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  :چكيده 
ست، كه شاعران درآن، از عواطـف و        لي ادبيات فارسي، ساحت غنايي آن     يكي ازساحتهاي اص  

احساسات دروني خويش سخن ميگويند، اين نوع ادبي بيش از هر چيزي بر حول محور عشق                
عشوق در لباس شعر مـي      م آن، حرفهاي درونيشان را خطاب ب      و عاشقي ميچرخد و شاعران در     

معشوق، با شاعران ديگـر، داراي تفاوتهـا و         ميان، طرز نگاه هر شاعري نسبت ب      در اين   . آرايند
معشوق دارد،  اعراني است كه نگاهي خاص نسبت ب      تشابهاتي است، قيصر امين پور از جمله ش       

 معشوق در شعر او داراي ماهيتي پاك و عفيف است، كـه شـاعر بـا او عـشق ورزي پـاك و                      
معشوق در آثار نخستين وي بيشتر معشوقي آسماني و ازلي است، اما پـس از    . عفيفانه اي دارد  

گذار از اين دوران، شاعر به فرديت خويش نزديك ميشود و معـشوقي زمينـي بـا مايـه هـاي              
دراين مقاله به تحليل ماهيت معشوق و سـيرتحول       . آسماني و آنيمايي در اشعار او جلوه ميكند       

 قيصر امين پور خواهيم پرداخت، و درآن چهرة معشوق شـعر او را بـا تكيـه بـر                    آن در اشعار  
  .آثارش به تصوير خواهيم كشيد
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  : مقدمه
ن گفت  تا جايي كه ميتوا   .عاشقانه زيستن همواره از وجوه بارز زندگي شاعران ما بوده است          

ارزشمندي شعر هر شاعري، بسته به ميزان بهره منديش از اين موهبت الهـي اسـت، اركـان                  
 عـشق و    – كه عميقترين عاطفة انساني را تشكيل ميدهد         –اصلي اين طرز تفكر عاشقانه را       

عاشق و معشوق تشكيل ميدهند، كه هر شاعري بسته به بيـنش وآگـاهيش نـسبت بـه ايـن                    
در ايـن  . يـن مفـاهيم ميپـردازد   در ارتباط با آنها دارد، به توصـيف ا  مفاهيم وتجربه هايي كه     

، طرز نگاه شاعران نسبت به معشوق وتوصيف ويژگيهاي آن، دنياي پر رمـز و رازي را                 ميان
در شعر فارسي بوجود آورده است، كه عمري به درازناي حيات بشري و عاطفـة انـسانهاي                 

 در طول حيات شعر فارسـي دچـار تحـوالت    اين معشوق پر رمز و راز،     . مشرق زمين دارد    
زيادي شده است، معشوقي كـه در ادوار نخـستين شـعر فارسـي جنبـه اي زمينـي و قابـل                      

اي از تقدس و ابهام و رازناكي فرورفـت و           دسترس داشت، با ظهور ادبيات عرفاني در هاله       
 وقـوع،   هرچند در برخي از ادوار مثـل مكتـب        . به معشوقي كلي و دست نيافتني تبديل شد       

جنبه هاي عيني تري يافت، اما كلي بودن و معلق بودن بين زمـين و آسـمان، از ويژگيهـاي                    
دليل تحوالتي كه در سرزمين ما رخ داد، شـاعران بـه            پس از عصر مشروطه ب    . صلي آن بود  ا

دار سـبك    عنوان طاليـه  شان دادند و پس از آن هم نيما ب        جنبة انساني عشق، توجه بيشتري ن     
پـس از ايـن دوره، معـشوق بـه          . را مبناي كار خود قرار داد     ) انسان( رونده   جديد، عشق به  

» ديگـر سـان     «تدريج از كليت خود فاصله گرفت و به سمت فرديت پيش رفت و مـاهيتي                
ماهيتي كـه بـراي شـناخت وتوصـيف آن بايـد            . نسبت به معشوق در ادبيات قديم پيدا كرد       

قيصر امين پور   . ه مورد نقد و تحليل قرار داد        ديوانهاي شعر شاعران معاصر را از اين ديدگا       
از جمله شاعراني است كه معشوق در اشعارش  جايگاهي ويژه دارد، اين پديـده در اشـعار              
او دچار تحوالت زيادي شده است و به مرور زمان تكوين و تكامل يافته است تا به فرديت      

