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  :چكيده
اين . ها دلبستگي بيشتري دارندشاعران با توجه به شرايط ويژة خويش، به برخي واژه

در ايـن  . ها كه كليدواژه ناميده ميشوند، جهت شناخت سبك ادبي شـاعران مؤثرنـد  واژه
آب مورد بررسي قـرار   پور، يعني چشم وامين هاي اشعار قيصرمقاله دو مورد از كليدواژه

ها، دوران شاعري وي به سه دوره تقسيم گرفته، با توجه به شيوة برخورد شاعر با اين واژه
كه در اين سه دوره، همگام با تغييرات اجتماعي، نگاه شـاعر   هشده است و نشان داده شد

اين دگرگونيها در . گوني گشته استتدريج دچار دگرها و نيز نحوة كاربرد آنها ببه اين واژه
هاي پرسشي، افزايش به كارگيري وجه امري و اسـتفادة   حوزة نحو به صورت كاهش جمله

به شكل تغييرات صفات يـا اسـنادهاي    لغاتكمتر از صيغة اول شخص جمع و در گسترة 
  .مرتبط با هر كليدواژه قابل مشاهده است

  
  : كليدي كلمات
  .، چشم، نام، آبواژهيدپور، واژه، سبك، كلامين
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 :مقدمه

پور، از جمله شاعراني است كه با وجود دگرگونيهـاي چشـمگير در صـورت و    قيصر امين
هـاي شـعر او   پركـاربردترين واژه . اسـت محتواي شعرش، همواره مخاطباني پرشـمار داشـته  

آب در  هـاي چشـم و  كه از ايـن ميـان، واژه  ... عبارتند از عشق، خون، درد، آب، چشم، نام و 
اي از ويژگيهـاي فكـري   مقالة پيش رو بررسي ميشوند تا از طريق اين واژگان كليدي، گوشه
بـه ايـن منظـور پيونـد     . وي، به همراه دگرگونيهاي اين ويژگيها در طول زمان، آشكار گردد

هاي مختلـف مـورد    پور و تغييرات اجتماعي دوره ميان دگرگونيهاي سبكي اشعار قيصر امين
هاي زماني، مانند  بندي سبكها بر اساس دوره شايان ذكر است كه تقسيم. ميگيرد تحليل قرار

مند در سبكشناسي است؛  شعر عصر مماليك يا نثر دورة ساماني بيانگر اهميت روشهاي زمان
آن چه موجب تحـول  «تحوالت اجتماعي عاملي اساسي در دگرگونيهاي سبكي هستند؛ زيرا 

در عناصر شعر است و تحول عناصر شـعر، خـود زاييـدة    سبكي به سبك ديگر ميشود تحول 
) 142: 13مـنش،   نيـك (» تغييري اساسي در اوضاع سياسي ـ اجتماعي يـك جامعـه اسـت    

تغييـر   "موتـور "«، شناسـان  اي است كه بسـياري از سـبك   اهميت عوامل اجتماعي به اندازه
 )19: 1386شميسا، . (»اند دانسته..) سياسي، اقتصادي و(سبك را تغيير و تحوالت اجتماعي 

هـاي مختلـف    بر اين اساس و  با توجه به چگونگي برخورد شاعر با اين دو كليدواژه در برهه
اند تا تأثير دگرگونيهاي اجتمـاعي را  زماني، نگارندگان اشعار وي را به سه دوره تقسيم كرده

  :پور نشان دهند بر سبك شعر امين
تـا   1357شـده در فاصـلة سـالهاي    اشعار سـروده  اين دوره دربرگيرندة : الف ـ دورة اول 

در . و تنفس صبح است) مجموعة رباعيات و دوبيتيها(كوچة آفتاب در يعني كتابهاي  1362
، چشم و آب، متناسب با سـالهاي آغـازين انقـالب و جنـگ، در محـور همنشـيني       اين دوره

  .پيامهاي حماسي ـ مذهبي را انتقال ميدهند
است كه در فاصـلة   هاي ناگهاناين دوره، مربوط به مجموعة آيينهاشعار : ب ـ دورة دوم 

چند ويژگيهـاي دورة اول هنـوز   در اين دوره، هر. سروده شده است 1371تا  1364سالهاي 
ها و حركت به سمت دورة هايي دالّ بر دگرگوني در طرز استفاده از كليدواژهفعالند، اما نشانه

  .سوم به چشم ميخورد
هاي سالهاي سروده(كتابهاي گلها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق، : سومج ـ دورة  

در محور  هاي خون و عشق، واژهدر اين كتابها. در اين دسته جاي ميگيرند) 1385تا  1369
   .همنشيني مفاهيم جديدي را القا ميكنند

ـ      نگارندگان در بررسي تحـوالت سـبكي اشـعار امـين     ه ايـن  پـور، بـه تحـوالت مربـوط ب
اند بلكه آن را بـا دگرگونيهـاي    ها و تصويرهاي شكل گرفته در حول آن اكتفا نكرده كليدواژه



                                               

  113/پور با توجه به دو كليدواژه بررسي دگرگونيهاي سبكي اشعار امين

 

 

مطالعة سبك نويسنده و هدف نهايي كـه از آن  «اند؛ زيرا  محتوايي و اعتقادي در پيوند ديده
. »اي كـه در پـس آن اسـت كـاري اسـت نـاممكن       دارد، جدا از محتوا و عقيـدة تصـويرواره  

  )96: 1364، خرايچنكو(
  
  پيشينة پژوهش  

با  »پور سه صدا، سه رنگ، سه سبك در شعر امين« اي با عنوان  محمود فتوحي در مقاله
پور به سـه دورة زمـاني، سـه سـبك متفـاوت را بـراي آن در نظـر         تقسيم بندي اشعار امين

