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پور های پایداری قیصر امینخوانشی فرمالیستی از سروده  

 مریم بخشی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده

های نبرد و نیز درون مرزهای که در طی این هشت سال در جبههگدازی واقعۀ عظیم جنگ و هشت سال دفاع مقدس و حوادث جان

مان گذشت، چنان تأثیری بر ژرفنای روح و روان عاشقان انقالب نهاد که هر یک به نوبۀ خود درصدد ادای دین سرزمین اسالمی

را خالی نکرده و همگام با  گرای انقالب نیز از همان روزهای آغازین جنگ، عرصهدر این میان شعرای متعهد و آرمان. برآمدند

پور به سبب های قیصر امیندر این میان سروده. ها آفریدند و شورها برانگیختندرزمندگان با سالح سحرانگیز قلم، حماسه

پایداری های سروده. اندای یافتهزدایانه از وقایع، جلوه و جایگاه ویژهبرخورداری از خالقیت در پرداخت مضامین بدیع و روایت آشنایی

های پس از اند و چه آن دسته که مربوط به سالقیصر، چه آن دسته که در ایام دفاع مقدس و با محوریت جنگ و جبهه سروده شده

های واژگانی، ها و فراهنجاریگیرند، مشحون است از اقسام هنجارگریزیتری را در برمیجنگ هستند و طیف مضامین گسترده

در این . بخشدطیفانش برتری میهای دیگر همای که آنها را از پایداری سرودهگرایانهیدات و تدابیر شکلمعنایی، نحوی و دیگر تمه

سازی زدایی شکلوسفکی و برجستهگرایانه و بر اساس نظریۀ آشناییهای او را با رویکردی شکلایم تا سرودهجستار برآن بوده

 .موکاروفسکی مورد بازخوانی قرار دهیم

 .سازیادبیات پایداری، اشعار قیصر امین پور، فرمالیسم، شکلوفسکی، آشنایی زدایی، برجسته: هاژهکلیدوا

 :مقدمه -4

 سازیزدایی و برجستهآشنایی -4-4

مطرح ( Russian formalism)از مباحثی است که نخستین بار در مکتب فرمالیسم روسی ( defamiliarization)زداییآشنایی

های ها و تحلیلتبار بودند که در پژوهشگران ادبی روسیپردازان و پژوهشگرایان گروهی از نظریهلها یا شکفرمالیست. گردید

را به یکسو . ..وای  هشناختی، روانشناختی، زندگی نامهای تاریخی، جامعهخود، تمامی رویکردهای فرامتنی از جمله رهیافتۀ نقادان

در حقیقت . صورت پذیرد« بر اساس قواعد و هنجارهای درون متنی و ادبی»اید صرفاً بنهاده و اعالم کردند که تحلیل آثار ادبی می

های سیاسی و گیریها بنا داشتند، نوعی علم ادبی مستقل را بنیان نهند که از وابستگی به دیگر علوم انسانی و جهتفرمالیست

ها در راستای تحقق این مقصود، فرمالیست(. 2: 4934قاسمی پور، .ک.ر)اجتماعی رها باشد و وجوه ممیز ادبیات را مشخص کند

ی صوری و زبانی است ها هها و مشخصآن دسته از ویژگی»از منظر آنان، « ادبیت». را مطرح کردند( literariness)«ادبیت»ۀ مقول

موضوع »:نویسدن نهضت مییاکوبسن یکی از پیشاهنگان ای(. 1:همان)«سازد می که آثار ادبی را از دیگر انواع سخن، متمایز و متفاوت

 , Lemon & Reis)«کند می چه اثری خاص را به اثری هنری مبدلیعنی آن. علم ادبیات، آثار ادبی نیست، بلکه ادبیت است

« زداییآشنایی»ۀ شود مقولچیست و چگونه در آثار ادبی محقق می« ادبیت»ها در پاسخ به این پرسش که مالیستفر 107:1965)

« صناعتۀ هنر به مثاب»ارزشمند وی تحت عنوان ۀ نخستین بار توسط شکلوفسکی در مقال« زداییآشنایی»مفهوم . را مطرح کردند

هنر اندیشیدن در قالب تصاویر است؛ بدون تصاویر » کهها مبنی بر اینقاله ضمن نفی و رد آراء سمبولیستاو در این م. مطرح گردید

ادبیت را حاصل اثر . (Shklovsky,1965: 61, in Lemon and Reis)« ردویژه هیچ نوع شعری وجود ندابه هیچ هنری

آرایی و از چون اغراق، تکرار، واجای از عوامل از قبیل کاربرد خاص زبان، الگوهای آوایی، وزن، کاربست صناعات ادبی هممجموعه

 .داندجمله تصاویر می

آشنا نمایاندن جهان آرمان هنر و ادبیات بر غریب و ناشد، شته میچه تا آن زمان پنداشکلوفسکی، بر خالف آنۀ بر اساس نظری

و هنر به . بلعدعادت، اشیا، لباس، اثاث خانه، همسر انسان و حتی هراس از مرگ را می»: نویسد می شکلوفسکی. موجود استوار است

ها در حقیقت به باور فرمالیست (Shklovsky, Ibid: 12  )« .این دلیل وجود دارد تا انسان به یاری آن زندگی را دوباره درک کند

های ما از زدگی است، به عبارتی درک و دریافتو عادت( automatization)  فرآیند ادراک انسان در معرض خودکارشدگی
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به کاربستن  شود و ادبیات با می آورروزمره، اتوماتیک، عادی و ماللۀ مان از فرط تکرر و مواجههای جهان پیرامونواقعیات و پدیده

-لذا می. گرددشناختی و صناعات ادبی، ما را به دریافتی مهیج، جاندار و نوین از زندگی رهنمون میانواع و اقسام تمهیدات زیبایی

مهم ۀ مسئل. ستها هموجودیت و هستی اشیاء و پدیدة بنیادی هنر و ادبیات کشف دوبارۀ توان گفت در بوطیقای فرمالیستی، وظیف

های متأخرتر مورد انتقاد قرار گرفت، این بود که های اولیه و در رأس آنان شکلوفسکی که از سوی فرمالیستالیستدر خصوص فرم

-زدایانه غفلت میکردند و از روند خودکارشدگی شگردهای آشناییآنان، متن را محدود به تمهیدات و صناعات صوری و ایستا می

 (foregrounding)سازیبرجسته. زدایی پیشنهاد کردرا در برابر آشنایی« برجسته سازی»از این رو موکاروفسکی، فرآیند . ورزیدند

ای غیرمعمول و نامتعارف به کار زدایی است، فرآیندی است که در طی آن عناصر زبانی به گونهکه در واقع صورت پویای آشنایی

زدایانه ممکن است در اثر تکرار و به بان، تمهیدات آشناییبرجسته سازی زۀ بر مبنای نظری( 52: 4966علوی مقدم، .)شوند می گرفته

ای نیاز دارند تا با شناختی خود را از دست بدهند بنابراین نویسندگان، همواره به تمهیدات و شگردهای تازهمرور زمان ارزش زیبایی

ها و این شگردها انواع هنجار افزایی. گیزندآن زبان را از حالت کلیشه و خودکارشدگی دور نگه دارند و شگفتی مخاطبین خود را بران

 .گیرندها سخن خواهیم گفت، در بر میرا که در ادامه از آن. ..هنجارگریزی واژگانی، نحوی، معنایی و

صفوی، .)هنجار افزایی. 2هنجارگریزی. 4: پذیرد می سازی از دو طریق در کالم صورتبندی جفری لیچ، برجستهبر اساس تقسیم

توان هر نوع عدول و سرپیچی از قواعد اما بدیهی است که نمی. هنجارگریزی، انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است (23: 4951

ای  هاز منظر لیچ، سرپیچی از هنجارها تنها تا انداز. زدایی و دارای ماهیت و خصلتی ادبی قلمداد کردآشناییۀ و هنجارها را از مقول

تنها آن دسته از « موسیقی شعر»دکتر شفیعی کدکنی نیز در ( 91: همان.)جاد ارتباط مختل نگرددتواند صورت گیرد که ای می

ها لحاظ دانند که حائز دو شرط بنیادی باشند؛ اول این که اصل رسانگی یا ایصال در آن می ها را دارای ماهیت ادبیهنجارشکنی