سيم كنيم، دورة اول شـامل      اگر دوران شاعري قيصر را به  دو دوره تق         . خويش رسيده است  
شود و دورة   مي» هاي ناگهان  آينه« ودفتر دوم    ،»تنفس صبح «،  » در كوچة آفتاب   «هاي مجموعه

دستور زبـان   «، و »گلها همه آفتابگردانند  «،»ناگهانهاي   آينه«هاي   دوم شامل دفتر اول مجموعه    
يپـردازد، و   ميشود، در دورة اول شاعر به توصيف معشوق از منظـر ادبيـات سـنتي م               » عشق

در دورة دوم، شـاعر بـراي توصـيف                 امـا . توصيفاتش تفاوت چنداني با شاعران ديگر ندارد      
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اي  هاي دروني خويش استناد كرده است و از توصـيفات مكـرر وكليـشه              معشوق، به تجربه  
معشوق در اين اشعار داراي ماهيتي پاك و عفيف است كه شـاعر بـا او             . دوري گزيده است  

معشوق در شعر او معـشوق سـطحي و سـاده انگارانـة             . اي دارد   و عفيفانه  عشق ورزي پاك  
رمانتيكهاي چند دهة قبل از انقالب نيست، بلكه وجوديست كه در ابعاد روح و روان شاعر                

غـرض از تـدوين     . ريشه دوانيده است و او را به درك بااليي از مفهوم عشق رسانيده است             
 معشوق در اشعار قيصر امين پور است  كه در طول اين مقاله، نشان دادن سيرتحولي ماهيت   

لذا با توجه به تاريخ انتشار دفاتر       . حال تكوين و تكامل بوده  است      ئماً در حيات شعري او دا   
  .گيري خواهيم كرد ي ماهيت معشوق را در اشعار وي پيشعري او، سير تحول

  
  :تحليل بحث 

. آغـاز ميـشود  » ة آفتـاب كوچـ در«ن جموعة رباعيات او تحت عنوا  دوران شاعري قيصر، با م    
معشوق در اين رباعيات بيشتر معشوقي آسماني و ازلي است، كه شاعر بـه تقليـد از اشـعار               
عرفاني قدما به توصيف آن پرداخته است، معشوق در اين دفتر هنوز در عمق وجود شـاعر،    

وي جلـوه   هاي بعدي    ها در مجموعه   آن دنياي پر رمز و رازي، كه بعد        دروني نشده است  و    
اساس سنتهاي شعري گذشته و اشعار      شاعر در اين دفتر بر    . هده نميشود ميكند، در اينجا مشا   

  :عارفانة قديم، در جدال هميشگي عقل و عشق درادب عرفاني، جانب عشق را گرفته است
 آنسان كه تويي هيچ كس آگه به تو نيـست         
 هرچنـــد تـــو را هـــزار ره باشـــد، ليـــك

  

  تـو نيـست    راهي ز فـراز عقـل كوتـه بـه           
 جز راه دل از هيچ رهي ره به تـو نيـست           

  )413: 1388مجموعة كامل اشعار،(               
راحتـي نميتـوان    را ب ) خداونـد ( كه معشوق آسـماني      وي همانند شاعران گذشته اعتقاد دارد     

  :هايي از آن را دريافت  دريافت، و تنها ازطريق دل و عشق است كه ميتوان بارقه
ــه وا م  ــل كـ ــدها رازي اي عقـ ــدة صـ  انـ

 يـــاران ســـفر عـــشق بـــه پايـــان بردنـــد
  

 تا چنـد بـه چـون و چنـد مـي پـردازي؟               
ــازي  ــوز در آغـ ــه اي، هنـ ــرد نـ ــو مـ  تـ

  )435: همان (                                 
) اونـد خد(بيشتر اشعار اين دفتر تجلي گاه افكار عاشقانة شاعر نسبت بـه معـشوق آسـماني               

  :اي ازجمال خداوند را خواهي ديد  ي جهان كه بنگري جلوهجابه هر: مفاهيمي مثل. است 
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ــو   ــة ت ــل ديوان ــشق و عق ــاحب ع  اي ص
ــد   ــشاني دادنـ ــه نـ ــو را همـ ــدار تـ  ديـ

  

ــو    ــة تـــ ــنا و بيگانـــ ــران توآشـــ  حيـــ
ــةتو  ــه جــا، كجاســت پــس خان  اي در هم

  )416:  همان(                                   
  :يي هستند كه بايد روزي به معشوق ازلي بپيوندندانسانها دراين جهان مانند غريبه هاو اينكه 