را مـالك  گانـه  بندي سه تحقيق حاضر نيز با الگوپذيري از مقالة فوق، همين تقسيم. ميگيرد
كار قرار داده است؛ اما تمركز بر دو كليدواژة چشم و آب و در نظر گرفتن بسامد جمـالت  و  

نگارندگان به غير از اين مورد، مقاله يا . صفات مرتبط با آنها پيش از اين سابقه نداشته است
  .اندكتاب خاصي را كه مستقالً به اين موضوع پرداخته باشند، نيافته

  
  :پور ة چشم در اشعار امينبررسي كليدواژ -1

اند، امـا در   در سنّت ادب فارسي چشم را معموالً به عنوان نماد زيبايي معشوق ذكر كرده
كـارگيري ايـن واژه تغييـر    ب نحـوة  ،گونه نيست و به تناسب هـر دوره اشعار قيصر همواره اين

پـور اسـت در    نهـاي اشـعار امـي    از پربسامدترين واژه 139اين كليدواژه كه با بسامد . ميكند
  .گانه كاربردهاي متفاوتي داشته است كه در ادامه به آن خواهيم پرداختهاي سه دوره
مرتبه به كار  32اين كليدواژه در دورة نخست  :بررسي واژة چشم در دورة نخست -1-1

واژگـاني كـه هـر شـاعر برميگزينـد،      ميـدانيم  . درصد كل موارد را در برميگيرد 23رفته كه 
اي اسـت   مسأله   مسألة سبك،«ها وشيوة خاص بيان وي است؛ به بيان ديگر  انديشهبازتابندة 

بـه عنـوان مثـال، بـديهي     ) 105: 1376مهاجر و نبـوي، (».كه بر مفهوم گزينش استوار است
اعتقـاد بـه ايـن     اد بـي هاي ديني و مـذهبي در شـعر افـر    است كه نميتوان انتظار داشت واژه

ّر آورده  ها بـه طـور مكـر    اشعار دورة آغازين قيصر،  اينگونه واژه در. وفور تكرار شودها ب مقوله
هـا بـا كليـدواژة چشـم      ميتوان به مواردي اشاره كـرد كـه ايـن دسـت واژه      از جمله. ميشود

پور در سالهاي نزديك به انقالب اسالمي در گـزينش   اعتقادات ديني امين. همنشين ميشوند
  :ها ذكر ميشودذيل برخي از اين همنشينيدر . تأثير نبوده استبي لغاتاينگونه 

  :ـ آيت و معجزه
» اند؟ چه گلي كاشته/  در دل داغ كوير/  ترين معجزه را آيت تازه/  و ببين چشم باز كن«

  )36:تنفس صبح(
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  :ـ صحن حرم
  )75:همان(» هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست/  در چشمت از حضور كبوترها«

  :ـ خدا
  ).54:همان(» آيينة تمام نماي خدا شكست/  گفتي/  تا چشمهاي خويش فرو بست«

  :ـ قبله و خدا
در كوچـة  (» قلـبش گـل آفتـابگردان خداسـت    /  نماسـت  قطبي كه مدار چشم او قبلـه «
  ).23:آفتاب

كنـد، متناسـب بـا    پور در دورة آغازين براي چشـم ذكـر مي   صفات يا اسنادهايي كه امين
فت مورد از صفات مرتبط با چشم، متـأثر از  هدر مجموع . كار ميرفته استاوضاع اجتماعي ب

ايـن صـفات عبارتنـد از    . آميز را به ذهن متبادر ميسازند اوضاع جنگ تحميلي، فضايي تنش
» خيره«، )14:همان(» سرخ و هراسان«،  )40: همان(» هراسان«، )15: تنفس صبح(» مات«
رفتـه بـراي ايـن    كـار  هشت مورد از صفات يـا اسـنادهاي ب  همچنين ). 49و  27،37: همان(

اين صفات . كليدواژه، چشمان گرياني را به تصوير ميكشند كه در سوگ شهيد اشك ميريزند
 »پـر آب «، )60:در كوچـه آفتـاب  (» خـون آلـود   «، )14:تـنفس صـبح  (» خيس«عبارتند از 

تـنفس  (»باريـدن «: كـار رفتـه نيـز شـامل ايـن مـوارد هسـتند       اسـنادهاي ب ). ،110: همان(
ابـر  «، )51:همـان (»آب را قاب گرفتن«، )26: در كوچه آفتاب(»ستنخون گري«، )106:صبح

  ).110: همان(»چشمه جوشيدن از چشم«، ) 104: همان(»باراني شدن
به اقتضاي اوضاع خاص جنگ تحميلي سه مرتبه با اين كليـدواژه   دشمنهمچنين واژة 

  :دهدهمراه شده است؛ اتفاقي كه در سالهاي پس از جنگ حتي يك بار نيز روي نمي
  از گوشة چشم يك نظر اندازيم«

  )62:همان(» در خرمن دشمنان شرر اندازيم
  زين تير كه بر صخره و آهن گذرد«

  وز رشتة موي و چشم سوزن گذرد
  چندان به تن دشمن خود زخم زنيم

  )63:همان(» تا آنكه نسيم از تن دشمن گذرد
، داراي )درصـد  22(اند ژههايي كه حاوي اين كليدوا در اين دوره، هفت مورد از كل جمله

سه مورد و  62: و در كوچة آفتاب 43، 39، 27: تنفس صبح(فعل اول شخص جمع هستند؛ 
. اين بسامد قابل مالحظه، حاكي از غلبة گرايشـهاي جمعـي در اشـعار ايـن دوره اسـت     ) 63

