون آزاديهاییمایهاین شاعر فرهیخته، بن

نتایج این ارزیابی بیانگر آن ارزیابی قرار گرفته است.موردبیان شده و دورویی، خوداتهامی و ... 
به واکاوي و نقد هایش پیوستهغزلو در ردیژه اي به جامعه و مردم داکه امین پور توجه واست

با بیانی بیشترخودیاتدر غزلراهامایهاین بنيو.پردازدمیمسائل و معضالت گوناگون اجتماعی
نمادین و کنایی بیان کرده است.

اجتماعیهاي مایهنبغزل اجتماعی، قیصر امین پور، واژگان کلیدي: 

بان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدو استادیار گروه زدکتراي زبان و ادبیات فارسی 1
majid_puyan@yahoo.com

یزددانشگاهفارسیادبیاتوزبانارشدکارشناسیدانشجوي2
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مقدمه
سیاسی و عمیق عالوه بر تحوالت مشروطیتاز انقالب پسبه ویژه در دورة معاصر

نیز وارد مرحلۀ تازه اي شد و متأثر دبیات ، شعر و اشکل گرفتدر بطن جامعهکه جتماعی ا
اساس کار قائل شدند وبراي خود رسالتی اجتماعیشاعران از این انقالب ادبی به تدریج

در مدت از این رو قرار دادند،تعهد و التزام به مسائل اجتماعی بر ،شعردر سرودن خود را
و مبدل گشت غزل هايهدرونمایمهمترین به انتقادي -هاي اجتماعیدرونمایهزمان اندکی 

وضعیت گوناگون اجتماعی و سیاسی و گزارشگر سائل گون مبازتاب آیینه،این قالب
بازتاب تحرکات غزل باز هم و پس از آن نیزانقالبزمانی در مقطع جامعۀ خود شد.

ه هاي اجتماعی مردم جامعه بود و بسیاري از شاعران بو آیینۀ تمام نماي اندیشهانقالبی 
پرداختند.میخود غزل ها در این اندیشهانعکاس

است که توجه پس از انقالبمطرحشعرايازپور،قیصر امینیکی از این شاعران 
هاي اجتماعی بسیار و غزلداردحوادث سیاسی و اجتماعی گوناگونشخاصی به جامعه و

سی و اجتماعی سیادر خصوص آن سروده است. این شاعر توانا مفاهیم نیز اي ارزنده
بیان کرده است. هاغزلایندربه طور گسترده را بسیاري

غزلیات قیصر امین هاي اجتماعیمایهمهمترین بنتا دریابدپژوهش حاضر بر آن است
هاي دغدغه،شاعرکند که ها مشخص مایهضمن تحلیل و بررسی این بنپور کدام است و 

رده است.بیان کدر غزل خود را چگونه اجتماعی اش
- آینه«، »تنفس صبح«بر چهار مجموعه شعراین پژوهشاساس کارگفتنی است که

است.قرار گرفته»دستور زبان عشق«و » ها همه آفتاب گردانندگل«، »هاي ناگهان

پیشینۀ تحقیق
کنون هاي اجتماعی قیصر امین پور تا در خصوص اشعار اجتماعی و خاصه غزل

یادمان همزاد عاشقانتوان از کتابمیشده است. از جملهانجاميبسیارهايپژوهش
به و نام برد نوشتۀ سعید خومحمدي خیرآبادي» بر دامن سکوت«واز زیبا اشراقیجهان
بررسی«از اسماعیل نادري، »امین پورقیصرشعراجتماعیهايدغدغه«عنوان هایی بامقاله
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انتقادهايمفهوم، تحلیلمریم ابوالقاسمیاز»پورامینقیصرشعردراندیشههايجلوه
اشاره کرد. پور از مصطفی گرجیامینقیصراشعارمجموعهدرسیاسیوفلسفیاجتماعی،

هاي سیاسی و بررسی تطبیقی اندیشه«ی با عنوان یاهپایان نامههمچنین در همین زمینه
هاي اندیشهبررسی «و از حمزه چمن» اجتماعی در شعر قیصر امین پور و سمیح القاسم
یافت شد.از لطیفه صمدوند کردلري» اجتماعی در شعر قیصر امین پور و طاهره صفارزاده

***
-میشماربهانقالبازپسهاي شاخص غزلچهرهاز)1338- 1386(پورامینقیصر

قریحۀوذوقواسطۀبهد و پس از آنوبهمراهجنگوانقالببااوشاعريکارآغاز. رود
ايچهرهبهادبی، برجسته و خالق داشت، به زودياز آنجا که شخصیتی ش و سرشار
شد.تبدیلغزلوشعرعرصۀدرشدهتثبیت

که پیوسته در به عنوان سراینده اي قیصرجامعه،ارزشینظامتغییروجنگپایانبا
رلوحۀسدیگرياندیشۀهرازبیشرااجتماعیهايدغدغهو داشتمسیر تعهد گام برمی

آنازانتقادبهبرنتافت،راموجودوضعیتبود،دادهقرارغزلوشعرسرایشدرخودکار
.بردسؤالزیرراآنگوناگونهايجنبهکاوانهژرفنگاهیباوپرداخت
و سیاسیتلخحوادثبهنسبتنتوانستهرگزشکوتاهزندگیطولدروي

