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 پورهای زبان گفتار در شعر قیصر امینؤلّفهبررسی م

 ارمغان بهداروند

 بوشهر آزاد اسالمیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 یدهکچ

عصر های ادبی همنواختی در آفرینشکاین تأثیر اگرچه به صورت ی. ای به ناگزیر متأثر از زبان گفتار همان روزگار استشعر هر دوره

هایی از برخورداری از زبان گفتار همان روزگار را در شعر توان نشانهای، میالبد شعر هر دورهکدقیق شدن در  یابد، باتسرّی نمی

ادبیات در روزگار . های ادبی آن به دست آوردمندی از ظرفیتشعر امروز با ظهور نیما، تجربۀ تقرب به زبان گفتار و بهره. ردکشف ک

سازی آنها وچه و بازار و شاعرانهکهای زبانی ارگیری ظرفیتکز تالش برای القای مفاهیم، با به ما با توجه به ضرورت اجتماعی و نی

ردی است و شاعران با استفاده از این ظرفیت، در جلب کشعر گفتار برخاسته از چنین روی. نمایدمی کخود را به این مهم نزدی

ه از شاعران انقالب اسالمی محسوب کپور قیصر امین. اندگماشتهمخاطب و ایجاد صمیمت زبانی به آفرینش آثار شعری خود همت 

ه در این نگاشته تالش خواهد شد به کارنامۀ ادبی خویش به ثبت رسانده است کردی آثار ارزشمندی در کشود با چنین رویمی

های شعر انقالب و نیازمندی ت جریانکدر این تحقیق تالش شده است تا با نشان دادن حر. معرفی ساختار و سازمان آن توجه شود

پور عناصر زبان گفتاری در در شعر امین. پور بازنمایی شود ارگیری زبان گفتار در شعر قیصر امینکادواری زبان شعر، ضرورت به 

ه ک ندکها، اصطالحات و تعابیر مردمی نمود پیدا میالمثل حوزة واژگانی، لحن صمیمی شاعر با توجه به وجود اجزایی همچون ضرب

 .شودپور مؤثر واقع مییبی خوشایند از شعر امینکبه سهولت با دیگر اجزای شعری و بروز تر

 .پورشعر، شعر انقالب، زبان گفتار، قیصر امین: هالیدواژهک

 مقدمه 

گرش زبانی این ن. اع استم بخش اعظم آن، زبان گویای مردم همان اجتمکخیزد و دست های اجتماعی بر میشعر امروز از متن الیه

های طاوالنی  ما، طی دورهۀ شتر شاعران شعر گذشتیم بیدانیه مکهای زبانی شعر کالسیک است حال آن مقابل فرضیه درست نقطۀ

شاعران و مخاطبان شعر فارسی نهادیناه شاده باود کاه حتای در      ۀ اند و این برخورد با زبان چنان در ذائقصرفاً یکدیگر را مشق کرده

دانستند و در برابر تحوالت و تغییارات از خاود مقاومات    را ممنوع می یزبان یاربردهاکنیز هر گونه تغییری در  ریهای اخهمین دهه

 . دادندنشان می

. گرسنگی و تنهایی انسان باشد، به نوعی رابطاه باا ماردم نیازمناد اسات     ة ها و نعریخواهد زبان نگرانشعر امروز که مدعی است می»

هاا  تارین تجرباه  ترین احساسات و سختدهد باید چنان محکم باشد که بتواند ظریفدم را به هم ارتباط میهایی که شاعر و مررشته

 (261، 4965پور، یعل)«.گویندهای پیوند شاعر و مردم، زبانی است که مردم با آن سخن مییکی از آن رشته. منتقل کند

زباان گفتاار و   ة باالقو  یهاا یآن و باا اساتفاده از توانمناد    یاعاتال  یبا درک این ظرفیات ممکن در شعار، تاالش خاود را بارا    نیما

در حقیقت الویت الگوی تحولی که نیما در شعر فارسی پیشنهاد داد تغییرات محتوایی باود تاا   . آن در شعر به کار گرفتهای  قابلیت