بـه شـكل پرسشـي    ) درصد كل موارد 6يعني به اندازة (ها تنها دو مرتبه  همچنين اين جمله



                                               

  115/پور با توجه به دو كليدواژه بررسي دگرگونيهاي سبكي اشعار امين

 

 

يعنـي جملـه   «رح ميشوند كه در هر دو مورد در اصطالح علم معاني سؤالي بالغي است، مط
  .......):13شميسا، (» در معناي اصلي خود كه طلب اخبار است به كار نرفته است

  !بيا و راست بگو چيست مذهبت؟ اي عشق«
  )78: تنفس صبح(» آيد كه خون الله به چشمت حالل مي

  )104: در كوچة آفتاب(» شد؟ دو چشمم ابر باراني چرا«
در ادامه خواهيم ديد كه در دورة پاياني چنين پرسشهايي تغيير كاركرد داده، بيشتر بـه  

  .منظور ايجاد تلنگري جدي در ذهن مخاطب طرح ميشوند
. درصـد كـل اسـت   16چشم به پنج عدد ميرسد كـه معـادل     هاي امري حاوي واژة جمله

طـور  هـاي بعـد ب   اين ميـزان در دوره ) 60:كوچه آفتاب در(و ) 78،43، 15،36: تنفس صبح(
انگـارد؛   شاعر معناي مورد نظر خود را حقيقتـي مطلـق مـي   . يابدكامالً محسوس كاهش مي

  : بنابراين، دور از انتظار نيست كه ديگران را با لحني امري خطاب قرار دهد
  باز كن چشم و ببين«

  ترين معجزه را در دل داغ كوير آيت تازه
  )36: تنفس صبح. (»اندلي كاشتهچه گ

مرتبـه تكـرار شـده     26در دورة دوم، ايـن واژه  : بررسي واژة چشـم در دورة دوم  -1-2
پس از پايان جنگ تحميلي و ورود تدريجي ارزشهاي جديـد، قيصـر نگرانـي خـود را     . است

ّعـي بـود چشـمان     او پيش از اين مد. نسبت به كمرنگ شدن آرمانهاي پيشين نشان ميدهد
  :اند ستة شهيدان، با او سخن ميگفتهب

  آن روز لبان بستة چشمانش«
).46در كوچة آفتاب، ( » با من سخن از چگونه رفتن ميگفت

اما اكنون گرچه خود ميخواهد به مانند آن شهيدان، با چشم سخن بگويد، برخي مانعش 
:ميشوند

  لب به آواز گشودم به لبم مهر زدند«
  ).92هاي ناگهان،  آيينه(» وردش دادندآمد به سخن، سرمه به خ چشمم

اند، اكنون پس از پايان بار جنگ بودهزدة وقايع دهشتدر دورة پيش حيرت چشمهايي كه
  :پايان برخي براي تقسيم فراوانيها، لبريز از حيرانيندجنگ به خاطر ديدن عطش بي

  پاسخ حيرانيهاچشمها پرسش بي«
  ).153:ي ناگهانها آيينه(» دستها تشنة تقسيم فراوانيها
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يابد كه در ادامه به آن خـواهيم   اين حيراني شاعر در دورة بعد به شكل ديگري ادامه مي
  .پرداخت

در اين دوره، واژة چشم، سه مرتبـه موصـوف بـه صـفاتي شـده اسـت كـه بـار معنـايي          
ن اند، همانگونه كه از عنوا آمده» حمل آفتاب«اين صفات كه تماماً درشعر . اي دارند غمگنانه

  :آيد، براي شهيدان آورده شده است شعر بر مي
 به سـوگواري ايـن چشـمهاي سـرگردان«

ــوزت     ــمهاي دلس ــليت چش ــر تس ــه غي  ب
  

 خـواني نيسـت  به غير چشم سياه تو نوحـه 
ــاني نيســـت  ــاز تســـلي همزبـ ــرا نيـ » .مـ

  )144:همان(
 38ذكر گرديد، كاهش  1ـ5مقايسة كمـّي اينگونه صفات، با هشت موردي كه در بخش 

از نظـر كيفـي نيـز عـدم تكـرار صـفاتي نظيـر        . صدي را نسبت به دورة قبل نشان ميدهد در
براي چشم، بيانگر رخت بر بستن فضاي ترس و حساسيت از جامعه  ماتو  خيره ، هراسان

در حالي كه همانگونه كه پيش از اين ذكر شد، . پور است و به تبع آن از انديشه و اشعار امين
  .هفت مرتبه با چنين صفاتي توصيف شده بودواژة چشم در دورة قبل 

حركـت بـه    ّل ديگري كه در تصاوير مربوط به كليدواژة چشم خود را نشان ميدهـد،   تحو
. يابـد  پور با تمام شدن جنگ، فرصتي براي پرداختن به خود مي امين. سمت درونگرايي است

وي اجـازة عـرض    "مـن "ي ملي، بـه  "ما"پيش از اين نگاه ايدئولوژيك شاعر و تمركز او بر 
:خبر بود او حتي از ويژگيهاي جسماني، از جمله رنگ چشمان خود بي. اندام نميداد

ديشب پس از سي سال فهميدم«
  چشمانمكه رنگ 

  ).35همان ، (» كمي ميشي است
بـه  ) 132و  50:هاي ناگهان آيينه(هاي در برگيرندة اين كليدواژه در دو مورد  افعال جمله

درصـد اسـت، در مقايسـه بـا      7اين نسبت كه معـادل  . اند آورده شدهشكل اول شخص جمع
كاهشي بيش از سـه  ) درصد از مجموع 21هفت مورد يا (قبل،  ةبسامد چنين افعالي در دور