اجتماعیرسالتبهتعهدشواجتماعیعاطفۀانعکاس. باشدتفاوتبیاطرافشاجتماعی 
.استمشاهدهقابلخوبیبهاشعارشدربود،قائلخودبرايکهاي

... جنگپایانتااسالمیانقالبپیروزيهايسالفاصلۀدر«کلیطوربهقیصرشعر
نظرازاواشعار1376سالازاماکند؛میمنعکسرااواجتماعیوسیاسیهاياندیشهاغلب

:1392نادري،.»(یابدمیوضوحاجتماعینظرازبیشتروشدهتررنگکمسیاسیمحتواي
83(

کند؛ اهل هایش را با جهان و جامعه بیان میشاعري است که صادقانه حساسیت«قیصر 
)28: 1387(فتوحی، »تزویر نیست و روح زمان به روشنی در شعرش بازتاب یافته است.

و به قصد آگاهی مردم و همواره گویاي دردهاي اجتماعیهایش زلاشعار او و خاصه غ
هاست. هاي آنتسکین آالم و مرارت
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-میهمنشینورویارويزشتیبارازیباییهوشیارانه«شعرسرایشهنگامبهقیصر
ها و توان او را شاعر اشکمیبه طور کلیاز این رو)1390:305دیگران،واشراقی(»سازد

وها، آزردگیتردیدهاها،تلخیصادقانۀروایتپیوستهاز یک سواشعار ويامید.لبخندها ن
اوست.اجتماعیهايآرمانوباورهاچکیدةسوي دیگراست و از زندگیهايزیباییمبین

پس از توضیحاتی کوتاه در پیش رو مطالبتفهیموبحثشدنروشنبرايادامهدر
پورامینقیصرغزلیاتاجتماعیهايمایهنبمهمترینسیبرربه»مایۀ اجتماعیبن«خصوص 

.پردازیممی
عمل،اندیشه،خیال،تصویردرونمایه،ازاستعبارتادبیاتدر«موتیفیامایهبن

ادبیاثردرکهاستعبارتیوکلمهیارنگوفضاصحنه،موقعیت،ووضعیتموضوع،
جهتدرراآنواحد،اثردرمایهبنرارتکشود،میتکرارمختلفادبیآثاریاواحد

-میتقویتاست،تکرارآنمتضمنکهراتأثیريوبردمیپیشیکپارچگیوهماهنگی
تکرارتصاویربهنیزاجتماعیمایۀبناساسهمینبر)276: 1390زاده،( علیقلی.»کند

.شودمیاطالقباشدداشتهاجتماعیايدرونمایهکهغزلشوندة
***

ديآزا
هاي بشر از دیرباز تا هاي الهی و از بزرگترین دغدغهآزادي از بزرگترین موهبت

همانند بسیاري از مفاهیم دیگر از عصر مشروطه در پیچیده این مفهوم کنون بوده است. 
نظران بسیاري ادیبان و صاحببه ادبیات راه پیدا کرد؛ از این رو جامعه مطرح شد و طبیعتاً 

سیاسی و فراوانحوادثگون به آن پرداخته اند؛ اما امروزه آزادي متأثر از هاي گونااز جنبه
هاي سیاسی و اجتماعی مطرح شدهو بیشتر در قالب آزادينمودي سیاسی یافتهاجتماعی

.است
. داردگوناگونهايجنبهپورامینقیصراجتماعی هايغزلدراین مضمون اجتماعی

درجغرافیایی،وخارجیدشمناسارتازنجاتاولیۀوممفهدراوهايسرودهدر«آزادي
رهاییآن،اجتماعیمفهومبهنهایتدرونفسانیهايتهـخواسواتـتعلقازرهاییمفهوم
)1387:70درگاهی،(».شودمیدیدهمطلقوعاممعنیدرانسان
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وي . است»نهعاشقاآواز«غزلدارد،اشارهآزاديمفهومبهکهاوهايغزلجملهاز
گوید که نگاه زیبابین و آرمان خواه و اي سخن میبه تلخی از فضاي جامعه« در این غزل 

)308: 1390اشراقی و دیگران، »(فته است.او را برنتانسلاو و » واز عاشقانۀآ«
گرهبغضسرودن،بهمیلیبیسکوت،: چونعباراتیوهاواژهاز،فوقغزلدر
مبادا،خواب،ازپریدنعزا؛هايهايواي،ايباغ،دلداغگشا،هعقدهايگریهخورده،

ازکه کنایه» شکستندر گلو«دل و به ویژه عبارت حرفناتمامی،فرصتگذشتنچرا،
فعلیوضعیتنبود آزادي و ازشاعرکهآیدمیبرچنینگلوست، درصداکردنحبس
:بردمیرنجسختکند،میتعبیرباغبهآنازکهايجامعه

شکستگلودرصدابود،سکوتباحقشکسـتگـلودراـمـعـاشــقـانـۀآواز
)79- 80ناگهان:هايآینه(

بهکسهیچکهروزگاريدر. نداردسرودنبهتمایلیدیگربغرنجوضعیتایندراو
یابد،نمیدلشحقبرهايحرفشنیدنبرايگوشیشاعروندارداعتناییباغدلداد