؛ برخی از (43: 4965شفیعی کدکنی،).زیبایی شناختی داشته باشدۀ شده باشد یعنی برای خواننده قابل درک باشد و در ثانی وجه

هنجارگریزی واژگانی، هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی آوایی، هنجارگریزی معنایی، هنجارگریزی : انواع هنجارگریزی عبارتند از

گیرد، بلکه قواعدی افزون بر قواعد میاما در هنجار افزایی، انحرافی از قواعد زبان هنجار صورت ن. نوشتاری و هنجارگریزی گویشی

 . شودزبان هنجار بر آن اعمال می

 ادبیات پایداری و قیصر امین پور  -4-2

از طرف مردم و »گردد که ای از آثار ادبی متعهد و ملتزم، اعم از شعر و نثر اطالق میادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت به گونه

آید و هدفش جلوگیری از انحراف در کند به وجود میها را تهدید میات مادی و معنوی آنچه حیپیشروان فکری جامعه در برابر آن

بازتاب دردهای »یا به تعبیری دیگر ادبیات پایداری ( 4/26ج: 4954بصیری، )« .ادبیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است

( 953: 4956کافی، )«.زنندها را فریاد میعه آنمشترک میان تمام جوامع بشری است که شاعران، به عنوان وجدان بیدار جام

های سیاسی، فرهنگی، حوزهۀ های داخلی و یا تجاوزهای بیرونی در هماین قبیل آثار قاعدتاً مبارزه با بیدادگریۀ مایبنابراین جان

ب پایداری در هر دو صورت اد(. 13، 4959سنگری، )های ضد آزادی استاقتصادی، اجتماعی و به طور کلی استقامت در برابر جریان

-اند شعرای آزاده و آرمانای همواره بودهدر هر دوره. ای قابل مالحظه داردمذکور در ادوار گوناگون تاریخ ادبیات فارسی پیشینه

دی های حکام وقت و شرایط نامساعداجتماعی، سیاسی، اقتصااند و در مقابل بیدادگریشان داشتههایخواهی که دل در گرو آرمان

شان گردیده ظهور انتقادات و اعتراضات گاه مالیم و ضمنی و گاه صریح و خصمانهۀ عصر خود، تاب سکوت نیاورده و اشعارشان عرص

 . است

پایداری . 2پایداری در برابر دشمن خارجی، . 4: کلی در شعر فارسی، دعوت به پایداری به سه حوزه قابل تقسیم استاما در نگاهی 

-طلبی، آزادیستیزی، عدالتهایی همچون ظلممایهو بن( 949: 4951صهبا، )پایداری در برابر نفس . 9داخلی و در برابر دشمن 

تفاوتی برخی از اقشار، خواهی، عشق به میهن، دعوت به همبستگی ملی، اعتراض علیه فقر و فساد، دردمندی و تألم شاعر از بی

انقالبی، ذکر جنایات جنگی دشمن و مواردی از های  رای شهدا، ستایش شخصیتترغیب به مبارزه، تقدیس شهادت، مرثیه سرایی ب

 .روند می این دست، مضامین معمول و متداول در این شاخه از ادبیات به شمار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله  

نشگاه محقق اردبیلیدا  

4931شهریورماه  6 -1  
 

 

125 
 

یافته گیری کرد؛ اما به نحوی سازمانتوان پیادوار شعر پارسی میۀ تر گفته شد رد پای ادبیات پایداری را در همکه پیشچنان

شود و شعرا گری اجتماعی تبدیل میای برای بیدارسازی و روشنخستین بار در عصر انقالب مشروطیت است که شعر به وسیلهن

نمایند و از این راه مردم لیاقت داخلی آنان میشعر خود را مصروف ترویج پایداری در برابر مستبدان و نفرت از بیگانگان و عوامل بی»

های ادبیات پس از عصر مشروطیت، که پایه(. 32: 4931تسلیم و طالبیان، )«خوانند می ها فرادر برابر آن را به مقاومت و ایستادگی

و جنگی که پس از آن به مدت  4936طور جدی و مستحکم در آن عصر استوار شد، وقوع انقالب اسالمی ایران در سال پایداری به

ظهور ۀ م ساخت تا بخش عظیمی از میراث ادبیات پایداری کشور به منصهشت سال به مردم این سرزمین تحمیل شد، مجالی فراه

مان ی نبرد و در مرزهای سرزمین اسالمیها های که در مدت این هشت سال در جبهعظیم جنگ و وقایع تکان دهندهۀ حادث. برسد

در این میان . دد ادای دین برآمدندخود درصۀ گذشت، چنان تأثیری بر ژرفنای روح و روان عاشقان انقالب نهاد که هر یک به نوب

گام با رزمندگان با سالح سحرانگیز گرای انقالب نیز از همان روزهای آغازین جنگ، عرصه را خالی نکرده و همشعرای متعهد و آرمان

در . نام گرفت« قدسادبیات دفاع م»ها نوع خاصی از ادبیات پایداری را بنا نهاد که های آنها آفریدند و حاصل دلنوشتهقلم، حماسه

استفاده از فرهنگ تشیع و نمادهای دینی مانند عاشورا، کربال، شهید، امام »توان گفت می رابطه با محور مضمونی این ادبیات،

از مضامین استفاده شده ... قهرمانی، لحن تند و کوبنده، تصویرپردازی از مقاومت شهرها، تکریم مدافعان وۀ ، تقویت روحی(ع)حسین

پور به سبب برخورداری از خالقیت در های قیصر امیندر  این میان سروده( 21: 496حسینی،)«.یات دفاع مقدس هستنددر ادب

بینی عمیق الهی و عرفانی لطیف، جلوه و سادگی و صمیمیت کالم، جهان، زدایانه از وقایع،پرداخت مضامین بدیع و روایت آشنایی

که « زیبایی»و « جنگ»قیصر میان »: گوید می داند و می «ملک الشعرای جنگ»ی، قیصر رامرتضی کاخ. اندای یافتهجایگاه ویژه

گوید که هنوز با این زبان بلند و عریان سخن می« زیبایی»کسی که از . رسند، پیوندی استوار ساخته استمتنافر و متضاد به نظر می

در واقع، ( 36: 4956محقق، )«.اهل خرد او را بزرگ باید بدانندقیصر از کسانی است که ... رسد می جنگ به مشامشهای  بوی باروت

نظران پور پیوندی ناگسستنی یافته است و اکثریت صاحبشعر انقالب به خصوص شعر موسوم به دفاع مقدس با نام قیصر امین

داند که در کالبد ا مسیحی میعبدالجبار کاکایی قیصر ر. ترین شاعر دفاع مقدس دانسته اندادب در عصر حاضر او را برجستهۀ عرص

های پس از جنگ به تدریج از ای را باور بر این است که قیصر در سالگرچه عده( 23: 4956قاف، .)بی جان شعر انقالب روح دمید

اما ( 29: همان)«از شعر ایدئولوژیک به شعر عاشقانه و از شعر جنگ به شعر ضد جنگ رسید»باورهای پیشینش دست کشید و 

قیصر شاعری است که از ابتدای شاعری اش تا آخر »: توان در این سخنان سعیدی کیاسری جستپاسخ را به این افراد می بهترین

او در روزگار جنگ، راوی جنگ بود، با . تواند از تحول برکنار بماند نمی عمرش، هیچ وقت در حاشیه نبود و این چنین شاعری

ها نپرداخته بود؛ او در هر تر به آنرود که پیشول اعتقادی اش به سراغ مضامینی میخودش اما پس از جنگ با حفظ اصهای  روایت

(  424 -443: 4956محقق، )«.های مشترک مردم خود استدو موقعیت به سرنوشت مردم ملتزم است و راوی دردها و آرمان

تر شده های عرفانی و انزواجویانه پررنگایشمخلص کالم این که گرچه در مجموعه اشعار متأخر او به ویژه دستور زبان عشق، گر

نبریده است و التزام به روایتگری دردهای مردم را نصب « تعهد»ۀ مسئلهایش نیز یکسره از اجتماع و سرودهاست، اما در این دل

در این جستار در . ه استسراید، درد او همواره درد مردم زمانه بودمی« ها هدردوار»که خود او در چنان. العین خود قرار داده است