گرايانـه در   برابر را نشان ميدهد و اين ميتواند با دور شدن تدريجي شاعر از گرايشهاي جمـع 
  .ارتباط باشد

اين كليدواژه حتي يك بار هم وجه امري به چشم نميخـورد و  هاي حاوي  در ميان جمله
آور، تـرجيح  هـاي الـزام  اين موضوع بيانگر آن است كه شاعر در اين دوره به جاي امر و نهـي 

. هاي سؤالي نيز همينگونـه اسـت   وضع جمله. هايش بپردازد  ميدهد به توصيف صرف دغدغه
نشان ميدهد برخي ترديدها، كـه در ادامـه   هاي سؤالي  عدم كاربرد واژة چشم در قالب جمله

.اندبه آن خواهيم پرداخت، هنوز آغاز نشده



                                               

  117/پور با توجه به دو كليدواژه بررسي دگرگونيهاي سبكي اشعار امين

 

 

. بار تكرار شده است 60در اين دوره، واژة چشم  :بررسي واژة چشم در دورة سوم -1-3
پور نسبت به تغييرات برجستة اجتمـاعي بعـد از جنـگ و     همانطور كه پيشتر ذكر شد، امين

اين حيرانيها در اين دوره نيـز،  . اهي از سرِ شگفتي و حيرت داردجايگزيني برخي ارزشها نگ
در چندين مورد همراه با ذكر واژة چشم مطرح ميشود؛ زيرا چشمها مهمتـرين ابـزار حسـي    

طـور مسـتقيم از ايـن    پور گاهي بدون اين كـه ب  امين. دشاعر براي مشاهدة اين دگرگونيهاين
:كه كسي را توان پاسخ گفتن آنها نيستموضوع ياد كند، پرسشهايي را مطرح ميسازد 

  چشمكي ميشود به نور تو روشن چراغ «
)130:گلها همه آفتابگردانند(» .روشن نشد جواب سؤالي كه داشتم

حيراني چشمان شاعر در برابر تغييرات گستردة اجتمـاعي معمـوالً بـه شـكل سـؤالهايي      
ه هاي حاوي كليدواژة چشم، نُ ه، جملهدر اين دور. جوابند كه غالباً بي  جلوه ميكند؛ سؤالهايي

، 126، 109، 107، 86، 53: گلها همه آفتابگرداننـد (بار به شكل پرسشي مطرح شده است؛ 
هـاي   در حالي كه اين اتفاق در مجموع دوره) 79دو مورد و  77: دستور زبان عشق(و ) 130

خـي  لي، ميتوانـد بـا بر  هـاي سـؤا   كارگيري بيشتر جملهب. وم، تنها دو بار رخ داده بوداول و د
هاي ايـدئولوژيك در ارتبـاط باشـد؛ در حـالي كـه در دورة      ترديدهاي شاعر در مورد ديدگاه

:نخست، با لحني آمرانه سؤال كردن در مورد برخي امور را نهي ميكرد
ها چرا رفتندمپرس از دل خود الله«

  )78:تنفس صبح(» .آيد كه بوي كافري از اين سؤال مي
هـاي شـاعر    نشان ميدهـد كـه ترديـد    »راز زيبايي«اين كليدواژه در شعر كارگيري نوع ب

. هاي فلسفي وي نيز كشيده شـده اسـت  آرمانهاي اجتماعي، به پهنة انديشه نسبت به برخي 
و در اينجـا درك  (اقعيـت  چشم كه در اين غزل چهار بار تكرار ميشود، ابـزار حسـي درك و  

گرايـي  نظـر ميرسـد دور شـدن شـاعر از مطلـق     ب. اسـت ) زيبايي بعنوان يكي از مصاديق آن
گرايي  قائل بودن به نسبي. مند انديشة او را تحت تأثير قرار داده است آرماني، به شكلي نظام

در عرصة شناخت، با تمركز بر واژة چشم و طرح سؤالهاي پـي در پـي، در ايـن ابيـات قابـل      
  :مشاهده است

 زاييـــدة چشـــم ماســـت زيبـــايي؟«
 ال ميزايـــديـــا چشـــم، خـــود از جمـــ
 اسـت  "آن"آني كه بـه چشـم عاشـقان    

  
  

ــت؟    ــن اس ــر اي ــال در بص ــه جم ــي ك  يعن
 معنـــاي بصـــيرت و بصـــر ايـــن اســـت؟

 ».اســت "ايــن"نظــر در منظــر چشــم بــي
)77:دستور زبان عشق(
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اي كه پيش چشم داشت، نميتوانست بـه اسـتداللهاي    پور در برابر تغييرات گسترده امين
چشــمهاي او داليلــي از جنســي متفــاوت را . فــا كنــدذوقــي و احساســي دورة نخســت اكت

  :ميطلبيدند
  ).36:گلها همه آفتابگردانند(» اين چشمها از من دليلي تازه ميخواهند«

چال در ايـن سـياه  «اين سؤالها را به سياهچالي تشبيه ميكنـد و   »غزل پنجره«در شعر 
شـم در كنـار دل،   آوردن چ. را آرزو ميكنـد ) 126:همان(» سراسر سؤال، چشم و دلي مجاب

دو منبع شـناختي كـه   . بيانگر توجه به شناخت حسي و تجربي در كنار معرفت باطني است
ّگيها، از آن محـروم   حوصلگي و غرق شدن در روزمر پور بر اساس گفتة خود، به علّت بي امين