وشکستهنشده،خارجحنجرهازهنوزکهصداییوگلوبرخوردهگرهبغضیباالجرم
:کندمیاختیارسکوتشودمیخاموش

تسـکـشگلـودرمـادلـانـۀــهـبـاـتـنـهدـنــکنمیســرودنوايـهــدلـمردیـگـ
شکستوگلدراـگشدهـعقهايگریهآنمـدلدروردهـخگرهبـغضاندـمسربسـته

شکستوـگلدرزاــعايهايه! وايايدادـنـدلاغ،بـدلدادهـــبسـک! داداي
)79-80:همان(

کند. اشاره میهاارزشتغییربه»گشتمبادبادا«واژگانقالبدرشاعرششمبیتدر
حتیکهآیدمیبرچنیننیزبیتایندوممصرعدر»چرا«و»آیا«پرسشیاداتدواز

:نیستممکنوضعیتاینچراییازپرسشیطرحرخصتوفرصت
شکسـتگلودرچراورفـتیـادزآیاتـرفبـادهـببـاداـموگشـتادـبـمبـادا

)79-80مان:ه(
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موانعاونظردرکهسنگودیوارجايبهدکنمیآرزودل،مصمیازو پیوستهشاعر
پنجرهواستصداقتوروشنیوپاکینمادکهآبوآیینهبهاست،آزاديبهدستیابی

:یابددستاست،آزاديرويبهکوچکیدریچۀکه
ـرهــجنـپکـمیوآبوبــودنـهـآیـیـسنگودیـوارهمهاینجايکاشاي

)126:گردانندآفتابهمههاگل(
اسفندهاازکهشاعر. پردازدمیدغدغههمینتکراربهنیز»بفرمایید«غزلدرپورامین

تنهاخودآمدنباکهبهارينههمآناست،شکوفاییوبهاررسیدنانتظاردراست،بیزار
بهاريآرزويدرتر،آرمانیبسیارنگاهیباشاعربلکهکند،شکوفارادرختانهايشکوفه

.بکاردهالببرواقعبهرالبخندگلوبرویاندمردمدلدرراامیدشکوفۀکهاست
»فروردین«وجامعهمردمزمستانیکوروسوتروزهاينماد»اسفندها«غزل،ایندر

:هاستآندلدرامیدهايجوانهرویشفصلوآزاديانگیزدلبهارنماد
مادهاياسـفنـشـود،نفـروردیـدبـفرمایـیـ

مادهايلبخنکندگلدلدربلکهلب،برنه
دخواهمیکهباشدهمانچیزيهربفرمایید

ماايـمـاننـدهومننـدـمـاننـهیعنیهمان،
)40-41عشق:زباندستور(

:استترروشنوبهترفرداییانتظاردرشاعرادامه،در
امـروزشـود،فـردازودتـرفـردابفـرمـاییـد

مـاـايـهآیـنـدهوعـدةیـایـدـبحاالهمیـن
)جاهمان(

همراهبهخواهدمیوجودتمامباواستپروازورهاییحسرتدرشاعرگاه
مانآسفرازبربالفارغوآسودهآزادندموجوداتیسمبل،پیش روبیتدرکهمرغابیانی

بهرسیدنوپروازازناتوانپیرپشتیسنگهمچونکهدریغاولیکند؛پروازآزادي
:استنامعلومصبريبهمحکومنتیجهدرومقصود

بورمـصالکمدرپیرتیـپشسنگچونـانـمــابـیــرغـماـبـپــروازحســرتدر

2124

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)62- 63:عشقزباندستور(

:هاارزشفراموشی
ها گرایش جامعه به مدرنیسم و مصرف گرایی، کمرنگ شدن ارزش«جنگ با ازپس
هاي دوران پیشین ... افت اخالقی، جنگ بین فقر و غنا، تخاصمات سیاسی و ...و اصالت

انقالب و دفاع مقدس هايها و آرمانعه به تدریج از ارزشجام)1381:319(روزبه، »
وصاحبنظرانازبسیاريگستردةاعتراضباارزشی،دگرگونیاینفاصله گرفت. 

معتقد و شاعريعنوانبهنیزپورامینقیصربود.همراهجنگشعرايجملهازاندیشمندان
ها و رهاوردهاي ارزشمند شارززودهنگامفراموشیوتحمیلیجنگپایانازپس،متعهد

دراعتراضمهمنمودهايازیکیاز این رو . گشودانتقادبهزبانآشفته،اوضاعایناز،آن
:هاستارزشفراموشیبهاعتراضپور،امینغزلوشعر

همهشدحرمانپنداشتآرمانروزيچههر
شددردعیناستدرمانپنداشتمیچههر

) 49- 50: دستور زبان عشق(
و هاارزش.نیستگذشتهمانندچیزهیچدیگرکهاستبردهپیتلخواقعیتاینبهاو
خودمالوجانازآنحفظبرايهاسالطولدرهموطنانازبسیاريکهییباورها

هايکاسه«راهاآنبه کنایهشاعرکهدلسوزظاهربهونادانايعدهوشدهلپایماگذشتند،
دامنآشفتگی آنبرموجودشرایطبهبودبرايکمکجايبهد،ناممی»آشازترداغ
:زنندمی
...اهکـاشوهـاکـاشوـاهکـاشدـمانورفتبـادبهکاشـتمهچهر