. های این کشف بودترین زمینهو باشد، از مهمگی محتوایی شعر را پاسخها هتغییرات شکلی و انتخاب زبانی که بتواند نوگرایی در زمین

اجتماع که از عناصار  ة این پیشنهاد، در حقیقت شعر فارسی را از بن بست تکرار و تقلید نجات داد و توجه او به زبان زندۀ نیما با ارائ

را فاراهم آورد و باا ایان ابتکاار     تر کردن زبان شعر اماروز  توان در جهت تکوین و تکمیل زبان شعر امروز سود برد، امکان غنیآن می

به من چه »: هکاین بحث باشد ة فروغ فرخزاد بتواند تکمیل کنندۀ شاید این گفت. های اجتماع پیوند زده شدنیما، دوباره شعر به الیه

 کانم اه مای من از صبح تاا شاب باه هار کجاا نگا      . انفجار را در شعرش نیاورده استۀ که تا به حال هیچ شاعر فارسی زبانی مثالً کلم

 (44، 4951فرخزاد، )«.توانم خیانت کنمخواهم شعر بگویم، دیگر به خودم که نمیمن وقتی می. شودبینم چیزی دارد منفجر می می

خاود، عمیقااً از ایان تئاوری اساتفاده نماود و       هی ی شاعرانه و چه در اثر مطالعات دانشاگا ها هتجربۀ جیقیصر امین پور نیز چه در نت

ۀ قیصر، با درک مالل آوری و کساالت شاعر اواخار دها    . ردکت یانی خود را با تعمیم انرژی زبان گفتار در شعر خود تثبهای زبویژگی

شصت که بار شعر بیشتر بر دوش تصاویر گذاشته شده بود و نیز عبرت آموزی از ناتوانی و تقلید دیگار شااعرانی   ۀ پنجاه و ابتدای ده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
295 

نیماا و پاذیرش   ۀ هم چون فروغ فرخزاد کاه علیارغم درک آگاهانا    -رهایی یابند، شعر خود را که نتوانسته بودند از بن بست موجود 

های این شکل از شعر فارسی، هم چناان معتقاد باه وزن و بسایاری از شاگردهای      های او و تالش در جهت گسترش ظرفیتنوآوری

این تحرک و تمایل شاعران و باه ویاژه قیصار، ناشای از     هم چنان که گفته شد . زبان گفتار وارد کردة به دایر -سنتی شعر باقی ماند

 .توان گواه آوردهای متفاوتی را برای آن میشعر به شدت تصویرگرای وقت بود که نمونهة شاعران از آیندۀ رفتار مأیوسان

به تدریج از زیر باار   شعر بعد از انقالب نیز. آیددر هر دهه، به دالیل مختلف یک وجه یا خصلت شعر به صورت عاملی مسلط در می»

ۀ وضعیت گفتاری شاعر در دو دها  . شتابدکند و به سمت هر چه گفتاری شدن میعامل تصویر یا در واقع انبوه تصاویر شانه خالی می

 این نظام مکالماه و . گیردداند، شکل میاخیر ایران درتضاد با این مفروضات نظری که شعر را سلسله مراتبی از تصویرها و نمادها می

« .ای تحمیال شاده بار خاود نیاز معتارض اسات       تابد و به وجه رسانهمبادله، استیالی تصویر را هم چون حکمی ایدئولوژیک بر نمی

 (394، 4951،یباباچاه)

 بحثة یشنیپ 

توساط   ین تئاور یا اۀ درست و توساع  کمدرن خود و در یتئور یما و معرفیژه با ظهور نیمشروطه و به وة دور یرات ادبییپس از تغ

 یشاعر اماروز در پا    یو تحوالت زبان یرگذاریتاث. شعر امروز عنوان شده است یهاتیاز ظرف یکیگر، زبان گفتار به عنوان یاعران دش

-گازاره ». ل منتقدان قرار گرفت استیو تحل یمهم مورد بررس یاه همواره به عنوان مولفهکچنان مشهود بوده است  ین تئوریابراز ا