  :بوده است
  گيرم به فال نيك بگيرم بهار را«

  )107:همان(» چشم و دلي براي تماشا و فال كو؟
است و ) بار تكرار 80درصد از كل  4يا (هاي امري حاوي واژة چشم تنها سه مورد  جمله

 ازاعتنايي شاعر نسبت بـه صـدور احكـام ارزشـي و دوري     اين نسبت اندك، نشان دهندة بي
.ذهنيت آرمانگرايانه است

را به كارگيري اصطالح كنايي چشم به راه بودن، انتظار ظهورعشق پور كه زماني با ب امين
:تصوير ميكشيد

  چشم به راهت دارد ديري است دلم«
  )38: در كوچة آفتاب(» .اي عشق سري به خانة ما نزدي

  :سراغ از عشق بگيرد كه يابد را نمي چشمي زيرا ديگرخورد؛را مي گذشته در اين دوره حسرت
چشم و چراغ خانة ما داغ عشق بود«

  )86: آفتابگردانندگلها همه (» چشمي كه از چراغ بگيرد سراغ كو؟
با دور شدن تدريجي از فضاي جنگ، فرصتي ايجاد ميشود تا شاعر تصاويري عاشـقانه از  

به عنوان مثال در شعر ). موضوعي كه در دو كتاب قبلي سابقه نداشته است(چشم، بيافريند 
  :براي چشم، حكايت از معشوقي زميني دارد  "درشت"زير ذكر صفت 

  يزاگر آسمان ميتوانست يكر«
  )39: همان(» [...]تو را جاي شبنم ببارد شبي چشمهاي درشت

اش را  چشمها را فاقد بصيرت ميبينـد و ايـن دغدغـه    در مجموعة گلها همه آفتابگردانند
  :بار تكرار ميكندپنج

  )49: همان(» .نه نگاهش را چشم، نه كالهش را پشم«
  )87: همان(» .همه نقش بر آب است، هر چه ديديم از اين چشم«



                                               

  119/پور با توجه به دو كليدواژه بررسي دگرگونيهاي سبكي اشعار امين

 

 

  )191: همان(» اي كاش مرا چشم تماشا بادا«
  )95: همان(» ...با نگاهي سرشكسته، چشمهايي پينه بسته «
  )107:همان(» چشم و دلي براي تماشا و فال كو؟«
  نيست چون چشم مرا تاب دمي خيره شدن«

  )79: دستور زبان عشق(» طعن و ترديد به سرچشمة خورشيد چرا؟
نـد، چشـم واقعـي     چشمهايي كه از ديدن حقيقت عـاجز  در شعر بيرنگي نيز ادعا ميكند

  :نيستند و اين موضوع را با ساختن تركيب چشمواره  نشان ميدهد
كـه تـاب آبگينـه    /  كدام خاره سنگ بـود /  هاي تنگ بوداگر نه چشمواره/  اگر نه رنگ«

  )53: گلها همه آفتابگردانند(» ديدنش نبود؟
، نـه بـا موضـوعات اجتمـاعي بـل بـا        جود اين، غالباً در اين كتاب توجه به واژة چشمبا و

  :مسايل شخصي و عاشقانة شاعر در پيوند است
» .در آن كتابخانـه رعايـت نكـرده بـود    /  سـكوت را /  غوغاي چشمهاي من و تو/  انگار« 

  )11دستور زبان عشق ، (
همان ، (» ت حور و پري پيش چشم توساي افسانه/  اي از بهشت باز دري پيش چشم تو«

  )69همان ، (» از اين پس كار چشمم رو به راهه/  دلم شد راهي درياي چشمت«/  )48
ند كـه در هيچكدامشـان   يازده مورد  يابند، شم اختصاص ميصفاتي كه در اين دوره به چ
  : صفات مذكور عبارتند از. پيوندي با جنگ ديده نميشود

، )80:همـان (»خـراب «، )39: همـان (»درشـت «، )24:بگرداننـد گلهـا همـه آفتا  (»بيقرار«
ــه« ــته پين ــان(»بس ــدار «، )95:هم ــن و بي ــان(»روش ــدار«، )98: هم ــان(»كمان ، )118:هم
ــنه« ــان(»تش ــت«و ) 135: هم ــان (»مس ــتور زب ــق دس ــران«، )69: عش ــي«و ) 71(»نگ -ب

  ).77:همان(»نظر
ايـن موضـوع خـود    مذكور غالباً معشوقي زمينـي را در ذهـن تـداعي ميكننـد و       صفات 

      مقايسـة ايـن دسـته، بـا     . پـور اسـت   متناسب با روند كلّي تغييرات محتوايي در اشعار امـين 
و ) 40:همـان (»هراسـان «، )14:همـان (» سـرخ «، )15: تـنفس صـبح  (»مات«نظير  هائي هواژ
اند، حاكي  كه در دورة اول در نقش صفت براي اين كليدواژه ظاهر شده) 27:همان(» خيره«

  .ركت لحن حماسي به سمت لحن عاشقانه استاز ح
  :پور ـ بررسي كليدواژة آب در اشعار امين 2

ّت بـا آب پيونـد    اند و حيات آنها به شـد از آنجايي كه بيشتر جوامع ابتدايي كشاورز بوده
سـابقة  . ت مـورد توجـه بـوده باشـد    داشته است، طبيعي است كه واژة آب همـواره در ادبيـا  
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يكي از بيشترين نمادپردازيها «اي كه  گونهه زماني بس دور باز ميگردد؛ بب كارگيري اين واژهب
پور  در اشعار امين) 1388:112رضايي دشت ارژنه، (» .در گسترة اساطير مربوط به آب است