 در دل عطــش عــشق خــدايي مــا راســت
 هرچنــد درايــن جهــان غــريبيم همــه    

  

 ديوانـــة وصـــليم وجـــدايي مـــا راســـت  
ــا راســت  ــت آشــنايي م  خــود از ســر غرب

   )436:همان(                                    
  : انها درمقابل عشق به معشوق ازلي گفتن انس» بلي«ميثاق عهد الست و به  و اشاراتي 

ــاييم    ــدن مـ ــال پريـ ــي بـ ــطورة بـ  اسـ
 گــوي خــدا» بلــي«گــوي خــدايان و» ال«
  

 پروانـــة بـــي پـــريم و بـــي پـــرواييم      
ــاييم   ــان تنهـ ــم زمـ ــه در حجـ ــاييم كـ  مـ

  )448:  همان (                                  
شـاعر  شصت   اوايل دهة      و   پنجاه است كه اشعار اواخر دهة    » تنفس صبح   «دفتر دوم قيصر    

شاعر در اينجـا بـه      . را شامل ميشود، در اين دفتر كمتر با توصيفات عاشقانه مواجه ميشويم             
موازات شرايط اجتماعي زمان كه كشور درگير جنگ تحميلي بـود، بـه سـتايش شـهادت و           

ران را  پرداخت، البته اين ويژگي، ويژگي عمدة اكثر اشـعارآن دو         ........ شهيدان و ائمه اطهار     
متأثر از شرايط سياسي، اجتماعي، غالباً بافـت و         « تشكيل ميداد، بطور كلي شعر درآن دوران      

و قوياً بازتاب روح جمعي و انعكـاس محركـات و           .......بياني شعارگونه و محتواگرا داشت      
ستايـشهاي شـاعر از رهبـر، ائمـه اطهـار،           ) 130: 1388روزبـه، ( ». بـود  هاي اجتماعي  پديده

 هرچنـد   –وضعيت معشوق در اين دفتر      . معموالً در بافتي غنايي مطرح ميشود     .... ..شهيدان  
اسـت و همچنـان     » در كوچـة آفتـاب      «  دنبالة وضعيت معشوق در مجموعـة        –كمرنگ تر   

  : رويكردي آسماني نسبت به معشوق ديده ميشود 
 بيهده نيست عاشقي واي كـه چيـست عاشـقي         

  زنجمله زبان و بي سخن سوز چو شمع ودم م
 بي خبريـست عاشـقي، عـشق خبـر نميكنـد            

 جز بـه درون خويـشتن شـمع سـفر نميكنـد           
   )399 :1388مجموعة كامل اشعار، (             

صورت دو دفتر جداگانه منتشر ميشود، در دفتر دوم كه اشعار           ، ب » هاي ناگهان  آينه«مجموعة  
ي متفاوت نسبت به معشوق ديـده نميـشود،         را شامل ميشود، باز رويكرد    ) 64-66(سالهاي  

واين هـم   . كمتر توصيف معشوق ديده ميشود      » تنفس صبح   « دراين دفتر هم مثل مجموعة      
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. با تحوالت اجتماعي آن سالها كه شاعر درميانة جنگ تحميلي قـرار دارد در ارتبـاط اسـت                 
سـتايش  درآن سالها، ذهن شاعر بيـشتر مـشغول سـرودن اشـعاري در ارتبـاط بـا جنـگ و                     

اوقات نـيم  نگـاهي بـه معـشوق          دالوريهاي رزمندگان و شهيدان است و اگر هم در برخي           
  :دنبالة همان نگاهي است كه در دفتر اول و دوم نسبت به معشوق آسماني داشته است دارد،

ــرودن   ــر س ــا از س ــي خوش ــا از ن  خوش
ــت    ــوايي اس ــي ن ــواي ب ــي ، ن ــواي ن  ن

 حاليا دست كـريم تـو بـراي دل مـا          : يا  
  

ــه  خو   ــي نامـ ــا نـ ــرودن  شـ ــر سـ  اي ديگـ
)  363:همان (هواي ناله هايش ني نوايي است

 اسـت درايـن بـي سـرو سـامانيها          سر پنـاهي  
   )355: همان (                                          

را در بـر    ) 67-71(كه اشـعار سـالهاي      » هاي ناگهان  نهآي«پس از اين، در دفتر اول مجموعة        
پر رمز و راز معشوق در شعر قيصر مواجه ميشويم، پس از ايـن مجموعـه                با دنياي   . ميگيرد