محماد شامس   ۀ نوشات « شعر اماروز  یلیخ تحلیتار»، یاثر محمد حقوق« شعر زمان یهاتابکمجموعه »، یباباچاه یعل« منفرد یها

ۀ پاور از جملا  یعلا  یف مصطفیتال« زبان شعر امروز یبررس»، یپور چافنیحس یاثر عل« یمعاصر فارس یشعر یهاانیجر»، یلنگرود

ام خاناه »ن در دو اثار  یهم چنا . اندقرار داده یاوکآن را مورد وا یاند و چگونگن موضوع پرداختهیه به اکهستند  یقاتین تحقیمهمتر

قرار گرفتاه   یما و شاملو مورد بررسین یشعر یهاتیاز ظرف یکین مولفه به عنوان یان ایپورنامدار یاز تق« سفر درمه»و « است یابر

 .باشدیت میه حائز اهمکاست 

 شعر گفتار 

ما را به  ،شعر گفتار. شوده موجب لطافت چندگانه شعر در ذهن خواننده میکجود دارد لمات و زبان وکصمیمیتی در  ،در شعر گفتار

ار افتااده ذهان و در نیات    کز از که به هوشیار شدن مراکراهی . شاندکردن معناها و استقالل اشیا میکای از آزاد سمت فضاهای تازه

ادمی باودن  کا ه از آکا زباانی  . بیناد مقابل رسومات زبان معیار نمیزبان شعر گفتار خود را مجبور به تسلیم در . شودآدمی منتهی می

ای مساعد برای ایجاد انقاالب در روح زباان فاراهم    ه زمینهکبوده  گفتاردر ادبیات معاصر این هدف در ضمیر شعر . خود فراری است

ه به سمت که شعر گفتار خواسته کبان نبوده بلبی قیدانه نسبت به ز  اما این انقالب زبانی همراه با تجاوز غیرمعقوالنه یا تخریب. ندک

اساتفاده از نیاروی ماافوق طبیعای     . ناد کآزادی زبان، فراروی معنایی، تولید صداهای تازه و گسترش و تازگی روح زبان دست پیادا  

هاای  از شاخصاه ه ما را به آن سوی مفاهیم دگرگون شده اشیا ببرناد  که توانایی این را دارند کحواس اصوات و هوش و دانش حروف 

 . است گفتاراصلی شعر 

ز و ارزش یا انگالید متوجه مفهوم خیدارد و با یت خاصیخود ارزش و اهم یه براکست بلیمنظور ساده ن یکة نندکان یلمه تنها بک»

د یسا )« .ردکا زد دقات  یا انگیهاا بار ما   از آن یاک ه هار  ک ییهاها و خاطرهجانیگر و هیدیکلمات با کد در روابط یبا... آهنگ آن بود

 (452، 4966،ینیحس

لمات را به رقاصی و شادمانی وادارد و از اماواج آنهاا   کند تا اصوات کمی شعر گفتار از احساس هوش حروف استفادهه کن روست یاز ا

لمات در انسان از دیگار خصوصایات شاعر    کشف نشده کهای احساسی استفاده از حجم عاطفی و ظرافت. به معناهای بیشتری برسد

  .شودشیده میکای از آنها ردهای دیگرگونهکارکها لمات رنگ و بویی دیگر دارند و در بعضی موقعیتک. است گفتار

تاتوری زبان معیار یاا زباان غالاب موجاب     کدی»: هکمعتقد است های شعر گفتار ترین چهرهبه عنوان یکی از جدیصالحی سید علی 

لمه، هر تصویر و هر معنا باا صادای   که هر کخواهد ه شعر گفتار میکصورتی  در. شدجلوگیری از چندصدایی شدن زبان در شعر می

ایان  . گاذرد لمه در شعر گفتار از خیر شناسنامه و اسم تحمیلای خاود مای   ک. رد صدایی خود را داشته باشندکارکخود حرف بزنند و 