در ادامه . ها محسوب ميشود بار، يكي از مهمترين كليدواژه 77نيز آب با بسامد به كارگيري 
  :پردازيمگانه ميهاي سهاين واژه در دوره به بررسي و مقايسة كاربرد

بـار تكـرار ابـزاري     45اين واژه در دورة نخست، با : بررسي واژة آب در دورة اول -1 ـ  2
همنشيني آب، با واژة شهيد تأييدي بر ايـن  . براي طرح ارزشهاي مربوط به جنگ بوده است

 :مدعاست

  )60:تنفس صبح(» آب از وضوي دست شهيدان بياوريد«
  )99:در كوچة آفتاب(» شهيدان همچو آب چشمه پاكند«

آيند، حال و هوايي مذهبي دارند و اين مسأله بـا   آب گرد مي ةهايي كه حول كليدواژ واژه
آب سه بار در كتاب تـنفس صـبح   . هاي شاعر و بلكه جامعه در آن دوره، تناسب داردانديشه

با واژة وضو  همنشـين  ) 84ص( و يك بار در مجموعة در كوچة آفتاب) 113و  90، 60ص (
اين دو كتاب در كنار ايـن   100و  82واژة غسل نيز دو بار به ترتيب در صفحات . شده است

آفتاب به همراه آب به  ةهاي مذهبي كه در كتاب در كوچ از ديگر واژه. كليدواژه قرار ميگيرد
خـون  . ست)91:همان( "خدا"و :)  94:همان( "مذهب" ، )21:همان( "قرآن" چشم ميخورد، 

و ) 90ص( هايي است كه با باري حماسي ـ مذهبي، يكبار در كتاب تنفس صبح  از ديگر واژه
 .كار ميروددر كنار آب ب) 91و  84، 26ص (ابسه بار در مجموعة در كوچة آفت

هـاي   ، در قالب جملـه )درصد 7(بار تكرار اين كليدواژه در اين دوره  45سه مورد از كل 
هاي بعد، حـاكي از ايـن اسـت كـه      اين بسامد اندك نسبت به دوره. است سؤالي به كار رفته

شاعر چون و چرا در مورد ارزشهاي مورد نظرش را روا نميداند و بـه دور از هرگونـه ترديـد،    
    .انگارد توجه خواننده را به اموري جلب ميكند كه خود آنها را مسلّم مي

انگاشت، بيش از شكل اثـر اهميـت   مي در اين دوره براي شاعر، معنايي كه آن را حقيت
روحية انقالبي و دعوت ديگـران    داشت؛ آنچه در اشعار دورة نخست بيشتر به چشم ميخورد،

از ميـان وجـوه فعـل، وجـوه امـري و      «پـور،   بدين منظور امين. به دفاع در برابر دشمن است
نده يـا گوينـده را   التزامي را چنان به كار ميگيرد كه كالم متضمن كنش و عمل باشد و شنو

واژة آب در هشت مـورد از مجمـوع    )14:1378فتوحي،(» .ملزم و متعهد به انجام عمل كند
هايي با فعـل امـر قـرار گرفتـه      ، در قالب جمله)درصد18(چهل و پنج بار تكرار در اين دوره 

ظر كارگيري واژة آب در نها، وقتي در كنار كيفيت ب جمله كميت قابل مالحظة اينگونه. است
بـا     در ابيات زيـر واژة آب، . گرايانة شاعر را بيشتر عيان ميسازند گرفته شوند، گرايشهاي عمل



                                               

  121/پور با توجه به دو كليدواژه بررسي دگرگونيهاي سبكي اشعار امين

 

 

فعل امر از مصدر برخاستن همنشين ميشود كه معنايي كنشگرانه دارد و نشان ميدهـد كـه   
 :پور در پي ترغيب خواننده به پذيرش ارزشهاي مورد نظر خويش است امين

  )26:همان(» افتاد برخيز كه روح آب بر خاك«
  )80:همان( » .تابتر از آب شويم جاريتر و بي/  خوابتر از آب شويم برخيز كه بي«
  )84:همان(» .شويي بكنيمترانه شست در آبِ/  برخيز به خون دل وضويي بكنيم«

در كنار كلمـات و تركيبـاتي قـرار ميگيـرد كـه        عالوه بر اين، واژة آب در بسياري موارد،
را القا ميكنند و اين موضوعي مرتبط بـا فضـاي آن روزهـاي جامعـة ايـران       حركت و پويايي

اي با تكيه بر شور جمعي به تازگي انقالبي پرتالطم را تجربه كرده و بـا همـين    است؛ جامعه
برخي از اين موارد كه . پويايي و حركت در برابر هجوم تحميلي قواي خارجي مقاومت ميكند

راكـب  »  ،)21ص(» به آتش كشـيدن «: اند، عبارتند ازده شدهكوچة آفتاب برگزيدر از كتاب 
تـاب  جـاري و بـي  »  ،) 77ص(»رقـص »  ،)64ص(»جوشـش جاودانـه  «، )26ص(»ركـاب  خون
  ).80ص(»شدن

از زبان اول شـخص  ) درصد24(مورد  45در اين دوره واژة آب در يازده مرتبه از مجموع 
گرايانه و  ند حاكي از گرايشهاي جمعاين نسبت قابل مالحظه كه ميتوا. جمع بيان شده است

 .يابد هاي بعد كاهش مي تأكيد شاعر بر هويت ملّي باشد، در دوره

مورد  هشتكل دفعات تكرار اين واژه در اين دوره  :بررسي واژة آب در دورة دوم -2ـ  2
  تصاوير مـرتبط بـا ايـن كليـدواژه      در دورة دوم ، با دور شدن تدريجي از فضاي جنگ،. است