ـاـهخـراشآسـمـانبــرجیــغـتـآفـتـابمـچـشـبـهزنـدمیزخـم
ـاـهآشازتــرداغهــايکـاســههمهاینازمابالودستسوخت

)59-60:همان(
به عقیدة او شهدا هویت اصلی و ارزشمند جامعه و سمبل زیبایی، کمال و رویش 

تین ـپارد در واقع هویت راسـحقیقی هستند و کسی که این عزیزان را به دست فراموشی بس
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یبایی و کمال ابدي باز مانده همیشه از دست یافتن به زبرده و برايخود را از یاد 
:است
کردگمرابـاغهايگلناسنـامـۀـشکردگمراداغکسبمعرفتکهدلی

کردگمرااغبـبـهروـرةپنجکلیـدردـبرـاطـخزراوـتعزیزنامکهکسی
)57- 58:صبحتنفس(

شکوهزمانوزمینازوبردمیسؤالزیرراچیزهمهشاعرکهاستشرایطیچنیندر
بردمیسربهآندرکهوضعیتیبهنسبتراخوداعتراضوانتقادغزلایندروي. کندمی

جوابند ... مبین غالباً بی« ها که . این پرسشدهدمینشانالیمتوومکررهايپرسشطرحبا
)1392:154گرجی، (»هاي اجتماعی است.تردیدهاي شاعر نسبت به برخی آرمان

...یـن؟نــچراچمـناللهـايهـگـرینـیـن؟ـچراـچمنکـالايـهبـغـض
...یـن؟ـنـچراچمنالمجشـدگتنـودــبدردــالـمــپــایـالــجـمـدل
...نـیـن؟چـراچـمـنالـرسـدیـداغـذيـــاغـکـداغتــــو،ـــازةـتداغ

چـنـیـن؟راـچمنالـحرحشحال،بـودـناینـتمـسـرگـذشدرگذشـته
ن؟ـنـیــچراـچنمزوالد،ـشفحیتــیـافراضقــانراضـاعـتـنـسـل

نـیـن؟ــچراـچمـنســؤالرأتـجزــزیــعايهـچگـونايوچـرااي
) 100-101:ناگهانهايآینه(

کوشد هاي مغفول گذشته میبراي پاسداشت و احیاي ارزشهموارهقیصرهمه،اینبا
دعوتبرادريومحبتوعشقچونی یهاارزشتجدیدبهرادیگراناشعارشخاللدرو 

:کندمی
...مـکنیصحبـتشـق،ـعازبیـایـیـدم؟ـیـکننـصـیـحـتراعـاقـالنچرا

...مـکنیمحـبـتومهـرنـُقـلازپـرراانـدیـشــهواحسـاسیـبـجاـیـب
مـیــنـکبـیـعـتدیـدـتـجـبـیـایـیـدالسـتعهـدمـرسشـدکهـنـهمگو

یـمـنــکوتـاخـعـهــدـادـیـبـیــاه؟ـاخوانـیـســمرـدـشچـه! ـرادرـب
)64- 66:عشقزباندستور(

2126

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


رنجودرد
غمیازخاستهبرکهمنعکس شده استرنجیودردقیصر هايغزلی از در برخ

-این درد در تعارض باورهاي آرمانی شاعر با وضعیت نابهرسدنیست. به نظر میشخصی
بااوهمدرديودركبارزنمودبرد شکل گرفته وسامان جامعه اي که در آن به سر می

پس از جنگ با جهانی بی تفاوت و سرشار از خشونت، «در واقع او .استجامعهمردم
-ون احساس رو به روست و در برابر این تضاد دچار درد میبدون عاطفه و بد

کند. هاي شخصی پنهان میدر پشت من«دردهاي خود را اما)15: 1388لقاسمی، اابو(».شود
-در این مرحله شعر او که در ابتدا برون گرا بود، به تدریج جزء نگر و درون گرا می

)18همان: »(شود:
راودـتمیمـبـشازخونکهشـبنـم،نهتــراودیـملــبــمازدردايـــبـــالــف
راودــتمیلــبــمازیــمـمـ. الم. الـفدلپارةسیمضموناست،حرفسه

)104: دانندگرآفتابهمههاگل(
وخطوزلفورخجنساززند،میدمآنازقیصرکهدرديبنابراین به طور کلی 

وماديهايعاشقانهاینازفراتراودردهاي. نیستاند،زمینیعشقنمادهايکهخالی
: استجامعهومردمدردبیانگروشدههمسواشاجتماعیرفیعهاياندیشهباآلودهوس

دـورنـخـیـنممـندلدردـهـبـاــدردهـنـای
دورنـخنمیـرودنـسدردبـهـاـهرفـحنـای
خالوخطوزلفورخهايواژهیواستـش
دـورنـــخـنـمینـمزلـغــیــوةـشـهـبــاـام

ونــخحـرـببـهدنـپـیــتنـیـنـطودلومـا
دــورنـخنمیتنتتنرـبحبـهاــعـرهــشنـای

)90:همان(

جهادومبارزهبهدعوت
راهـهمآنباتحمیلیگجنآغازینروزهايهمانازاز جمله شاعرانی بود کهقیصر