  (44 ،4956،یفراهان)«.نمکه من از آن به نام تغییر ژن واژه یاد میکی تعمیمی است کتحر
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 پورنیصر امیشعر گفتار در شعر ق یهامولفه یبررس 

جساتند،  های شعر کالسیک برخوردار بودند و هم از نوگرایی ساود مای  زبانی، هم از ظرفیتة آثاری که در حوزۀ پور با ارائنیقیصر ام

هار چناد   . مسیر تاثیرگاذارتر واقاع شاود   توانست در این نو بود که تمایل ذاتی او به استفاده از زبان گفتار میهی درصدد گشودن را

های رسد اما صمیمیت ناشی از این رفتار زبانی، آرام آرام به عنوان یکی از شاخصهچرخش این تمایل در آغاز کمی کندتر به نظر می

قیصار بتاوان   شاید با چند مثال از شاعرهای  . کندشود و در روند رو به رشد شعر او گستردگی بیشتری پیدا مییشعر قیصر مطرح م

 :این روند صعودی را بهتر گزارش کرد

 سری بزنیم  ها هآاللۀ بیا به خان

 ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

 به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم

 سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم 

 درگاه دوست دل بندیم ۀ شبی به حلق

 (19ص/تنفس صبح)اگر چه وا نکند دست کم دری بزنیم 

 :و

  است یفتار من عادر

  دانم چرایاما نم

  ن روزهایا

  انیاز دوستان و آشنا

   ندیبیس مرا مکهر 

  دیگویاز دور م

  ن روزها انگاریا

  !یدار یگرید یحال و هوا

  اما

  من مثل هر روزم

  سادههای  یبا آن نشان

  همان نام،  با همان امضاو 

  یو با همان رفتار معمول

 (92ص/ی ناگهانها هآین)  آرامت و کشه سایمثل هم

 :و این غزل

 بزنم یا نزنم؟. ..ها دارم اماحرف

 بزنم یا نزنم؟! خدا را! با توام، با تو

 «...دوست»حرف دلم با تو همین است که ة هم

 چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟

 عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم

 (413ص/ همه آفتابگردانند هاگل...)زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟

 :و

 رود قطار می

 روی تو می
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 رود تمام ایستگاه می

 ام و من چقدر ساده

 های سال که سال

 در انتظار تو 

 ام کنار این قطار رفته ایستاده

 و همچنان 

 های ایستگاه رفته به نرده

 (3ص/دستور زبان عشق! )امتکیه داده

باه سامت   « شاعر سااده  »شاعر از  « علی باباچااهی »ها، موید این نکته است که به تعبیر نمونه سیر تدریجی زبان گفتار قیصر در این

بخشی باه شاعر و عمیاق    حرکت کرده است و در این مسیر آن چه که نمود بیشتری دارد این است که قیصر برای الیه« شعر گفتار»

های عینی و ذهنی خود را به ساهولت و ساادگی   دریافت های پیچیده نیست بلکهجلوه دادن فکر خود، نیازمند دشوارنویسی و کشف

-البته این سادگی و صامیمت از جنباه  . سازدکند و مخاطب خود را در صمیمت سیال واژگان و لحن خود رها میبه شعر تبدیل می

 :زدساکاهد و قدرت او را در استخدام واژگان هنگام سرایش شعر متجلی میشعر امین پور نمیة های زیبا شناسان

ه هناوز هام در ذهان مخاطباان     کباشد « جنگ یبرا یشعر»صر، شعر ین موضوع در شعر قید اییتا ین نمونه براید بهتریشا

 :ردک یابیتوان آثار آن را بازیخود م

 جا ینا

 هم دیوار

 ...نیست کسیپناه پشت  یگرد

 ستارگان را  یگرد

 حتی

 هیچ اعتماد نیست

 هاستاره یدشا

 ...نددشمن ما باش یشبگردها

 اما اگر ستاره زبان داشت

 گفت میه از بد شب کچه شعرها 

 (22ص/ تنفس صبح...)اتر از زبان من گنگیگو

 : و

 احوالت چطور است؟: گفت

 عالی است: گفتمش

 !مثل حال گل

 (63ص/ گلها همه آفتابگردانند!)حال گل در چنگ چنگیز مغول

 :و

 گذرد، هر روزاین روزها که می

 ی در باد کنم که کساحساس می

 زندفریاد می

 کنم که مرااحساس می

 آلودهای مهاز عمق جاده
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 زند یک آشنای دور صدا می