كـه بـا     در شـعر روز نـاگزير،  . گرگون ميشوند و هيچ نشاني از جنگ در آنها ديده نميشـود د
. در دو مـورد بـه واژة آب بـر ميخـوريم      سروده شده است،) عج(موضوع ظهور حضرت مهدي

برخالف دورة قبل، در اينجا از وجوه امري افعـال و از كلمـات و تركيبـات كنشـگرانه اثـري      
نشيند؛ امـا تغييـر    ق با روايات، انقالب امام زمان با جنگ به ثمر ميهر چند مطاب. بينيمنمي

نگاه شاعر به هستي و جامعه موجب شده است كه به زواياي ديگري از ظهور منجي واپسين 
  ّگيهـاي هميشـگي دور شـده،    او ميخواهد روز ناگزير فرا برسد تا مردم از روزمر. چشم بدوزد

طرح واژگونة جنگل را در آب «بيندازند و مجالي بيايند تا نگاهي تازه به زيباييهاي آفرينش 
  ).8: هاي ناگهانآيينه(» بنگرند

مشق و الفبا تصاويري هستند كـه پيرامـون واژة آب     در بند زير از شعر مذكور، باغ سبز،
. را به ذهن متبادر ميسـازند  "طبيعت و كودكي"اين موارد، تركيبي از پاكيِ . اندشكل گرفته

نـه از  . ر اين، شاعر تنها به توصيف آن روز ناگزير ميپردازد نه امـر ميكنـد و نـه نهـي    عالوه ب
  :حماسه ميگويد و نه از خون
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  روزي كه باغِ سبز الفبا«
 .)12: همان(» روزي كه مشق آب، عمومي است

با فعل امر همنشين ميشود، كه در آنجـا  ) درصد5/12(تنها يكبار   در اين كتاب، واژة آب
  :كلي بيت بيشتر به يك خواهش يا حداكثر توصيه شباهت دارد تا الزامنيز فضاي 

  دل خويش را آب و جارو كنيم«
  ).148:همان(» بيابيم مهماني از آينه

كاهشـي   ايـن سـير  .افتـد  بيان واژة آب از زبان اول شخص جمع نيز تنها يكبار اتّفاق مـي 
ش بيشتر به هويت فردي در ارتباط گرايانه و گراي ميتواند با دور شدن شاعر از تمايالت جمع

  .باشد
ا در       درصدي عيناً در مورد جمله 5/12همين نسبت  هاي سـؤالي نيـز ديـده ميشـود؛ امـ

به عبارتي ديگر، شاعر بـه  . درصد نسبت به دورة قبل مواجهيم پنجاينجا با افزايشي بيش از 
زايشـي كـه در دورة   اين سـير اف . تدريج جرأت پرسيدن در مورد برخي مسائل را پيدا ميكند

يابد، ميتواند با شروع تغييرات ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي اين دوره در  بعد نيز ادامه مي
  .پيوند باشد

مرتبه تكـرار شـده    25در دورة سوم، واژة آب كه  :بررسي واژة آب در دورة سوم -3ـ2
جملـة ايـن مـوارد    از . است، به القاي مفاهيمي ميپردازد كه پيش از اين سابقه نداشته است

صـورت  در ايـن دوره، واژة آب دو بـار ب   .گرايي است هاي مبتني بر نسبي ظهور برخي انديشه
گرايـي را برداشـت    از بيت زير ميتوان نوعي نسبي. ظاهر ميشود "نقش بر آب بودن"تركيب 

  :پور است هاي آغازين شاعري امين انديشيهاي دورهكرد كه در تضاد با تحكّمها و مطلق
  چه ديديم از اين چشم همه نقش بر آب است هر«

  )87گلها همه آفتابگردانند،( » .نيست نقشي كه در آيينة ادراك بماند
شاعر از چشم، با مجاز جز و كل حواس پنجگانه را اراده كرده تا عدم اطمينان خود را به 

آن را بـه  ميتـوان    البته اگر با رويكردي عرفاني به بيـت بنگـريم،  . (درك حقيقت نشان دهد
در شـعر كوتـاه زيـر    .) كفايتي تجربه و حس، در راه شناخت خداوند در نظر گرفت معناي بي

ّيتري مطـرح   هاي فلسفي شاعر به شكل جد انديشه  كه واژة آب چهار مرتبه تكرار شده است،
  :ميشود
» ...و آن آب بر باد/  جهان نقش بر آب/  سپس زندگي را از آب آفريد/  خدا ابتدا آب را«

  )73:همان(



                                               

  123/پور با توجه به دو كليدواژه بررسي دگرگونيهاي سبكي اشعار امين

 

 

  تـنش انقـالب و جنـگ،   فضـاي پـر   . ها در دورة اول مجالي براي بروز نداشت اين انديشه
چنان درگير كرده بود كه فرصتي براي انديشيدن بـه مسـايل عميـق فلسـفي     ذهن شاعر را 

  .يافت نمي
بـرخالف دورة اول شـكلي     كه در اين دوره در كنـار واژة آب مطـرح ميشـوند،    هائي هواژ
ي و مربـوط بـه   اصـطالحاً دم دسـت   هـا  هايـن واژ . ادي و باري حماسي يا مذهبي ندارندقرارد

ند و اين خود نشـانگر تـأثير شـرايط اجتمـاعي بـر اشـعار و در واقـع،        مشاهدات واقعي شاعر
آب پاشـي  «: توجه به عبارات زير، ميتواند اين فرضيه را قـوت بخشـد  . پور است انديشة امين
) 51:همان(»قبضهاي آب و برق«، )39:همان(»آب و جارو كردن«  ،)12:همان(»كردن كوچه