های گرایانه موردبازخوانی قرار دهیم و ضمن بازشناسی انواع جلوهصدد هستیم، اشعار مقاومتی قیصر امین پور را  با رویکردی شکل

انی و گرایانه را در القای معآشنایی زدایی و برجسته سازی در سطوح گوناگون زبان اشعار وی، فرآیند تأثیرگذاری این تمهیدات شکل

های امین پور در جملگی میدان تحقیقاتی این پژوهش، تمامی پایداری سروده. مضامین مورد نظر او مورد بررسی قرار دهیم

 .باشند می مجموعه اشعار وی

 پژوهشۀ پیشین -4-9

است که ذکر  تحریر درآمدهۀ پژوهشی به رشتۀ آثار متعددی در قالب کتاب، مقاله و رسال، پوردر خصوص شعر پایداری قیصر امین

پیوند حماسه و عرفان در اشعار قیصر تألیف دکتر مریم : اندها از این قرارگنجد؛ برخی از آن نمی این نوشتارة ها در گسترآنۀ نام هم

شناختی سبک هندی در شعر پایداری قیصر امین پور به نگارش دکتر حسین آقاحسینی و های جمالنظرچوب مسجدی؛ جلوه
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دکتر محمدرضا صرفی؛  نماد، نقاب و اسطوره در شعر ۀ مقدس، تعهد و تحول در شعر قیصر امین پور نوشت مجاهد غالم؛ دفاع

زدایی شناسی و صورتگرایی از طریق آشناییمقاومتی قیصر امین پور به قلم دکتر کبری روشنفکر و همکاران؛ و بررسی ارتباط زیبایی

اخیر، چشم انداز نگارندگان از ۀ گرچه در مقال. لیف حسن امامی و شهره ره انجامقیصر امین پور تأ« های ناگهانآیینه»در اشعار 

ای به رویکرد تا اندازه -که البته تنها در یکی از مجموعه اشعار قیصر امین پور انجام گرفته -زدایی ی آشناییها هحیث استخراج نمون

ی پایداری مندرج در جملگی مجموعه اشعار قیصر ها هکه سرود تحقیقاتی پژوهش حاضرة نماید، اما گسترپیش رو نزدیک میۀ مقال

ها سیر و سلوک مقاله را به سمت و شود و نیز نوع رویکرد و عملکرد ما در یافت، تحلیل و استنتاج از نمونهامین پور را شامل می

سوط، تحقیق و تألیفی صورت طور مستقل و مبوع پژوهش حاضر بهموضۀ توان گفت که در زمینکشاند؛ لذا میسویی دیگر می

 .نپذیرفته است

 بحث و تحلیل  -2

گیرند، بر ادبیات پایداری قرار میۀ پور را که در حیطهای قیصر امینآن داریم تا آن دسته از سرودهدر این بخش از نوشتار سعی بر

مورد بازخوانی و بررسی قرار گرایی روسی مطرح گردیده است، سازی که در مکتب شکلزدایی و برجستهاساس نظریات آشنایی

بستن اقسام سازی را به کارزدایی و برجستههای دستیابی به آشناییگرایان، راهکه در مقدمه شرح داده شد، شکلچنان. دهیم

ات و دانند؛ در این بخش از پژوهش، درصددیم انواع تمهیدمعیار میة زده و خودکارشدها در زبان عادتها و فراهنجاریهنجارگریزی

ها و سازی زبان به کار بسته، اعم از انواع هنجارگریزیزدایی و برجستهی را که شاعر در جهت تحقق اصل آشناییاتدابیر هنری

او در سطوح گوناگون زبان اشعارش و تأثیر این های  های واژگانی، معنایی، نحوی، آوایی، گویشی و ابداعات و خالقیتهنجارافزایی

 . معانی را بکاویمتمهیدات بر تلقین 

 هنجارگریزی واژگانی -2-4

-یا ترکیبی جدید به وجود می های زبان عادی و هنجار، واژهدر هنجارگریزی واژگانی، شاعر یا نویسنده با گریز از قواعد ساخت واژه

از هنجارگریزی، جایگاه این نوع (. 31: 4966علوی مقدم، .ک. ر)بندد  می ای را به شکلی نامعمول و فراهنجار به کارآورد، یا واژه

-ها بهره میهای واژهاو شاعری است که به تمامی از ظرفیت. ها دانستدرواقع قیصر را باید شاعر واژه. ای در شعر قیصر داردبرجسته

یش شعری ساز سراها یا تصاویر را متداعی سازد و زمینهای از تناسبای در ذهن خالق او حاضر شود تا زنجیرهکافی است واژه. گیرد

های زبانی که حاصل تأمل و تعمق شاعر در ها و تناسبات لفظی و بازیها و ایهاماشعار او مملو است از انواع جناس. تازه گردد

ذهن خالق شاعر با کلمات متجانس « زین خالی»به عنوان نمونه بنگرید در شعری با عنوان . هاستهای نهفته در واژهظرفیت

 : های جالب و دلنشینی کرده استسازیچه مضمون« یدنگرد»و « گُرد»، «گَرد»

 بر این زین خالی نه گَردی نه مردی

نه من پر کنم جای همچون تویی 

 بر این زین خالی یلی چون تو باید...را

 

 !دال زین غم ار خون نگردی نه مردی 

کجا پر شود  جای  گُردی به  گردی؟ 

 !چه دردی! من آن دل ندارم چه دردی

 (34: همان)                               

جناس هم « نشوی»در مصراع دوم به معنی « نگردی»و « گردی نیست»در مصراع اول در معنی « نه گردی»در بیت اول، میان 

نه »و « مردی وجود ندارد»در مصراع اول به معنی « نه مردی»ها میان وجود دارد و نظیر همین جناس جناس تامو هم  مرکب

، (شدن)و گردیدن( غبار)گردة حضور دو واژ. وجود دارد« مرد نیستی»در مصراع دوم که بیانی خطابی به دل است و به معنی« مردی

 .را در ذهن شاعر متداعی ساخته و جناس دیگری را این بار از نوع جناس ناقص حرکتی پدید آورده است« گرُد»ة در بیت دوم، واژ

چه در بدیع برخی از اقشار اجتماع، شاعر از آنۀ کارانهای محافظهتفاوتیای است از بیکوائیهنیز که در حقیقت ش« اشتقاق»در شعر 

جادوی »، به عبارتی «رستاخیز کلمات»سنگ کدکنی در کتاب گراننامیده شده و دکتر شفیعی« جناس شبه اشتقاق»سنتی 

و « جهان»ن سروده، تشابهات لفظی وآوایی واژگان تردید در ایبی. ای هنرمندانه برده استاند، بهرهش خوانده«مجاورت
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نقشی اساسی در هستی یافتن این شعر در جغرافیای خیال شاعر « کفتار»و « کفتر»و« یأس»و « سعی»/«عدم»و « آدم»/«جهنم»

 :شعر از این قرار است. داشته است

/ به کفتر/ کفتار را/ در حرف/ وقتی یک تفاوت ساده/ آید می ی یأسها هاز ریش/ و سعی/ از عدم/ و آدم/ جهنمۀ از ریش/ وقتی جهان

امین !)نان است/ از هر طرف بخوانی/ نان را/ دل بست/ مثل نان/ بی طرفیهای  و واژ/ ها هباید به بی تفاوتی واژ/ کند می تبدیل

 (231: 4953پور،

ارتباطی اعم از تناسب یا تضاد با یکدیگر  زدایانه، کلماتی را که فی الذات هیچبینیم، شاعر در فرآیندی آشنایی می کهچنان  

کالم کنار یکدیگر نشانده است تا مفهومی ة حروف مشترک یا آواهای همسانی که واجد آن هستند، در زنجیرۀ ندارند، تنها به واسط

بدین ترتیب . غ کندزدایی شده و بالطبع تأثیرگذارتر به خواننده ابالرا که در نظر داشته در قالب عباراتی بدیع، غریب و آشنایی

 . کشف این مناسبات نیز متلذذ خواهد شدۀ شعر افزون بر لذت دریافت ایدئولوژی پنهان در شعر، به واسطة خوانند

ساخت ترکیبات بدیع و ۀ های قیصر، نوآوری و ابتکار او در زمینشان در سرودهواژگان و تناسبات لفظیة گذشته از مبحث گسترد