 آهنگ آشنای صدای او 

 مثل عبور نور

 مثل عبور نوروز

 (6ص/ی ناگهانها هآین...)مثل صدای آمدن روز است

از شاعر   یه مخاطاب جادا  ک یادهد، رابطهیمخاطب قرار مواسطه با  یم و بیانه و روان با زبان، شعر را در رابطه مستقین رفتار عامیا

ن نوع نگاه باه زباان، مخاطاب در    یدر ا. ابدیین اثر در مینش معناست و همواره خود را در واژگان ایند آفریاز فرآ ییه جزکست، بلین

 یاناد زنادگ  ه از تباار قارون گذشاته   ک یه با واژگانکند، نه آن کف یر و توصیروزمره او را تصو یه شعر امروز قرار است زندگکابد ییم

 یمنطقا  ،ت شاعر یا لکنثار باه نظار برساد، اماا در       یحتا  یده برخا یا ن است به عقکن نوع شعر اگر چه ممیا. ان شودیمعاصر آنها ب

 . دهدیه آن را از نثر فاصله مکمفرماست کح

 یانکاز م یمقطع یهاو برش یلیتخ یهاپرسشد به اصطالح یتوانینم ،مفرماستکه بر آن حک یبه عنوان مثال شما در نثر و منطق»

ن دسات اشاعار،   یا د، اما در شعر و به خصوص در ایت منطق نثر و نوشتارتان داشته باشیگر بدون رعایبه زمان د یو از زمان یانکبه م

و خاط ممااس   رد یشعر را در نظر بگ یلکد حس ید فقط بایسخن بگو یه از هر درکدهد یمفرماست به شاعر اجازه مکه حک یمنطق

ده است و شعرش اگر ین منطق رسیسروده به ا آزاده در قالب ک ین پور در اشعاریام. ندکل شاعرانه را با واژگان حفظ یشه و تخیاند

 (45، 4956، یطاهر)«.شودیت میآن رعا یلکاختار سد اما یگویآن م ینیع یهاو مشخصه یمختلف زندگ یایچه از زوا

 ...!آسمان را

 !ستناگهان آبی ا

 (بینی می از قضا یک روز صبح زود)

 دوست داری زود برخیزی

 پیش از آن که دیگران 

 چشم خواب آلود خود را وا کنند 

 پیش از آن که در صف طوالنی نان 

 بازهم غوغا کنند

 در هوای پشت بام صبح

 با نسیم نازک اسفند

 دست و رویت را بشویی

 نمدار و نرم بامدادان را ۀ حول

 یت حس کنی ها هروی هرم گون

 و سالمی سبز

 توی حوض کوچک خانه

 ها بگویی به ماهی

 ات را وا کنی سفره

 -نان و پنیره و نور -

 تا دوباره 

 فوج گنجشکان بازیگوش 

 ات دعوا کنندبر سر صبحانه

 دوست داری 
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 بی محابا مهربان باشی

 فهمی تازه می

 مهربان بودن چه آسان است 

 نسان با تمام چیزها از سنگ تا ا

 دوست داری 

 راه رفتن زیر باران را 

 پایان تنهاییهای بیدر خیابان

 دست خالی بازگشتن

 (41ص/ها همه آفتابگردانندگل...)از صف طوالنی نان را

شاان، باا   هاای متفااوت  شف زبان با لحان کدر شعر گفتار ما با . شودشف در شعر گفتار تنها به حوزه تصویر و رویا محدود نمیکاما »

ار کلاذت زباان شاعر گفتاار در هماین آشا      . ایام های پنهانی روح مواجهشف در الیهکلمات و با کشف در اصوات و آواهای گوناگون ک