  ).21:دستور زبان عشق(» مشقِ آب، بابا«و 
اند،  در دورة اول نيز حضور داشته  برخي از مضاميني كه همراه با واژة آب مطرح ميشوند،

بـه   اين تفاوتها بيانگر حركت تـدريجي از اقتـدار  . اما تفاوت آنها در شيوة بيان شاعرانه است
شاعر كه در دورة پيش چونان خطيبي، سرسختانه ارزشهاي . سمت دموكراسي در متن است

مورد نظرش را تبليغ ميكرد، اكنون تنها بـه توصـيف اكتفـا ميكنـد؛ حتـي در مـوارد قابـل        
توجـّهي به جاي توصيف، پرسشهايي را مطرح ميكند تا هـر مخاطـب بنـا بـه شـرايط ويـژة       

گـويي او بـه ايـن    . ماً با ديدگاه شاعر يكسان نيسـتند ـ بيابـد   خويش پاسخهايش را ـ كه لزو 
» هاي مؤلف معناي متن، پيامد تفسير خواننده است نه بازتاب انديشه«نتيجه رسيده بود كه 

به عنوان مثال در شعر زير از دورة اول كه به مناسبت حادثـة عاشـورا   ). 28: 1385پاينده، (
ا خطاب امري مواجه ميشود و در مصـراع دوم نيـز بـا    ب  مخاطب در همان آغاز،  سروده شده،
  :لحني حماسي شكل ميگيرد "راكب خون ركاب "  آمدن تركيب

  برخيز كه روح آب بر خاك افتاد«
  )26  در كوچة آفتاب،(» آن راكب خون ركاب بر خاك افتاد

اما در شعري از دورة سوم كه در آن، هـم واژة آب و هـم مضـمون واقعـة كـربال مطـرح       
  :گيري را به مخاطب وا ميگذارد ود، تنها به طرح سؤالي بسنده ميكند و نتيجهميش

مشـق آب بابـا   /  دائما تكـرار مشـق آب آب  /  كودكان كربال تكليفشان تنها/  راستي آيا«
  )21دستور زبان عشق، (» بود؟

هاي سؤالي به كار رفته است كه بـه   جمله در قالب) درصد 16(اين كليدواژه چهار مرتبه 
و ) 133:گلهـا همـه آفتابگرداننـد   . (هـاي اول و دوم اسـت   درصد بـيش از دوره 4و  9رتيب ت
ايـن مسـأله تنهـا بـه ايـن كليـدواژه مربـوط نميشـود؛          )سـه مـورد   21: دستور زبان عشق(

پور در برخي موارد در سراسر شعر جريان دارند و حتي در تعدادي از غزلهـا   پرسشهاي امين



                                                                                1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 124

                 

  

حال آنكه همانگونه كه پيش از اين آورديم، او سؤال كـردن را در   .نقش رديف را ايفا ميكنند
  :دورة نخست با كافري يكي ميدانست

ها چرا رفتندمپرس از دل خود الله«
  )78:تنفس صبح(» آيد كه بوي كافري از اين سؤال مي

غـرق در چـون و    اما اكنون نه تنها ديگران را از پرسيدن منع نميكند، بلكه خود را نيـز  
  :بيندمياهايي بسيار چر

  چه كنم اين همه اما و اگرها را«
  ) 134: همان(» اين همه چون و چرا را به كه بايد گفت؟

بـه نظـر ميرسـد    . در اين دوره، هيچ جملة امري در ارتباط با واژة آب به چشم نميخورد
ي هاي شخصي لزومي به دعوت ديگران به پذيرش ارزشها شاعر به علـّت پرداختن به دغدغه

، شـاهد  )درصـد  4(تنها يكبار استفاده از ضمير اول شـخص جمـع   . جمعي احساس نميكند
   .گرايانه است ديگري بر دور شدن شاعر از تمايالت جمع

  
  :نتيجه

پور، يعنـي سـالهاي آغـازين انقـالب و     هاي چشم و آب در دورة اول شعر قيصر امين واژه
داشته و متناسب بـا آن در قالـب جملـه   جنگ و غلبة هويت جمعي، اغلب باري ايدئولوژيك 

هايي با وجه امري قرار ميگيرند تا رسالت شاعر را در دعوت مخاطبان به مبـارزه بـا دشـمن    
اي مذهبي ـ حماسي دارند و بر هويت  ها در اين دوره اغلب بار و صبغه اين واژه. عملي سازند

هاي دورة پيشـين  يانگر دغدغهها بدر دورة دوم، هرچند هنوز اين واژه. جمعي تأكيد ميكنند
هستند؛ اما اوالً نوع بيان آنها نرم و بدون تحكّم است و ثانياً به تدريج با دور شدن از فضـاي  

هاي مـذكور، در دورة   كليدواژه. فردي شاعر را يافت "من"هايي از جنگ، در آنها ميتوان رگه
ل شخصي شـاعر  پيونـد   مذهبي خود تهي شده و اغلب با مسائ -هاي حماسيسوم، از جنبه

ها ميتوان نتيجه گرفـت كـه سـبك    كارگيري اين واژهدر مجموع با توجه به نحوة ب. ندياب مي
  .پور متناسب با دگرگونيهاي اجتماعي تغيير كرده است شعري امين

  
  
  
  
  
  



                                               

  125/پور با توجه به دو كليدواژه بررسي دگرگونيهاي سبكي اشعار امين

 

 

  :منابعفهرست 
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 (82به.روزنگار: ؛ تهراندر تلويزيون ايران

  اطالعات: ؛ ترجمة فاطمه راكعي؛ چ اول، تهراندر بارة شعر؛  )1373(پرين، الرنس .  10
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