جهشي عميق در كيفيت شاعري قيصر، نسبت به معشوق ديده ميشود، در اين مجموعه كـه                
پس از سالهاي جنگ سروده شده است، شاعر به فرديت خويش برگشته است و تا حدودي 

منظور تبيين  سـير  ر يك منظركلي بد« از فضاي جنگ و نگاه جامعه گرا فاصله گرفته است         
  :ميتوان آنرا به سه دسته تقسيم كرد )  70 و60 (تحول دروني شعر در دو دهة

  دورة شعر انقالب وجنگ  -1
   دورة شعر جامعه گرا از سالهاي نيمة دوم دهة شصت به بعد -2
 شـعر   )130 :1383روزبـه، (» رد مدارانه سـالهاي پـس از جنـگ           دورة شعر انسانگرا يا ف     -3

وارد مرحلة سوم ايـن تقـسيم بنـدي         ) دفتر اول (ناگهان  قيصر با سرودن مجموعة آينه هاي       
شده است، دراين مجموعه شاعر، به فرديت خويش برگشته اسـت و نگـاهي بـه عاطفـه و                   

براي وي فرصتي پيش آمده است، تا آرزوهاي عاطفي         . عمق احساس خويش انداخته است    
اين مجموعه به بعد است كـه تحـولي عظـيم در نگـاه قيـصر                از  . و عاشقانة خود را بسرايد    

نسبت به معشوق ايجاد ميشود و اين مفهوم بطور كامـل در روان شـاعر، درونـي و نهادينـه               
راحتي ماهيـت آن را تـشخيص       معشوقي معمولي نيست كه بتوان ب      ميشود، معشوق او ديگر،   

ونـة  بسياري اوقات دوگ  «  است   داد، در بسياري از موارد تلفيقي از معشوق آسماني و زميني          
آنقدر با هم شبيه اند كـه    » عارفانه«و» گيتيانه  «درتغزالت  عشق انساني وعشق الهي موصوف      

ت شكل تمثـيال  ن شاعران صوفي، عشق عرفاني را ب      يز آندو ممكن نيست، چو    يتشخيص وتم 
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فوذ معشوق آنچنان درعمق وجود شاعر ن     ) 64 :1386ستاري،(» .عشق انساني تصوير ميكنند     
پيدا كرده است كه بايد هميشه در كنارش باشد، لحظاتي كه شاعر بدون او و دور از اوست                  

اي  نه هستها برايش مفهومي دارند و نه بايدها وآرزوها، بغـض كـرده و غمگـين در گوشـه                  
 براي شاعر روز مبادا همـان       .نشيند و لبخندهاي الغر خود را براي روز مبادا ذخيره ميكند          مي

  :كنارش نباشد ست درشاعر صبور روزگار دلتنگي  كه سنگعشوق آرزوهاي اوكه م ستروزي
/ مثـل هميـشه آخـرِ حـرفم         .../ نه بايد ها    / چونانكه بايدند /نه هستهاي ما    / وقتي تو نيستي  

در دل ذخيره   / لبخند هاي الغر خود را      / عمري است   / با بغض ميخورم    / وحرف آخرم را    
/ روزي به نام روزمبـادا نيـست      / در صفحه هاي تقويم     / اما/ ! باشد براي روز مبادا     / ميكنم  

روزي درسـت مثـل همـين       / روزي شـبيه فـردا      / روزي شبيه ديـروز   / آن روز هرچه باشد     
وقتـي تـو    !/ باشـد   / امروز نيـز روز مبـادا       / شايد  / اما كسي چه ميداند ؟      / روزهاي ماست   

ز مبـادا   رو/ هـر روز بـي تـو        .../ ا  نـه بايـد هـ     / چونانكـه بايدنـد     / نه هستهاي ما    / نيستي  
  )                                                                             251-252 : 1388مجموعة كامل اشعار،!(است

چهـرة واقعـي معـشوق شـعر قيـصر را بـا تمـام               »نه گندم، نـه سـيب       « پس از اين در شعر    
يف معشوق خود تمام معشوقهاي  شعر سنتي را       ويژگيهايش مشاهده ميكنيم، وي براي توص     

معشوق او  . رده است فرا ميخواند، انگار شاعر، تمام عشقهاي اسطوره اي گذشته را تجربه ك           
ست براي نوعي از شعر كه در آن معشوق داراي ماهيتي پاك وعفيـف              در اين شعر سرآغازي   