الیه خود در ارتباط با زبان، لحن آن، رموز اصوات و آواها و جهان ذهنی شاعر ی ه در منتهکروحی . های روحی استساختن ناپیدایی

 (43همان، )«.لمات استکو 

 ی جهان وقت

 جهنم ۀ از ریش

 و آدم 

 از عدم

 و سعی 

 آید می های یاساز ریشه

 وقتی که یک تفاوت ساده 

 در حرف

 کفتار را

 به کفتر 

 کندتبدیل می

 ها باید به بی تفاوتی واژه

 های بی طرفی و واژه

 مثل نان 

 دل بست 

 نان را 

 از هر طرف که بخوانی 

 (69ص/ ی ناگهانها هآین!)نان است

 :شعر کوتاه و این

 ...از رفتنت دهان همه باز

 :انگار گفته بودند

 !پرواز 

 (23ص/دستورزبان عشق!)پرواز
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این نکته در شعر قیصر حائز اهمیت است که زبان گفتاری که به پیشنهاد نیما در شعر امروز کارکرد پیدا کارد، باه سابب شاعرهای     

حساین  ان داشت ولی قیصر کاه پایش از او شااعرانی هام چاون      یجر نیما و تالش دیگر شاعران، عمدتاً در همین شکل شعر فارسی
غزل آورد و توانست در ۀ این تجربه را آزموده بودند واتفاقاً موفق هم بودند، تمام این تجربیات را به عرص منزوی و محمد علی بهمنی

 : مقاطعی از پیشکسوتان خود نیز پیشی بگیرد

 کند آن آفتاب پنهانی  می طلوع

 جغرافیای عرفانی  ز سمت مشرق

 چیست؟ۀ پرد نشان می دوباره پلک دلم

 (56ص/ی ناگهان ها هآین.)..آید کسی به مهمانی می شنیده ام که

 : و

 ایمسراپا اگر زرد و پژمرده

 ایم ولی دل به پاییز نسپرده

 چو گلدان خالی لب پنجره

 ایم پر از خاطرات ترک خورده

 ایم اگر داغ دل بود ما دیده

 ایم دل بود ما خوردهاگر خون 

 ایم اگر دل دلیل است آورده

 ایم اگر داغ شرط است ما خورده

 !دشمنان، گردنیمۀ اگر دشن

 !اگر خنجر دوستان، گرده ایم

 :بخواهید اینگ گواههی گوا

 !ایمهمین زخم هایی که نشمرده

 دلی سربلند و سری سر به زیر

 (414ص/همان)ایم از این دست عمری به سر برده

  :و

 اول آبی بود این دل، آخر اما زرد شد 

 آفتابی بود، ابری شد، سیاه و سرد شد

 آفتابی بود، ابری شد، ولی باران نداشت 

 رعد و برقی زد ولی رگبار برگ زرد شد

 صاف بود و ساده و شفاف، عین آینه 

 (13ص/ دستور زبان عشق)آه، این آیینه کی غرق غبار و گرد شد؟ 

 :و دیگر

 دم تو را دوست دارممن از عهد آ

 از آغاز عالم تو را دوست دارم

 نه خواب و خیالی! نه خطی نه خالی

 من ای حس مبهم تو را دوست دارم

 ها من و آسمان تا دم صبحچه شب

 تو را دوست دارم: سرودیم نم نم
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 تر از غم ندیدمسالمی صمیمی

 غم تو را دوست دارمة به انداز

 بیا تا صدا از دل سنگ خیزد

 (63ص/ گلها همه آفتابگردانند.)..یم با هم تو را دوست دارمبگوی

هم چنان که اشاره شد زبان گفتار با استفاده از جمالت و عبارات مورد استفاده در زبان ماردم، در جهات ایجااد صامیمیت و روانای      

هر چند که روح شاعر در ایان    نمایدکند و خواننده گویی خود را در حال یک گفتگوی ساده با شاعر فرض میفضای شعر حرکت می

 : هایی از این اقتباس از زبان مردم در شعر قیصر اشاره نمودتوان به نمونهمی. مکالمه حضور دارد