 :سرایدمی« جغرافیای ویرانی»او در غزلی با عنوان . ها نیز شایان توجه استها و مفاهیم آنان واژهکشف مناسبات معنایی می

 دلم قلمرو  جغرافیای ویرانی  است

 دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه

 تو فیض یک  اقیانوس آب  آرامی

 

 

 

 

 ما همیشه  بارانی  است ۀ هوای ناحی

 پریشانی استۀ همیشه برزخ دل تنگ

 که دلم خواهشی بیابانی است! سخاوتی

 (423: همان)                       

شان وجود دارد، در تبیین های جغرافیا، ناحیه، هوا، بارانی، تنگه، دریای سرخ، اقیانوس آرام،آب و بیابان و تناسباتی که میاناز واژه

 . است« خواهش بیابانی»، و «دلۀ تنگ»، «جغرافیای ویرانی»یبات ای هنرمندانه جسته است که حاصل آن ترکالضمیر خود، بهرهفیما

 :سرایدکه در وصف شهادت است، می« راز پرواز»در بیتی از غزلی دیگر با عنوان 
 خونینای  هخلسای خوشا زخود رفتن مست 

 

 ، عارفانه رقصیدن سماعی سرخسرخوش از 

 ( 413: همان)                           

رنگ به درخشند که مابقی واژگان در کنار این دو کمچنان می« سماع سرخ»و«خونینۀ خلس»، دو ترکیب شگفت انگیزدر این بیت

شاعر مبنی بر ۀ در کنار یکدیگر، گزینش هنرمندان« س»و«خ»گذشته از تناسبات آوایی حاصل از قرارگرفتن دو حرف. آیندچشم می

چون خونین و سرخ را که نوعی آمیزش میان دو قلمرو گوناگون با واژگانی « اعسم»و « خلسه»چون یی همتلفیق مفاهیم عرفانی

 .انگیزی دانستتوان از عوامل این اعجاب می ای حسآمیزی کرده است،محسوب شده و به تعبیری ایجاد گونه

های ار، تأمل در نام ماهاین ب. ، باز هم شاهد هنرنمایی قیصر در سطح واژگانی کالم هستیم«تبصره»دیگری با عنوانة در سرود

گیری این سروده در جغرافیای ذهن ساز شکلاش زمینهو مفاهیم دوگانه« تیر»ة الخصوص، واژو علی( بهشتمرداد و اردی، تیر)سال

اقع در مصرع اول، تیر در معنای ماه اول تابستان و در مصرع سوم در معنای گلوله تفنگ به کار رفته است، اما و. شاعر گردیده است

-اردی. سازد می کند و نوعی ایهام تناسبرا نیز در ذهن تداعی می« تیر»شدن آن در مصراع سوم در کنار اردی بهشت، معنای ماه 

 . به کار گرفته شده است( استعاره از بهشت)بهشت نیز در مصراع سوم، نه در معنای حقیقی بلکه در معنای استعاری خود

 (36: همان!)این است/ باری عروج تند شهادت!/ توان ز تیر به اردیبهشت رفتاما گه می/ رسدمیمرداد / آری همیشه در پی هر تیر

پور مشحون است از چنین ترکیبات مبتکرانه و بکری که با قرار گرفتن در بافت محتوایی و زبانی مناسب و امین سراسر اشعار قیصر

، (21ص )، باور سیاه(23ص)، آبی دعا(21:همان)های خستگیکفش: د ازها عبارتنبرخی از آن. اندزودهمقتضی بر بالغت سخن اف

، خواهش (423)، ارتفاع خستگی(423)تاولة ، گیو(492ص)، صفات بغض(419)، متن مبهم مه(23ص)عریانیة چترهای ساد

اول ، ت(35ص)، تب لبیک(ص492)، منطق منسوخ مرگ(ص492)فریادة ، کور(492ص)، سماجت پوالدی سکوت(491ص)بیابانی

، (39ص)رازۀ حجم بست( ،61ص)، آشتین روشن تسلیم(61ص)، دست نازک اشراق(49ص)، خشکیدن جی  در گلو(35ص)زدن دل

 . ...و(491)، قفل بزرگ تیرگی(494ص)منحنی خنده
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ترفندهای توان از  می به کار بستن مصطلحات و تعابیر دیگر علوم، از جمله هندسه، جغرافیا، معانی، عرفان و دستور زبان را نیز

که « مساحت رنج»از زیباترین مصادیق این ترفند شاعرانه، غزلی است با عنوان. پور در سطح واژگانی زبان دانستامینۀ زدایانآشنایی

شهدا وصف ۀ گیری از اصطالحات هندسه، نهایت دردمندی و تألم خود را از جا ماندن از قافلدر آن قیصر سعی کرده است با بهره

 :کند

 د مرا ضربدر عذاب کنیدشعاع در

 محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید

 

 مگر مساحت رنج مرا حساب کنید 

 خطوط منحنی خنده را خراب کنید 

 (423: همان)                             

 :کنیم می های علوم را در شعر قیصر ذکرهایی از کاربرد اصطالحات دیگر شاخهدر ادامه نمونه

  اضیاتری»مصطلحات علم»: 

 مرگ مساوی است با بودن منهای عشق        عشق مساوی است با حاصل جمع وجود

 (425:همان)                                                                            

  معانی»مصلحات»: 

 اگر که متن سکوت مرا کتاب کنید  بالغت غم من انتشار خواهد یافت         

 (492: همان)                                                                            

  جغرافیا»مصطلحات»: 

 دلم قلمرو جغرافیای ویرانی است

 دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه

 آتش فشان خاموشمة مهار عقد

 

 

 

 

 ما همیشه  بارانی  است ۀ هوای ناحی

 ستپیشانی اۀ همیشه برزخ دل تنگ

 ی دلم دردهای پنهانی استها هگداز

 (491: همان)  

 

الی ابیات هیی از آیات قرآنی در البها ههایی از احادیث یا پارقیصر در سطح واژگانی، کاربرد بخشزدایی از دیگر شگردهای آشنایی

سوره غافر و  61به ترتیب از آیاتبه عنوان نمونه در دو بیت زیر . شوددیده می« تنفس صبح»ۀ است که به خصوص در اشعار مجموع

 .سوره اعراف، برای مقاصد شاعرانه بهره جسته است 462

 ای دل« استجب لکمادعونی» به شوق وعده

 دال ز عهد الستی به جان  خریده تو  گویی

 

 

 

 

 بخوان برای اجابت، بخوان دعای شهادت

 بالی  شهادت«  قالوا بلی»تو به ۀ قبیل

 (412: همان)                                

که در منقبت رهبر کبیر انقالب، امام خمینی، سروده شده است، با استفاده از مفاهیم « هاخوبیۀ خالص»در غزلی دیگر نیز با عنوان 

 :کندنبوت چنین تعبیر میۀ قرآنی، انتساب ایشان را به سالل

 تو امتداد کوثر جوشانی

 

 تو سوره اعطیناستۀ سرچشم 

 (66: همان)                      

 هنجارگریزی معنایی -2-2

سازی در کالم است که از رهگذر به کارگیری انواع زدایی و برجستههای متعدد آشناییهنجارگریزی معنایی یکی دیگر از شیوه

ها دانیم، همنشینی واژهکه میچنان. گرددحاصل می... ها وهای زیباشناختی از جمله اقسام تشبیهات، استعارات، مجازها، ایهامآرایه

-ها و هنجارهایی است و شاعر بر مبنای اهداف زیباییدر سطح معنایی بر اساس قواعد حاکم بر زبان عادی و هنجار، تابع محدودیت

ای این نوع از انواع شگرده. ورزدسازی در کالم مبادرت میزدایی و برجستهها به آشناییشناسانه، از طریق تخطی از این محدودیت

این نوشتار نشان خواهیم داد، ۀ که در ادامچنان. پور یافته استهای مقاومتی قیصر امینزدایی، بیشترین بسامد را در سرودهآشنایی
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ها در میان شعرای هم ها و سپس بازنمایی هنری آنذهن خالق و ذوق متعالی قیصر به راستی در کشف مناسبات میان پدیده