2127

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


رزمندگانتشویقوتهییجبهاشعارشسرودنوجنگهايجبههدرخودحضورباوشد
)87: 1392(نادري، پرداخت.میجنگغیور

زندگیبهبستندلومادیاتدرشدنغرقجايبهکند،میتوصیهمردمبههموارهاو
:بیاورندرواست،قحراهدرشهادتهمانکهجاودانهزندگیبهدنیوي،

کنسـرخمرگطلبروخضـر؟عمرکـو
استبودنرزـطترینجاودانهیوه،ـشکاین

)47-48:صبحتنفس(
ازترآسمانیوترانیآرمهدفیومقصودشودمیامازیباست،زندگیاوعقیدةبه
:داشتماديزندگی

بزنیمريـبهتتصمیمبهدستکهخوشااـامزیسـتن؛استخوبینـیـتچهاگـر
)69-70:همان(

بهرسیدنوبردنسربهوارآیینهگذشتن،ماديخودازشاعر،نظرازبهترتصمیماین
:استملکوت

ــهــنــآیازیـابــانــخـیـدرـفـــرـسـخویشبهرسیدنخود،ازرفتنخوشا
)149-150:ناگهانهايآینه(

شهادتوشهیدستایش
اشعاردستمایۀدیگريموضوعهرازبیشمقدسدفاعشهداينام و یادنکوداشت

حسرتوشهدابهنسبتشاعرخالصانۀارادت. استگرفتهقراراوهايغزلویژهبهقیصر
.تاسآشکاروضوحبهاشعارایندردالورمندانآنرفیعمقامبهاو

وپرداختهشهدامدحبهویژهارادتیواحترامبا»شوقگلوي«غزلدرپورامین
نیازينیز،تاریکهايشبدرشمانورانیوجوددركبراي: استگفتههاآنبهخطاب

شمامعنوينوربرابردراشدرخشندگیتمامباآفتابحتی. نیستروشنمنورهايبه
:نداردايجلوه
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تــسیـنالزمهـابـشـرااــشـمورــبـعبشـ
تــسیـنالزمـابـتـآفاــشـمحـضـوربـاکـه
استرپبرگزیدههايگلزکهچمن،ایندر

...یسـتـنالزمتـخـابـانگـل،یـدنـچرايـب
مـرسـپمی-آفتاباز- تـو؟ايجکجـاسـت

سـتـیـنالزمـوابـجراـاـمروشــنـؤالـس
)37-38صبح:تنفس(

، در آماده کردن ذهن مخاطب براي»الزم نیست«یعنی عبارت «ردیف این غزل، 
ناسب خود را آشکار کردهها به خوبی تو در پیوند با قافیهشنیدن بقیۀ ابیات مؤثر بوده ... 

)115: 1387خومحمدي خیرآبادي، »(است.
شهداستایشبهخاصیارادتبانیز»توبراينامی«ي با عنوان دیگرغزل درشاعر

:استپرداخته
...ستـیـنوـتبراينامیعشـق،جزبـهتنیـستـوصـدايگـرنهــبصـدایی

سـتـنـیــوـتـايـپـردجــزراهرگرفـتگـجـاننـتتـــرفازـادهـجنـت
نیستوـتايـجخاكاینواکیـپوتـاسـتـانـتـهبیومـرزیـبـوـتـزارـم
ستـیـنوـتزايـعرختبز،ـسجزهکارـــبـهـدـآمـوـتزخـمـیـیـعـشـتـهـب

)141-142:ناگهانهايآینه(

خوداتهامی
میاندراخالقیمسائلنقدرایجهايشیوهازیکیخوداتهامییاخودازانتقادمسئلۀ
رخشاعردروندرمقایسهوشکه سنجدهدمیرخگاهآن«واستمتفکرانواندیشمندان

هايآزموندروحوادثدر طوفانکهمردمیعظمتوبا شکوهخوددهد؛ مقایسۀمی
وها ارزشپاسداشتخویش درجهانوجانازوایستندمیدشوار، صبورانهوهول

)1392:124(سنگري، ».گذرندمیهافضیلت
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درراخودشاعرکهاستنکتهاینمؤیدپورامینقیصرهايغزلدراین مفهوم
وگذراندهبطالتبهبیهودهراعمريو معتقد است که داندمیمقصرکنونی جامعهشرایط
:استشرمندهخویش،مسلمانیازحافظهمچو

مـشـخویحیـرانیآیـنـههـزارتصـویـرشـمـخویهـانیـپنۀـنیمازايسـایهمن
...مـخویشانیـیمـپشزپشـیمانبـارهـرهـتـوبـبـهـمرتصـدوپشیمانیبـارصد

مـخویشمسلمانیزحافظچودهـرمنـشامـروزپیازبـازبـاشـداگـرفـردایـی
)56:عشقزباندستور(

واقعدروزدهدیگرانبهنیزتلنگرياشعارش،خاللدرخودکشیدننقدبهباقیصر
:کندمیمتهمخودوظایفدرکوتاهیبهراهمه

مـنکـردیبـاورمـاوگـفتـنـدهـامـقـویـتردیمـنکسـربودنهـودهـبیجزبـهعمري
مـردیـنکرـسبـرخاکسـتريجـزنیـزمـاشکفتنفصلدرغنچهصدشدخاكدر
مـنکـردیرـتـهـملبیرانـتـگـفلبیـکاـمـیولـزد؛تـاوللـبـیـکـبـتدردل
ردیمنکرـخنجازريـویـتصبـاهمسـایهراخـودیـلـاسـمـاعنـايالـیــخیـحـت