 :در این سطرها« بو نبردن»و « خود را به مردن زدن»

 پس 

 من با همه وجودم 

 خود را زدم به مردن 

 تا روزگار، دیگر 

 کاری به من نداشته باشد

 ازه را هم این شعر ت

 ...گذارمناگفته می

 (43ص/ دستور زبان عشق ..)..تا روزگار بو نبرد

 :در این غزل« قوم و خویش»استفاده از تعبیر

 غمند ۀ قوم و خویش من همه از قبیل

 (95ص/ دستور زبان عشق)عشق خواهر من است، درد هم برادرم 

 :در این شعر« شودسرم نمی»و نیز عبارت مصطلح 

 عشق های  ز و رازاز تمام رم

 جز همین سه حرف

 میان تهی ة جز همین سه حرف ساد

 شود چیز دیگری سرم نمی

 شود من سرم نمی

 ...ولی

 راستی 

 دلم 

 (3ص/گلها همه آفتابگردانند)شود که می

تفاده از زباان گفتاار و   های ماوفقی از اسا  توان جستجو کرد و به عنوان نمونهاز این گونه عبارات و اقتباسات در شعر قیصر فراوان می

شاید یکی از نقاط موفق جلب مخاطب در شعر قیصر همین نزدیکی و قرابت مخاطاب  . های شعر ذکر کردظرفیتۀ تاثیر آن در توسع

 : هایی از این دستنمونه. نمایده گویی مخاطب خود را به عنوان گوینده این شعرها تلقی میکبا لحن و زبان قیصر است 

 ام دلم را گرفتی تو از من تم...

 از این بیش باج و خراجی ندیدم

 «راستش را بخواهی»خورم قسم می

 (413ص/گلها همه آفتابگردانند...)به باالی تو سرو و کاجی ندیدم

 :و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
312 

 چه بگویم؟مجال کو؟! گفتی غزل بگو

 شیرین من برای غزل شور و حال کو؟

 زند دلم به هوای غزل، ولیپر می

 (416ص/گلها همه آفتابگردانند...)بال کو؟گیرم هوای پر زدنم هست 

 :نیز

 عهد کردم دگر ازقول و غزل دم نزنم

 (413ص/همان)«زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟»

 :و

 «تا همین دو روز پیش»یک نفر که 

 (96ص/ ی ناگهانها هآین...)منکر نیاز گنگ سنگ بود

 :و

 که با تو خداحافظی کنم« تا آمدم»

 (65ص/همان)در گلو شکست ...بغضم امان نداد و خدا

 : نیز

 چیست؟ۀ پرد نشاندوباره پلک دلم می

 (56ص/همان)آید کسی به مهمانیکه می« امشنیده»

 :و

 کاش این زمانه زیر و رو شود

 «دهدروی خوش به ما نشان نمی»

 کنم ولی« درد دل»خواستم که با تو ...

 (36ص/همان )دهد ام ولی امان نمیگریه

 یریگجهینت 

ه شعر معاصر با کگیرد شکل می ین اتفاق در زمانیا. ردکانقالب رشد  یروزیه هم زمان با پکهایی است انیر انقالب از جمله جرشع

آرام آرام  یاخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهر یج، احمد شاملو، مهدیوشیما یهم چون ن یآوراز آثار شاعران نام یبرخوردار

رد و آن کیم یرا ط ینزول یریات موفق، سیتجرب یدیرار تقلکش گذارده بود اما باه مارور زمان و در اثر تیاخود را به نم یرگذاریتاث

 . دیدیب میبرد و آسیرنج م یهنر یهایبندو جناح یواردات یهایش از همه از تعدد تئوریه گفته شد، بکچنان 

ه آهسته آهسته مخاطب کشود یضرورت م یب یهایسیو دشوارنو یاشهیلک یهایدگیچین روزگار چنان دستخوش پیزبان شعر در ا

ساز نهیند و زمکیظهور م یطین شرایشعر انقالب در چن. شوندیش میگانه مخاطب خویر، یدهد و شاعران، ناگزیخود را از دست م