 :سراید می «گلوی شوق»او در غزلی با عنوان . کم نظیر است( ریشعرای ادبیات پایدا)طیفش

 شب عبور شما را شهاب الزم  نیست

 بافد می خیال دار تو را خصم از چه 

 پرسم می کجاست جای  تو از آفتاب 

 ز بس گریه که کردم غرور بغض شکست

 

 

 

 

 

 که با حضور  شما آفتاب الزم  نیست

 ..گلوی شوق که باشد طناب الزم نیست

 سؤال روشن ما را جواب الزم  نیست

 برای غسل  دل مرده آب الزم  نیست

 (54: همان)                            

در بیت اول، کمال مراتب معنوی رزمندگان و نورانیت حاصل از آن در عالم تخیل شاعر، آنان را در مقام مقایسه با خورشید قرار داده 

در بیت دوم اسب خیال شاعر در میدان بالغت اندکی . بیهی مضمر و تفضیلی نمودار گشته استاست، و این همسانی در قالب تش

و نیز در « خیال بافتن»در فعل مرکب« بافتن»ای که در جزء یا ایهامی دوگانه« استخدام»بیشتر تاخته است؛ در این بیت صنعت 

را یک بار در معنای « بافتن». یت چندین برابر افزوده استبه کار گرفته شده، بر ابعاد زیبایی شناختی ب« ازچه»عبارت پرسشی

. توان تفسیر کردمی« طناب»و بار دیگر در معنای حقیقی در ارتباط با « خیال بافتن»مجازی و به عنوان جزئی از عبارت فعلی

از چه »ط با طناب و در معنی و بار دوم در ارتبا« چرا»و به معنی« خیال بافی»نیز یک بار در در ارتباط با فعل« از چه»عبارت 

زدایی و التذاذ هنری در توان حاصل کرد، موجب وقوع آشناییای که از بیت میگردد؛ بدین صورت، تعابیر دوگانهتفسیر می«جنس

به لرزه انداختن »در بیت سوم و چهارم، شاعر برای ارتقای بعد عاطفی کالم و یا به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی. شودمخاطب می

های پیرامون خود از جمله آفتاب، اجزای پیکر خود و گیرد؛ این بار به پدیدهشگردی دیگر در پیش می« ارهای عاطفی مخاطبت

ۀ کوشد به نحوی همها میبخشد و  با بازتاب احساسات درونی خود بدان می تشخص« غرور»چون یی همحتی مفاهیم انتزاعی

ها پرسد و از بس که در فراق آنب از غم فراق شهدا، نشان جایگاه آنان را از آفتاب میبی تا. هستی را در عواطف خود دخیل سازد

 .اشک ریخته، غرور بغض را شکسته است

 :بینیم می گاه دیگری از خالقیت قیصر، تشبیهات تازه و بکری است که در رباعی زیرتجلی

 موسیقی شهر بانگ رودارود است

 جنگۀ بخوان قص ها هبرخاک خراب

 شهر آتش و دود  استۀ اصرق 

 از چشم عروسکی که خون آلود است

اش در این رباعی، شاعر، شهرش را که به میدان رزم رژیم بعث عراق مبدل شده است به محفل بزمی مانند کرده است که موسیقی

 .های سرکش آتش دودآلود استاش شعلهی مادران داغدیده و رقاصهها هبانگ رودارود و سوگنال

و کاربردی « سرخ»و « سبز»گیری مجازی از دو رنگ سرود دیگری که در رثای رحمان عطوان سروده است، با بهرهدر سوگ

، مجاز از «سرخ»در این سروده، . زدایی شده تبیین کرده است، مفهوم جاودانگی شهدا را با زبانی آشنایی«کاشتن»استعاری از فعل 

مجاز از درخت است و درخت « سبز»خون نیز، خود کاربردی مجازی از شهید است؛  خونی است که پیکر شهید آغشته بدان است و 

 .هم استعاره از شهید

 . (954: 4953همو، .)اما این ابتدای سبزی او بود/ هرچند سرخ سرخ به خاک افتاد.../ هم سبز بود و هم سرخ/ او را وقتی کاشتند

تر و با بیانی دراماتیک چنین هنریای  هرا به شیو« جاودانگی شهید»یعنی همان مفهوم پیشین، « اتفاق»در شعر دیگری با عنوان 

 :کند می ترسیم

او سبز بود و گرم که / اما/ افتد می /ا آن اتفاق سردا / آن سان که مرگ/ افتاد/ افتد  می /ا آن اتفاق زردا/ آن سان که برگ/ افتاد

 (24: 4969امین پور، . )افتاد

کند، که البته تشبیه می« برگی زرد و خزان دیده»را از لحاظ سادگی، ایجاز و سرعت وقوع به افتادن انسان « مرگ»شاعر اتفاق 

همچنین در . در اختصار و ایجازی که در سرایش شعر لحاظ شده به زیبایی منعکس گردیده است( مرگ)سادگی و ایجاز این اتفاق

که تعبیر دیگری از مرگ است، از « اتفاق سرد»زرد خزان دیده و نیز  ای است از برگکه تعبیر شاعرانه« اتفاق زرد»ساخت ترکیب 
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« گرم»و « سبز»ها با و تضاد آن« سرد»و « زرد»و / «مرگ»و « برگ»از طرفی تناسب موسیقایی میان . نوعی حسآمیزی بهره جسته

پندارید، همواره اتفاقی سرد و که میدر حقیقت، شاعر درصدد القای این مطلب است که مرگ چنان. نیز مورد نظر شاعر بوده است

ها ا مرگی چنان که شهدای دفاع مقدس راست ا در حقیقت دست یافتن به نوعی زرد نیست، بلکه مرگ در راه دفاع از آرمان

 .جاودانگی و حیات ابدی است

و عقیدتی استوار و مشخصی  سوزد، فردی را که چهارچوب فکریای دیگر، شاعر که در تب و تاب تعهد به اجتماع میدر نوسروده

مانند کرده که مدام با هر وزش باد، اوراقش « کتابی در مسیر باد»جا به هندارد و به هیچ اصولی پایبند و متعهد نیست، در تشبیهی ب

، بدین معنی که در مسیر هر جریان «یی که ناخدایش باد استکشتی»خورند؛ و در تشبیه مشابه دیگری به به سویی ورق می

شود و به تعبیر شاعر، در نهایت چنین شخصی محکوم به فنا در اوج خمول و یی که قرار بگیرد با او همراه و هم مسیر میکریف

به برای چنین فردی، انتخابی است که کامالً عنوان مشبهباد بهة گزینش واژ. فراموشی است، چرا که هویت و موجودیتی از خود ندارد

و مانند ( 2،6: 4955شوالیه و گرابران، )ثباتی دانسته شدهرت گرفته، چرا که باد سمبل ناپایداری و بیهوشمندانه و داللتمند صو

 : رسد می جا و درخور به نظرهغایت بفکری ندارد به این پدیده، گزینشی بهة کردن فردی که هیچ گونه نظام تثبیت شد

/... رود از یاد می /دهد بر بادعمر خود را می/خواندهیچ کس او را نمی/ ماخورد هردم ورق امی/ چون کتابی در مسیر باد/ ساکت و تنها

: همان).باد است/ هم ناخدا/ هم خدا/ لیک او را/ بادبان را ناخدا باد است/ مقصدش هرجا که بادا باد/ بادبان کشتی او در مسیر باد

31) 

تکرار کرده تا « بادبان»ة ورت مستقل و یک بار به صورت ترکیبی در واژصرا به این واژه، بینیم در این شعر، شاعر پنج بار می کهچنان

 .بنیادی شعر را به خواننده القا کندۀ بار دیگر به یاری الفاظ، اندیش

زدایی را با بیانی آشنایی« سرایش شعر و نقش بستن آن بر صفحه»در ستایش و یادکرد شهدا، شاعر، « غزل شکفتن»در بیتی از 

 :کندوصف می شده، این چنین
  چندی است تا به جای سکوتبه یمن نام تو 

 

 خندددرون دفتر من شعر ناب می

 (441: 4969همو، )                       

ها و ساخت تشبیهات بکر بر اساس این وجوهِ تشابهِ خالقیت قیصر تنها محدود به یافتن مناسبات و وجوه تشابه پنهان میان پدیده