) 41-42: صبحتنفس(
-بیازاو. استآلودحسرتودردمندبسیاراجتماعی،مفهوماینبیاندرشاعرلحن

ودریغجزاکنونکهشماريبیهايفرصترفتندستازودیگرانوخودکفایتی
شاعر براي بیان حزن و اندوه «. در شعر زیراستشرمسارنمانده،باقیآنازچیزيافسوس

گزیند و از قافیۀ را برمی» نشستیم«عمیق خود وزنی طوالنی و ردیف کشیده و ناله وار 
(اشراقی و » راید:سکند و میاستفاده می...» خورده، افسرده و «:گیر کلماتی چوننفس

)353: 1390دیگران، 
مـستـیـشـنوردهـختركسـقـفیکسـایـۀدر
ـمـیـتـسـشـنافـســردهوـهـسـتـخوحوصـلهبی

تـسخمیدهخویشدرکهفانوس،چوخاموش
مـیـتـسـشـنوردهـختـاتـنبـاخودبـهیـدهـچـپی

مـــردیـکـنبــازپــريـرواز،ـپـهـبــارـبـیـک

2130

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


...تـیـمـسـشـنردهـبـفـروشــویـخپـررـزیرـس
ـارانـیــرـجــنــخــرةــاطـــخـاـمـــردةگُبــر
...یـمـتـسـشـنگُـردهبـرـرهـاطـخازلیـجنگبـا

ـاـمیولـوار،ــدیــودرازداــصـتــاسـرخــب
مـیـتـسـشـنوردهــروخـفـادـفـریـهـهمـایـناـب

)88- 89ناگهان:هايآینه(

شاعريوشعروضعیتازانتقاد
. استبودهشعرامهميهادغدغهازکنون،تادیربازازشاعريوشعروضعیتازانتقاد

صرفنانبهرازبیهودهرا،دريدرکهمداحشعرايبهنسبتگذشتهدرانتقادنوعاین
امروزه نیز همچون گذشته برخی از .استداشتهبیشترينمودکردند،میسفلهحکام

ادبی خود و بی توجه به وضع مردم و جامعه صرفاً به وصف می شاعران بی توجه به رسالت 
معشوق مشغولند.و

پرآشوب،عصرایندرکهاستشاعرانیمتوجهبیشترانتقاداینتیزلبۀقیصرشعردر
اندوزيمالوشهرتدغدغۀتنهااست،جامعهمردمگریبانگیرکهمشکالتیانبوهازفارغ

:دارند
خورنـدنمیخوردنغمجزدریـغامـانانوآبمثلشاعرکانخورندمیغم

)90گردانند:آفتابهمههاگل(
-میتردیددچارنیزآندرستیوارزشوخودشاعريوضعیتبهنسبتشاعرگاه

:شود
بـد نکردهداـخیـاخوبکـهراگدیگـران

اعرمـشکهشاعرمام؟هکردچهمنخوب،
نیستکارکهاعريـام؟شکردهچهراستی

دیگرمفکرهـبمناست،ريدیگچیزکار
)38- 39عشق:زباندستور(
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- میهشداراند،نکردهدااراشاعريوشعرحقعرصهایندرکهشاعرانیبهگاهو
:دهد
نفروشـیـدراهـاخاطـرهاینپنـجره،اینیدـنفـروشراصـدابـاغایـنحنجـره،این
ـیـدـنـفـروشرااـمـآبـاديغـیــرتهـمستفروشیعشق،اگرباريشماشهردر

)67- 68: عشقزباندستور(

دوروییونفاقنکوهش 
قیصرغزلدراخالقیهايویژگیتریننکوهیدهازیکیعنوانبهدوروییونفاق

هاي آرماناخالقی واصولکه اطرافشبازنیرنگهايانساناز شاعر. داردزیاديکاربرد
و خوردگی عمیقی با صداقت و راستی داشت، به فراموشی سپردهگرهانقالب را که اصلی 

:، بیزاري جسته استزنندمیخنجرپشتازناجوانمردانه
بگـذریـدواریـدـبـشـمتگـانـرفخیلازبگـذریـدودـبگذاریخودحالبـهرامـا
بگـذریـدوآریددربهینـتـسآازتیـدساستخنجربرقامـشینـتـآسدرانـهـپن

)104-105ناگهان:هايآینه(
داندمیپیرامونشریاکارمردمآفتازدوريجهتامنمکانیراخودخلوتقیصر

که در افراد به ظاهر دوستیکناردرنبودبهراخزیدنخودالكدروکسیبیتنهایی،و
:دهدمیترجیحهاي سیاه دورویی اند، اصل سکه

دمنـدیـاجیـعبـرجترامناینازبـسکسیبیوهـاییـنـتقصـرمرا
دمــنــدیرواجـییـارانبـازاربـهدورویـیاهـیـسهايسکهجــزکـه

نـدیـدمحراجیاینازتراسبـمندـنروشـفمیدلقلب،سکۀیکبه
)105-106گردانند:آفتابهمههاگل(

مردممحبتیبیوتفاوتیبی
شوند از گالیه از دوستان یا شاید آنان که به طعنه، دوست خوانده می«ه طور کلی ب