شوق آسـماني وآنيمـايي     است كه در بيشتر موارد با مع      ) همسر(است و غالباً معشوقي زميني    
) ع(معشوق در اين شعر، دقيقاً پاسخ اين سؤال است، كـه آيـا حـضرت آدم               . آميخته ميشود 

اين سؤالي است كه در آغاز آفرينش، با « . را خورده است يا نه    ) حوا(فريب زيبايي معشوق    
گفت و انسان بود، شايد بتوان آن را علت العلل وجود شعر، و يا شعر را همزاد اين سؤال ش                

وچيـستي آن نكوشـيد ؟      » حـوا «ابهام آلود دانست، آيا آدم به نوبة خويش در بيـان زيبـايي              
تر ميدانـد و بـراي جلـب         آدم ابوالبـشر، طاعـت او را شـيرين         ست كـه  » حوا«له چيستي   ئمس

بـه اعتقـاد قيـصر، عـشق بـه معـشوق             ) 210: 1388كاظمي،(» ؟رضايتش فراموشكار ميشود  
با معشوق شاعر كه بعدها به نام او اشاره         ) حوا(است، اين معشوق    آدم را فريب داده     ) حوا(

  : ميكند در ارتباط است 
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/ پيكـر تمـام خـدايان را        / هـا    ها، الهـه  بت.../  آدم فريب نام تورا خورد       / نه گندم و نه سيب      
                     )                  264-265: 1388مجموعة كامل اشعار،. (به نام تو تصوير ميكنند/ ران صورتگ

وي همچون الهه هاي شعر، روح شاعر را بـراي سـرودن شـعر ترغيـب ميكنـد و بـا تمـام                       
  :معاشيق شعر كهن همزاد است و نام ديگري براي آنهاست

      ... /                               شعر ميشوند / در دستهاي خستة من     / اين واژه هاي خام     / از كيمياي نام تو     / امروز هم   
  )265-266: همان (نام تو نام ديگر سلماست .... نام تو نام ديگر ليال... نام تونام ديگر شيرين 

  : خود را هم ميبرددر آخراين منظومه شاعر، هنرمندانه نام معشوق
)                                      270:همان!(زيباست / زيرا هزار نام خدا / شرح هزار نام بزرگ خداست/  نام كوچك تو 

عنـوان دو انـسان صـاحب كرامـت ارتقـا           را تا سطح اتحاد عاشق و معـشوق ب        قيصر، عشق   
اتحادي كه موجـب كمـال آدمـي        « ه اتحاد ميرسند    ميدهد، آنها در يكديگر محو ميشوند و ب       

است؛ بدون اين كه يكي غالب باشد و ديگري مغلوب، يكي قهار باشـد وديگـري مقهـور،                  
:                                                     آنجا كه ميسرايد ) 520 :1387زرقاني،( » . انگار يكي بي ديگري ناقص است

ر يك بهـار چـشم بـه        د/ ما هردو   / ايم   دنيا گشوده چشم ب / در يك بهار    / و در بهار    ما هر د  
مجموعـة كامـل   (ونام تازه اي برخـود گذاشـتيم   / م  ناگهان متولد شدي  / گاه  آن/ هم دوختيم   

  )                                    273 :1388اشعار،
  :ودن و زيستن را هم نداردبي نام معشوق حتي احتمال ب) شاعر( عاشق 
قطعيـت نگـاه    / عين اليقين من  / چشمان تو   / حتي يك لحظه احتمال ندارم      / بي تو   / اما من 

)                                     275-276:همان (. بي نام ناگزير تو مي ميرم / من / من از تو ناگزيرم/ دين من است / تو 
 درست مثل   –شاعر ابياتي سروده است كه      » گلها همه آفتابگردانند  «پس از اين در مجموعة      

نشان ميدهد كه وي قـصد نـدارد بـه توصـيف معـشوق از نگـاه                  دفتر اول آينه هاي ناگهان    
  :شاعران سنتي بپردازد

ــن د ــن نمي اي ــه درد دل م ــا ب ــدرده  خورن
 خالو  رخ و زلف وخط      هاي شيواست واژه 

  

 خورنــدايــن حرفهــا بــه درد ســرودن نمي  
 خورنــدامــا بــه شــيوة غــزل مــن نمي    

  )182:همان(                                   
گـاه خـاص خـويش پرداختـه اسـت، وي           در اين مجموعه، قيصر به توصيف معـشوق از ن         

انـد   جربه اي واقعي از مفهوم عشق نرسيده      درستي دريافته است كه بسياري از شاعران به ت        ب