-ساختمان نحوی یا به تعبیری محور همنشینی ارکان تشبیه نیز هنرنمایی میة گری او در حوزابداعة بلکه گاه قو یافته نیست،تازه

ای نوین از تشبیه با طالقانی سروده شده، شاهد ساخت گونه.. که در رثای آیت ا« تجسم»ای با عنوانبرای نمونه در سروده. کند

 .ه هستیمچیدمانی بدیع و جالب توجه از ارکان تشبی

با آبشار پاک /... تندیسی از عروج/ بر بامی از بلند شهادت/ تا ذره ذره ذره بسازیم/ صد پاره شو، هزار ستاره/ یاران به آفتاب بگویید

 (61: همان...)قلبی و گردنی بتراشید/یا از خضوع محض/ تواضع

بلند و مرتفعی باشد، و خورشید تکه تکه بشود و از تلفیق خواسته بگوید این است که اگر شهادت را بام چه شاعر در این شعر میآن

« خورشید»و « عروج»و « شهادت»بنا باشد تندیسی بسازیم، آن تندیس مجسم که سه مفهوم« عروج»های آن و مفهوم متعالی تکه

یی شده و غریب به مخاطب زدارا در خود نهفته دارد، همان شهید بزرگوار است؛ اما همین مفاهیم ساده را در قالب زبانی آشنایی

به همین صورت اگر بنا داشته باشیم قلب پاک و زالل و متواضع ایشان را متجسم سازیم، باید از آبشار که دو مفهوم . کند می عرضه

لت را از حا« خضوع»افتادگی و زاللی را توأمان دارد، بهره بجوییم و برای تجسم بخشیدن به کمال فروتنی ایشان، باید خود مفهوم 

 . انتزاع خارج ساخته و متعین و مجسم سازیم

ی ها هقیصر، در نکوهش کسانی که از بیم جان، ندای حق را در پیوستن به جبه« هاغزل تقویم»دیگری با عنوانة در ابیاتی از سرود

 :کندنبرد نور و ظلمت لبیک نگفتند، تصاویر و تعابیر بدیعی خلق می

 دل در تب لبیک تاول زد ولی ما

 خیال نای اسماعیل خود را حتی

 

 

 

 لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم

 تصویری از خنجر نکردیم    ۀ همسای

 (       35:همان)                               
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سازی و برانگیختگی در سطح ایجاد کرده، باعث برجسته« ب»و « ل»و « ت»یی که از رهگذر تکرار در بیت اول، تناسبات صوتی

ای توصیف را در انسان با تعابیر تازه و جانانه« حب دنیا»هم در این بیت و هم در بیت دوم، شاعر صفت . شودایی کالم میموسیق

در « ما»ما در اشتیاق لبیک گفتن، در سوز و گداز است و از آتش اشتیاق، تاول زده، اما خود« دل»گوید،  می در بیت اول. کندمی

در بیت دوم هم عبارت (. لب تر کردن کنایه از حداقل تالش برای انجام کاری)لبی هم تر نکردیم  جهت انجام تکالیف دینمان حتی

در این . «دنیاحب»بیانی است استعاری در راستای وصف همان صفت « خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویر خنجر کردن»

مان های دنیایی ما باشد که ما را از ادای تکالیفی که شرع بر عهدهتواند استعاره از تمام تعلقات و دلبستگیمی« اسماعیل»بیت، 

در این . دهدهای مادی و دنیایی ما را در معرض خطر قرار میاستعاره از هر چیزی که هستی و داشته« خنجر»دارد و نهاده باز می

مبنی بر برای قربانی کردن فرزندش، اسماعیل، در برابر امر الهی ( ع)بیت، شاعر با تلمیحی لطیف به ماجرای تسلیم حضرت ابراهیم

خطر ببینیم، چه رسد به این که در ۀ مان را در آستانهای دنیاییکند که حتی در خیال هم حاضر نیستیم داشتهبه ما گوشزد می

 .واقعیت، قدمی برداریم

که هنوز پای در گل تعلقات دنیایی دارند،  قیصر باز هم آن دسته از مخاطبین شعرش را« غزل تصمیم»در بیتی از غزلی دیگر با نام

ساخت آن تشبیه ای استعاری است که ژرفدر بیت دوم، اضافه« نای غفلت»ترکیب . کند که از خواب غفلت برخیزند می دعوت

 . شاعر باید مانند قربانیان کوی منی با نیش خنجری او را از پا درآوردۀ به حیوانی است، که به توصی« غفلت»صفت 

 سری بزنیم ها هآاللۀ ا به خانبی 

 به یاد  منطق  قربانیان  کوی  منا

 

 

 

 ...ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

 به نای غفلت خود نیش خنجری بزنیم  

 (424: همان)                           

 .تشان دست از پایداری نکشنددردها و معضالۀ کند که با وجود هم، قیصر، مخاطبان شعرش را دعوت می«حرف عاشقان»در غزل

 عشق را شروع کنیمۀ بیا که حادث

 اگر گرسنگی از سمت شب هجوم آرد

 دو دست  آبی  از آستین  فرا  ببریم

 

 ...ز شرق زخمی دل ناگهان طلوع کنیم 

 ...روزه سد جوع کنیمۀ به طعم حوصل

 فروتنانه در آن  آستان  خضوع  کنیم 

 (416: همان)                                

شان به شان را به لحاظ وسعت و فراخیهایخود و همرزمانش را در جریان تشبیهی مضمر به خورشید و دل در بیت اول، شاعر،

شان طلوع هایکند آنها نیز از شرق دل می کند که همچون خورشید که از مشرق طلوعکند و از آنان دعوت میسرزمینی مانند می

-زدا بیان میرا در قالب عباراتی آشنایی« تحریض به استقامت توأم با عشق و دلدادگی»ای همچون مفهوم سادهبدین صورت . کنند

-کند که از جانب ظلمت گسیل شده و او از رزمندگان میدر بیت دوم، در عالم تخیل شاعر، گرسنگی چونان سپاهی جلوه می. کند

در بیت سوم، قائل . داری نصیبشان شده، سدی مقابل تهاجم این سپاه بنا کنندروزهۀ خواهد با سالح صبر و شکیبایی که به واسط

در تناسب با مضمون بیت که باال « ا»ة مورد مصوت کشید 6برای دست، کاربرد « زالل و خالصانه»در معنای« آبی»شدن صفت 

و « فرابردن»تضاد که بین دو مفهوم  ایو گونه« آستان»و « آستین»بردن دست به آستان متعالی ایزدی است، جناس موجود میان

 .وجود دارد، از شگردهایی است که زبان را از سطح زبان عادی و هنجار به سطح زبانی ادبی و هنری باال کشیده است« فروتنی»

 متبحرانه و داللتمندی کهة و استفاد« صنعت تشخیص»های مربوط به سطح معنایی کالم، در میان انواع گوناگون هنجارگریزی

گیرند تا  می در جغرافیای تخیل او مظاهر گوناگون هستی جان. به خصوصی یافته استة کند، جلو می زداقیصر از این شگرد آشنایی

ها در دردها نالضمیر خود به آبه مسلک و مرام او بگروند و در انجام مقاصدش در ساحت خیال یاریش کنند و یا شاعر با بازتاب مافی

شاعر، عناصر گوناگون جهان هستی را چونان کشورش « تقصیر عشق بود»فی المثل در غزل . سازدان میو عواطف خود شریکش

 :بینددرگیر مصاف می

 باران گرفت نیزه و قصد  مصاف  کرد

 جایی دگر برای عبادت نیافت  عشق

 

 

 کرد خنجر خود را غالف وآتش نشست 

 ما  طواف  کردۀ طایف آمد به گرد 
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 شمارتقصیر عشق بود که خون کرد بی

 

 باید به بی گناهی دل اعتراف  کرد  

 (51: همان)                             

که در جنگ تحمیلی جانب )، خورشید و باد و دیگر اهالی روشندل آسمان، بر خالف غالب ساکنان کوردل زمین«بسیج»در شعر 

های ، ندای حق را لبیک گفته و عزم پیوستن به جبههجود خود حس کرده، حق را دریافته اند، بار تکلیف را بر و(ناحق را گرفتند