-مضامین مکرر قیصر است و حساسیت زیباشناسانۀ او را نسبت به پیوندهاي انسانی می
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توان به عمق تنهایی شاعر ها میاز وراي این گالیه)307: 1390اشراقی و دیگران، »(ایاند:نم
او پی برد.زیبایی و عظمت روح و 

ا شـادنـدـاران ز غم مـباز شـادیم که یچه یاران همه از شادي ما غمگینندگر 
)93- 94:هاي ناگهانآینه(

ا جنگلی از خاطره بر گرده نشستیـمـبیـاران        نجــرـا خـاطـرة خـبـر گُـردة مـ
)88-89ان:مه(

ودوستینآدرکهگویدمیسخنزمانه ايازآمیز طنزوکناییزبانیبا، گاهقیصر
:استباختهرنگمحبت خالصانه

دهــدنمیتـکــاندوسـتـیدسـتدلصـمـیـمازبـرایـتکسهـیـچ
)97-99: همان(

:شودنمیدادهانسانبهرایگانبهوضعیتیچنیندرنیزدشنامتیح
دهـدنمیرایـگـانبـهايهــدیــهراتـونـاســزاغـیـربـهکسهیـچ

همانجا)(
عملکردبهبودجهتکوششیهیچاگرکنونیزدةرخوتجامعۀدرشاعرعقیدةبه
مردم،نشودانسانیوارزشباعنصريعنوانبهعاطفهومحبتتقویتواجتماعیروابط

بديعواقببهجامعه ،تدریجبههاعاطفهمرگباوفاصله گرفتهیکدگرازپیشازبیش
:شدخواهداردچ

مـاواينشینیم،پـايزاگـروايايرودمیدسـتازعاطـفـهچگونهبنگر
)61-62صبح:تنفس(

اجتماعیژينوستال
بر حسرتویژهبههاگذشتهبرحسرتصورتبهژينوستالپورامینقیصرشعردر

:استیافتهنمودکودکیروزهاي خوشیادومقدسدفاعایام
ورتـحسگیري از لحن و بیانی حماسی و با بهرهبا»اـوزهـسواـروزه«غزلدرقیصر
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ه اي از که آفتاب را ذرجنگوجبههرزمندگانو، شهدامقدسدفاعایامازگدازوسوز
:خوردمیحسرترفتههايروزآنبروگویدمیسخنداند، ها میغبار راه آن

اــهچـاووشآنازواــهکـاروانآنازـانــدهــم
اــهوشـامــخرـسـتـخاکدرـهـتـخـفهـايلـهـشـع

خوانچاووشخونوخورشیددرکاروانکاروان
اــهگـوشدرانـشــگـامنـیــطـنـازـنـروشراه

ــابــتــآفـاـهــآنراهارـغــبــازـودـبــايذره
...اـهـدوشـرـبگـرانبـاريۀـایـسنکـایدهـمـان

)58عشق:زباندستور(
هاي ها و جانفشانیاما افسوس که هر چه شاعر از عظمت آن ایام و رشادت

هایش به حرفکس هیچاز کنار او گذشته و ناباوريباهمه گوید رزمندگانش سخن می
:کندتوجهی نمی

اـسـوزهوروزهــاآنغـمازگـفتـمچـههـر
اـهنـوشواـهنیـشازتـمـداشلددرچهرـه

ردنکاورـباـینشـنیدکسهیچگـفتمچههر
اـهگـوشایـنزمـرةازمـنیـسـتدهـانیمـن

)جاهمان(
کهاستپورامینقیصراجتماعیغزلیاتدیگرژينوستالکودکی،خوشایامیاد

دنیاي،ژينوستالگونهایندر. استیافتهبیشترينمودوجلوهجنگپایانوانقالبازپس
در. استگرفتهقرارامروزنیرنگوتزویرازپردنیايباتقابلدرکودکیپاكوساده

احاطهراشاعرپیراموناجتماعکهتزویريونومیديپوچی؛تردید؛وحشت؛حقیقت،
یادکردسويبهرااوناخودآگاهوشدهشاعرماللوگرفتگیموجباست،کرده

. کشاندمیبود،ریابیوسادهوپاكچیزهمهکهطفولیتایامودورهايگذشته
بهوکندمیبیانتناقضموآمیزکنایهلحنیباراگذشتهایامخوشهايخاطرهقیصر

امروزدنیايدربود،عجینمردمجانوروحبادرگذشتهکهراايسادگیوپاکیکنایه،
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مایۀ این شعر در ردیف آن چکیده جان«. به عالوه داندمیمشکلعادتیوغیرمعمولامري
)1390:317اشراقی و دیگران، »(ک نیست.؛ سادگی اي که بود و این»ساده بود«:شده است
...بـودسـادهاقیـاجدوراي،هـقـصودـبـادهـسـیـاتـاقهـایـمکـودکـی

...ودـبادهـسطاقیوجفتمـابازيودـبـنپـوچیازپـردسـتیدگیـزن
بـودـادهـساقیـبوودـبانـنسختیودـبـنکلـشـمعـادتیبـودنسـاده

) 81- 82ناگهان:هايآینه(

روزمرّگیوماشینیزندگیازانتقاد
امعه ایجاد ایی در بستر جو نازیبناگوارآثار بی شمارشپیامدهاییوماشینیزندگی
دنیايدرمهمايدغدغهبهامروزهبه گونه اي که استمرار و تشدید این پدیده کرده است.