سته و ناخواسته به گروه مخاطبان گر رویدادهای اجتماعی، خواشاعر به عنوان روایت. شودیم یادبۀ در عرص یمتفاوت یان ادبیجر

اندیشد و در حقیقت با ایجاد زبانی متعادل و متناسب با سطح مخاطبان خود، سعی در انتقال مفاهیم ذهنی خود برای خود می

 ای اجتماعی درنویسی از زندگی و جامعه نیست بلکه به عنوان پدیدهشعر، تنها رونوشت. خوانندگان و مخاطبان خود خواهد داشت

 . گذاردساختارنویسی جامعه، آگاهانه تاثیر می

 یهاتیش از خود و قابلیپ یهابا تجاربه یدرستا ییه آشناکاز شاعران جوان  یبرخ یو زمان شناس ی، هوشمندیطین شرایدر چن

 یگرید یهایانمندها و تون آموختهیاز ا یمنده با بهرهکرد کجاد ین فرصت را ایچهل و پنجاه داشتند، ا یهاشعر دههة شف شدک

ت و گسترش یتثب ینند و برایافرین انقالب بیآغاز یهاسال یستایمتفاوت با شعرا ین خود آنان بود، شعریند تالش و تمریه برآک

از  یده بود، به گرمیشعر انقالب و جنگ آغاز گردة در گستر یه با خلق آثارکن روند یا. وشندکخود ب یشنهادیشعر پ یهایژگیو

ن یاز شاعران ا یاریان موجب مطرح شدن نام بسین جریا یاز شعرها یه برخک یرفته شد، به نحویپذ یادبۀ ن و جامعمخاطبا یسو

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
313 

ه کرد کاشاره ... و یپور، سلمان هراتنیصر امی، قینیدحسن حسیهم چون س یتوان به شعر شاعرانیه از آن جمله مکان شد یجر

 رده بودندکشنهاد یپ یزبانة تر را هم در حوزتازه یشعر

د شاعران در ین مهم باعث گردیه اکژه شعر انقالب بود یشعر امروز به و یازهایردن زبان شعر به زبان و فهم مخاطب از نکتر یکنزد

 .ابندیق یش مخاطبان خود توفیشعر و افزا یاء اقبال عمومیاح

از  یمندو با بهره ینشین بینام برد با چن یت اجتماعسیان شعر سمبولیاز جر یاندهیتوان به عنوان نمایه از او مکپور نیصر امیق

او  یاز سطرها و عبارات شعر یاریه اقبال مخاطبان از شعر او و وارد شدن بسکنهد یسالم زبان گفتار شعر خود را بنا م یهاتیظرف

 .زبان گفتار استۀ هوشمندان یریارگکن به یدر زبان مردم محصول ا

 :منابع

 ، نشر برگ، تهرانآفتابة وچکدر، 4961صر، یپور، قنیام

 ، نشر سروش، تهرانتنفس صبح، 4962، ----------

 د، تهرانی، نشر مرواردستور زبان عشق، 4951، ----------

 ، نشر افق، تهرانناگهان یهانهیآ، 4962،----------

 د، تهرانی، نشر مروارها همه آفتابگردانندگل، 4966،----------

 منفرد، نشر سپنتا، تهران یها، گزاره4951، ی، علیباباچاه

 ازدهم، تهرانی، چاپ 4ج  یادب یهاتبک، م4966، رضا، ینیدحسیس

  9654روزنامه ایران شماره  :«ن پوریصر امیتر قکد یبرشعرها یدرنگ» ،4956، یمهد، یطاهر

 ، ساختار زبان شعر امروز، نشر خوارزمی، تهران4965علی پور، مصطفی، 

 525روزنامه شرق شماره ، «لماتکدنیای صمیمیت » ،4956،علیرضا، فراهانی

 .، نشر زمانییوشش رضا رهاکفروغ فرخزاد، به  یها ه، مصاحب4951فرخزاد، فروغ، 
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