 :نبرد را دارند

خود را در مسجد ة رفت تا نام خانوادا امروز صبح که می/ این را خورشید با اشاره به من گفت!/ من عضوی از بسیج محل هستم

 (16: همان...)رفتندشب هم یک کهکشان بسیجی روشن در آسمان ده رژه می/... محل بنویسد ا 

طالقانی سروده شده است، شاعر که سوگوار از دست دادن بزرگمردی .. که در رثای شهید آیت ا« تجسم»با عنوانای  هدر نوسرود

از آفتاب . افزاید می کند و بدین طریق بر ابعاد عاطفی سخنچون اوست، جهان پیرامون خود را در اندوه جانسوز هجران او شریک می

هارا عاجزانه به هایش تندیسی به رسم یادبود از پیکر آن شهید بزرگوار بتراشند و لحظهد که متالشی شود تا از ترکیب ذرهخواهمی

 .ها عمری جاودانه برای آن شهید بسازندخواند تا از تلفیق آنخود فرا می

 ها های لحظ... تندیسی از عروج/ بامی از بلند شهادتبر / تا ذره، ذره، ذره بسازیم/ صدپاره شو، هزار ستاره/ یاران به آفتاب بگویید

 (  61 -33: همان...)تا عمری از همیشه بسازیم/ چنین مگریزید

مطلب دیگری که در مبحث هنجارگریزی در سطح معنایی شعر پایداری قیصر شایان طرح است، درهم آمیختن مدرکات مربوط به 

الیه به مضافی است که هیچ سنخیتی با آن ندارد، و یا اضافه کردن مضافقلمرو دو حس متفاوت یا انتساب صفت به موصوفی 

 :در ابیات زیر« بوی صدای بالل»از آن جمله است . آمیزی استای خاص از حسماحصل آن، گونه
 آید می ی خطر بوی  یالها هز جاد

 شنوم؟صدای کیست؟خدایا درست می

 

 

 

 آید می کسی از آن سوی مرزهای محال

 آید  می ی صدای باللبودوباره 

 (66: همان)                                  

 :یا در این بیت 

 طنین نام مرا موریانه خواهد خورد

 

 مرا به نام دگر غیر از این خطاب کنید   

 (494: همان)                                 

، اتفاق (24ص)، اتفاق زرد(65ص)، روزهای سرخ(496:همان)ونینخۀ شیه: های دیگر این هنجارگریزی عبارتند ازبرخی از مصداق

 . ...و( 33ص)، مرگ سرخ(65ص)، بوی کافری(23ص)، باور سیاه(23ص)، دعای آبی(22ص)سرد

 هنجار گریزی نحوی -2-9

را دو های نحوی هستند که جلوه و جالی سخن او های مقاومتی امین پور، هنجارگریزیزدایی در سرودهاز دیگر مصادیق آشنایی

هایی از کالم یا هرگونه تخطی از اصول و قواعد های نحوی از رهگذر جابجایی ارکان جمله، حذف پارههنجارگریزی. چندان کرده اند

زدایی و های مقاومتی قیصر که غالباً با هدف آشناییها را در سرودهدر ادامه، مواردی از این نوع هنجارگریزی. شوندنحوی حاصل می

 :مخاطب و جلب توجه او صورت گرفته است، ذکر خواهیم کردگیری غافل

(   44: همان... )بر خواب ناتمام جسدها/  ساکت شبهاتنها میان / نالد می آزیر قرمز است که/ وضعیت خطر گذرا نیست/ ا  اینجا

ساکت ». گردیده است شاعر با جابجا کردن جایگاه موصوف و صفت و مقدم کردن صفت بر موصوف، مرتکب نقض قوانین دستوری)

 .(بوده است« ساکتهای  شب»در اصل « شب ها

در این بیت، چینش اصلی جمله بدین صورت بوده . )آلود استاز چشم عروسکی که خون/  جنگ ۀ بخوان قص ها هبر خاک خرابا  

 .(جنگ را بخوانۀ ها است، قصآلود بر خاک خرابهاز چشم عروسکی که خون: است

دیگر / در گوش من/ شوند می جفت.../ کفشهایم رایا هر چه / چینم می /در سینی/ ها راقندان و استکان/ چه اتفاقیهی هر / ا اما چرا

 (.بعد از نهاد، نقض آشکار قوانین دستور زبان فارسی است« را»کاربرد عالمت مفعولی( )24: 4951امین پور، )آید؟  نمی صدای زنگ
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انتقال نهاد از جایگاه معمول و ( )412: 4969همو، )به قامت تو بپوشند تا قبای شهادت /ا لباس تنگ تعلق هزار پاره کن ای دل

 (تا قبای شهادت به قامت تو بپوشند: جملهۀ صورت اولی. مقرر خود یعنی از ابتدای جمله به پایان جمله

(  33: همان... )تندیسی از عروج/ ز بلند شهادتبامی اتا ذره، ذره، ذره بسازیم بر / صدپاره شو، هزار ستاره/ ا  یاران به آفتاب بگویید

 .(بلند، صفت بام است که با نقض قواعد دستور زبان فارسی با فاصله از موصوف خود قرار گرفته است)

بر « همیشه»در این نوسروده، قید زمان )( 23: همان. )ایماحساس کرده/ عریانیة با چترهای ساد/ را باران کینهۀ بارش همیشا ما 

 (.ف قوانین دستوری، به بارش اضافه شده استخال

سخاوتی حذف ۀ از دنبال« کن»فعل امر ( )491: همان. )که دلم خواهشی بارانی است سخاوتی/ ا تو فیض یک اقیانوس آب آرامی

 .(شده است و منجر به آشنایی زدایی در کالم گردیده است

جایی هباز هم به سیاق مثال نخستین با جاب( )416: همان)طلوع کنیم ناگهان شرق زخمی دلز / عشق را شروع کنیمۀ ا بیا که حادث

 .(بوده است« شرق دل زخمی»صفت و موصوف روبرو هستیم؛ اصل ترکیب مشخص شده، به صورت 

اصول جا کردن ارکان جمله از هدر این بیت، شاعر با جاب( )46: همان. )دیوار هم توان شنیدن نداشته است/ داغ دلمهای  ا  این حرف

داغ دلم را نداشته های  دیوار هم توان شنیدن حرف: اصل جمله بدین صورت بوده است که. و هنجارهای دستوری تخطی کرده است

 .(است

 هنجارگریزی آوایی -2-1

 توان به تشخصها میشوند و از طریق کاربرد آندر مقایسه با تمام عوامل موسیقایی که باعث امتیاز زبان شعر از زبان هنجار می

ها اگر صامت». های آوایی از اهمیت بسیاری برخوردارندزدایی در نظام شعری دست یافت، هماهنگیسازی و آشناییها و برجستهواژه

دیگری از موسیقی شعر پدیدار ة قرار گیرند و با نظمی خاص تکرار شوند، جلو« محور همنشینی»ها به تناسب خاصی در و مصوت

البته  (446: 4966علوی مقدم، )«.آیدها و برجسته ساختن عناصر شعری به شمار میر رستاخیز واژهشود که خود عامل مهمی دمی

در این قبیل موارد، غالباً با هنجارافزایی روبه رو هستیم، چراکه عدول یا انحرافی از زبان معیار صورت نگرفته، بلکه هنجارهای 

گر این تناسبات آوایی لحاظ شده در زبان با فضای محتوایی و عاطفی شعر حال ا. جدیدی از جانب شاعر بر آن اعمال گردیده است

های مقاومتی خود از امکانات و پور در بسیاری از سرودهامین. گرددنیز مناسبت داشته باشند، تأثیر حاصل شده چند برابر می

نوشتار برخی از این موارد را مورد ۀ در ادام .هایی آوایی واژگان در جهت القای بار عاطفی و محتوایی شعر بهره برده استظرفیت

 .بررسی قرار خواهیم داد

گوید، این  می دار و همیشگی انسان متعهد و اهل اندیشه سخنکه در آن قیصر از دردمندی و تألم دامنه« هنوز»در شعری با عنوان

 :اندای یافتههای آوایی کاربرد گستردههماهنگی

طعم میوه / تکان شانه خاک/ طنین نام نخستین/ شروع شاخه ادراک/ دامنه دارد/ درد/ هنوز است هنوز هم که/ دامنه دارد/ هنوز