درآنمخربپیامدهايوعللانعکاسبهزیاديمعاصرشعرايواستشدهتبدیلمعاصر
از چنین وضعیتیمعاصرشعرايدیگرهمچوننیزپورامینقیصر. اندپرداختهخودشعر

شاید «. به طور کلیاستترسیم کردهاز آن تصویري ملموسخودرشعدره و بیزاري جست
و نهد روزمرّگی اي که شاعر بر آن انگشت میترین جنبۀ منفینخستین و در دسترس

شدگی حاصل از تکراري باشد که با زندگی امروزي گره خورده است. گونه اي تهی
)305: 1390اشراقی و دیگران، »(عادتی:معیشت عادي و 

ـاريـشــعايـآرزوهــآرزوهــا،ازامتـهـســخ
اريــاسـتـعهـايالـبـجـازي،ـمـروازـپـوقـش

کردنتکرارشبوروزرا،کاغذيهايلحظه
...اداريهــايزنـدگـیایـگـانی،ـبـخـاطـرات

والیـحاینايـهپاركخالی،هايجدولعصر
ـاريـمـخايـهنیمکتخیـالی،بیهـايـهـرسـپ

ردنـکاقـنجسـهمرويرا،اـروزهرونوشـت
قـراريبیايـههـجمعنـاهی،ـپبیهـايهـبـنـش

9-96گردانند:آفتابهمههاگل(
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گیرينتیجه
رهنمونتأملیقابلنتایجبهراما،قیصر امین پوراجتماعیهايغزلبررسیونقد

هايدغدغهوگستردهاجتماعیدیدويدهدنشان میهاي انجام شدهسازد. ارزیابیمی
. ستواسیاسیواجتماعیاعتقاداتبازتاب،یشهاغزلشناسانۀ فراوانی دارد وجامعه

خاصیشیوةبهوداشتهايویژهانعکاس،آثارشازکدامهردرهاي اجتماعی شاعرندیشها
.استیافتهنمود

وزندگیهايزیباییوهازشتیهمیشگیتقابلصمیمیت؛وصداقتکلیطوربه
هاي اجتماعیغزلمنحصرهايویژگیازاجتماعیمعضالتوهاناکامیخالقانۀواکاوي

.اوست
درد ها، فراموشی ارزشآزادي، هاي او عبارتند از:غزلاجتماعی هاي مایهن بنمهمتری

خوداتهامی، انتقاد و رنج، ظلم ستیزي، دعوت به مبارزه و جهاد، ستایش شهید و شهادت، 
، بی محبتی و بی تفاوتی مردمنفاق و دورویی،نکوهشاز وضعیت شعر و شاعري،

این ماشینی و شهري که از این میان بیشترین بسامداز زندگیژي اجتماعی و انتقادنوستال
رد که هیچ مفهومی ید اذعان کالبته باهاست.و فراموشی ارزشمربوط به آزاديهادرونمایه
هاي او به کار نرفته است و این امر بیانگر آن است که شاعر بیش در غزل»آزادي«به اندازة

هاي نه داشته و در غزلیاتش به آزاديهاي آزادي خواهااز هر اندیشۀ دیگري دغدغه
اجتماعی پرداخته است.

نمودهعملکارانهاش بسیار محافظهاجتماعیاتانتقادوهااعتراضدر بیانامین پور
است.دادهارائهکنایهازگیريبهرهونمادازاستفادهبابیشترزمینهایندرراهایشاندیشهو

»پنجره«و»دیوار«،»قفس«، »آینه: «چونهاییواژهبهمکرراًيوهايغزلبرخی از در
چونیمفهومبیاندرو روند میشماربهاوغزلیاتنمادهايمهمترینکهخوریمبرمی

به کار برده شده اند.زاديآ
هايمایهبناو. استکنایهپور،امینهايغزلکاربردي و مهمعناصردیگراز

ازومقدسدفاعهايآرمانوهداشیادفراموشیادي،آزعدم: چونايگستردهاجتماعی
.استکردهبیانکنایهپوششدرراجامعهدراخالقیهايارزشازبسیاريرفتنبین
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هاي جامعه گرایش بر عمق به طور کلی بیان نمادین و کنایی شاعر در ابراز اندیشه
اشعار او و ژرفاي اندیشه و زیبایی کالمش افزوده است.
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، مجلۀ »پورامینقیصرشعردرسبکسهرنگ،سهصدا،سه« )، 1387(فتوحی، محمود
.9- 30، صص 5ادب پژوهشی، شمارة 

تحلیل مفهوم انتقادهاي اجتماعی، فلسفی و سیاسی در مجموعه «)، 1392(گرجی، مصطفی
.149-169، صص 30، فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارة »شعار قیصر امین پورا

هايپژوهشفصلنامۀ،»پوامینقیصرشعراجتماعیهايدغدغه«)،1392(اسماعیلنادري،
.81- 89صص ،5پیاپیاول،شمارةدوم،سالبالغی،وادبی
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