 (256: 4956امین پور، ... )هنوز دامنه دارد/ و درد/ ادامه خواهد داشت/ که تا تنفس سنگ/ ممنوع

تا از پایان ناپذیری این دردها و تألمات و ناتمام گذاشتن پایان شعر، تمهیداتی هستند از جانب شاعر « هنوز»ة واژة تکرار چندبار

نوعی موازنه یا توازن نحوی برقرار  5،3، 6، 6میان مصراع های. ها در زندگی خود حکایت کندروحی و تداوم و حضور مستمر آن

همان ة دها میان کلمات تشکیل دهناز آن گذشته در هر کدام از این مصراع. کنداست که کالم را از ریتمی خاص برخوردار می

های طنین، یکسان است، در واژه( ش)حرف آغازین( 6مصراع)آرایی وجود دارد؛ در دو واژه شروع و شاخه مصراع، نوع خاصی از واج

باز هم مانند ( 5مصراع)میوه و ممنوعة ، حرف آغازین کلمات بعد است، در دو واژ(ن)حرف پایانی اولین واژه( 6مصراع)نام و نخستین،

قبل، حرف آغازین ة حرف پایانی واژ 6به سیاق مصراع( 3مصراع)تنفس و سنگة ازین یکسان است و در دو واژحرف آغ 6مصراع 

 را  متداعی« تصدیر»ۀ این سروده، نوعی نظم موسیقایی که آرایة سازندهای  ها و مصراعبدین صورت شاعر میان واژه. بعد استۀ کلم

 .کند، برقرار ساخته است می
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سروده شده است، شاعر با لحاظ کردن تناسباتی میان برخی از ( عج)که در انتظار فرج صاحب الزمان« پیشواز»مدر شعر دیگری با نا

 :ها در محور همنشینی، باعث ارتقای موسیقایی کالم و برجسته سازی گردیده استواج

 (256: همان. )از  همین راه/ رسیوزها میکه گفتند این ر/ بهشتیبرای تو ای روز اردی/ چه اسفندها دود کردیم/ آه.... چه اسفندها

اند، و پایان یافتن مصراع آغازین شعر و نیز در این شعر که غالباً هم در کنار یکدیگر واقع شده« ه»و صامت« ا»ة وفور مصوت کشید

 .کند می های مکرر شاعر و حسرت و انتظار او را به ذهن القا، آه کشیدن«آه»مصراع واپسین آن با هجای 

ها سروده شده، شاعر برای دستیابی به ، که در رثای شهدا و حسرت بر نپیوستن به آن«شکستهۀ به یاد ساق»غزلی با عنوان در

و سجع ( اگر درست بگویم)، ردیف(تو)چون تکرار هجاییهم سازی در کالم از تمهیدات هنجارافزاییهماهنگی آوایی و برجسته

 .بهره برده است( شرح/ عقل/ حجم)و سجع متوازن ( نماز/راز)مطرف 

 رازی اگر درست بگویمۀ تو حجم بست

 تو عقل سرخ شهابی اگر درست بگویم

 

 تو ارتفاع نمازی اگر درست بگویم 

 تو شرح گلشن رازی اگر درست بگویم

 (3: 4969امین پور، )                          

 هنجار گریزی گویشی -2-3

ترین بسامد را در میان سایر پور تنها در موارد معدودی نمودار گشته است و پاییننهنجارگریزی گویشی در اشعار مقاومتی امی

این سبز سرخ »ای با عنوانی این گونه هنجارگریزی را در نوسرودهها هاز نمون. زدایی به خود اختصاص داده استاقسام آشنایی

 :سراید می بینیم، آنجا که شاعر می «کیست؟

 ( 94: همان... )خواند می و سرود شعفزد  می کل/ محلی را از یاد برده بود خوانگریوانگ ا  این زن که بود؟ که ب  

و از اشعاری محلی است که زنان در مراسم سوگواری « گریستن»و « خواندن»ة بومی جنوب که مرکب شده از دو واژة واژ: خوانگریو

 .دهند می شادمانی سر آوایی که زنان محلی در عروسی و هنگام: کنند؛ و کل زدن می زمزمه

 (46: همان...)باید سالح تیزتری برداشت/ تا بانگ رود رود نخشکیده است/ بسوزانیم رود روداز بانگ / باید گلوی مادران خود را/ ا  نه

 .سازند می عبارتی که در مناطق جنوبی ایران مادران سوگوار در عزای فرزندانشان بر زبان جاری: رود، رود

 گیرینتیجه -9

اند و نگاهی گذرا به های انسانی دانستهخواه و متعهد به اجتماع و ارزشر را جمیع منتقدان اشعارش همواره شاعری آرمانقیص

عظیم جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، شاعری متعهد چون او را ۀ واقع. هایش گواه روشنی بر این ادعاستسروده مجموعه

چه شعر قیصر را آن. مصروف پرداختن به این حادثه و پیامدها و مسائل مرتبط با آن بدارد اصلی همت خود راۀ بر آن داشت که وجه

زدایانه از وقایع بخشد، برخورداری از خالقیت در پرداخت مضامین بدیع، روایت آشناییطیفان پایداری سرای او، برتری میاز سایر هم

او با اتکا جستن به اقسام . هایش استانی هنگام به تصویر کشیدن اندیشههای زبگیری ماهرانه از تمامی امکانات و ظرفیتو بهره

یی که در ایام دفاع ها هگرایانه چه در سرودهای واژگانی، معنایی، نحوی و دیگر تمهیدات و تدابیر شکلها و فراهنجاریهنجارگریزی

تری های پس از جنگ هستند و طیف گستردهالاند و چه آن دسته که مربوط به سمقدس و با محوریت جنگ و جبهه سروده شده

ای همچون دعوت رزمندگان به پایداری در گیرند، توانسته موضوعات مکرر و سادهاز مضامین مرتبط با ادبیات پایداری را در برمی

های دی و تألم انسان، دردمن(عج)نام برای اعزام به جبهه، دعا کردن، صبر بر فرج صاحب الزمانمیهنان به ثبتها، تحریض همجبهه

 .زدایی شده و طبیعتاً تأثیرگذارتر و با قدرت القایی بیشتر تبیین کندرا در قالب زبانی آشنایی... متفکر و متعهد و

های زبانی که حاصل تأمل و تعمق او در های لفظی و آوایی و بازیها و تناسبها و ایهاماشعار او مشحون است از انواع جناس

ساخت ترکیبات بدیع ۀ های زبانی، نوآوری و ابتکار او در زمینعالوه بر بحث تناسبات لفظی و بازی. هاستفته در واژهنههای  ظرفیت

ها و سپس، تعبیه کردن این ترکیبات مبتکرانه و بکر در بافت محتوایی، زبانی و ها و مفاهیم آنو کشف مناسبات معنایی میان واژه

 .او افزوده استعاطفی مقتضی نیز بر بالغت سخن 
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های گوناگون قیصر آن است که به سیاق شعرای مکتب آذربایجان، مصطلحات شاخهۀ زدایاناز دیگر تمهیدات و ترفندهای آشنایی

بندد اما برخالف شعرای دانش بشری از جمله عرفان، هندسه، ریاضیات، جغرافیا و دستور زبان فارسی و نیز آیات قرآنی را به کار می

عملکرد او موجب غرابتی که در مخاطب دافعه ایجاد کند، نشده بلکه بر لطف و گیرایی سخنش افزوده ة ایجان، این شیومکتب آذرب

 .است

های گاه به گاه شاعر از قواعد دستوری زبان است، که با ایجاد غرابت لطیفی در زدایی در نحو کالم هم، تخطیاز مصادیق آشنایی

 .شودوب شدن بیشتر او به شعر منجر میگیری مخاطب و مجذکالم به غافل

ها، استعارات، همنشینی زبان هنجار از طریق به کار بستن انواع ایهامة در سطح معنایی سخن نیز با سرپیچی از قواعد حاکم بر زنجیر

تعالی او در کشف ورزد و باید انصاف داد که ذهن خالق و ذوق مسازی زبان مبادرت میزدایی و برجستهبه آشنایی... تشبیهات و

 .طیفش کم نظیر استها در میان شعرای همها و سپس بازنمایی هنری آنمناسبات میان پدیده
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