                                                                1390 بهار – 11 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 298

                                 

  

و توصيف معشوق براي آنها ، صرفاً طرحي براي سرودن شعر است، آنجا كـه در توصـيف                  
  : روزگار جواني خويش ميسرايد 

/ وفـا    دلبر به خواب هم نديده هميشه بي       غم فراق / هاي حسرت دروغكي  .... به آي روزگار  «
)                                                                      139: همان (»  ... به جور كردن سه چار بيت سوز ناك زوركي

معـشوق  بنابراين او قصد دارد در اين مجموعه، حاصل تجربه هـاي خـويش را نـسبت بـه                   
واقعيش به تصوير بكشد، معشوقي كه آن را با عمق وجود خويش احساس كـرده اسـت و                  

معشوق در ايـن دفتـر بيـشتر        . استتجربه هاي عاشقانة شاعر در وجود او تجلي پيدا كرده           
كه بوضوح در اشعار اين     ) عشق به همسر  (  معشوق زميني  -1صورت جلوه كرده است     بدو  

 عشق پاك و بي رياي      -ارزشمندترين بخش وجودي خويش   مجموعه ديده ميشود و شاعر،      
گاهي انگاره هاي عـشق عارفانـه را        )همسر( را نثار معشوق ميكند، اين معشوق زميني       -خود

  . عارفان، نسبت به معشوق ازلي استبراي شاعر تداعي ميكند، عشق به او ياد آور عشق
جلي كرده است، انگـار،   هاي خاص خويش بر روح شاعر ت         معشوق آنيمايي كه با جلوه      –2

شاعر از عهد قديم اين زن جاودانه را همراه خويش داشته است و پا به پاي او رشـد كـرده                 
است كـه معـشوقي تلفيقـي در آن         » 2«اولين شعر اين مجموعه همزاد عاشقان جهان        . است

 عشقي عارفانـه را بـراي مخاطـب         ،جلوه كرده است، ابتدا شاعر با آوردن واژه هاي عرفاني         
داعي ميكند، وي ميخواهد سماعي عارفانه با معشوق داشته باشد، براي اين كار خانقـاه او                ت

  :و معشوق، دفتري سفيد و قديمي است 
ايـن  / ايـن دفتـر سـفيد قـديمي         / تا باتو درسماع در آيـم       /ميخواهم از كنار خودم برخيزم      

  )106:همان ( توست  صفحه، خانقاه من و
سـت  ر بصورت الهة الهام جلوه ميكند و با آنكه معـشوقي ا پس از اين معشوق در روح شاع  
معـشوق در ايـن شـعر    . يدهـد   معشوقهاي زميني را انجام موراي معشوقهاي زميني، اما كار    

در عين حال تصوير كاملي اسـت        و،  آسماني -هاي آنيمايي  عشق زميني با مايه    ست از تلفيقي
  : از عشق به همسر در شعر قيصر 

يا مثـل سـايه پـشت    / مثل پري شناور در باد/ آرام و بي صدا     / الهة الهام ت  أدرهي/ وقتي تو   
از روي فـرش    / كـه در كـف اتـاق پراكنـده انـد            / ودفتر ومداد وكتـاب را    / سرم راه ميروي  

آرامش /برلحظة سرودن من سايه افكند      / بي آنكه گرد هيچ صدايي      / كوچكمان جمع ميكني  
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در اينجا معشوق   ) 107:  همان. ( من مي پراكند   برخلسه وار خلوت  / حضور تو عطر خيال را      
قديم كـامالً فاصـله     به روابط ملموس زندگي برگشته است و با آن معشوق كلي در ادبيات              

 كـه يكـي از     –هاي غنـايي    كليت  معشوق  در شعر     « دورة معاصر    كلي در گرفته است، بطور  
ة معـشوق   در ايـن دوره چهـر     .  خيلـي كمتـر ميـشود      –خصوصيات شعر كالسيك مـا بـود        

شعرا از شكل موهوم معشوق گريزان شدند و به مسائل ملموس تري دربـارة  . آشكارتر شد   
در ادامـة ايـن      )62 :1387شفيعي كدكني، ( » عشق و روابط عاشقانة ميان دو انسان روي آوردند        

لـوازم عـشق     اندازد، و شـاعر    منظومه، معشوق، شاعر را به ياد انگاره هاي عشق عارفانه مي          
  :مي بيند را در معشوق زمينيش متجلي رفانهعا

  )                                                                 107 :1388مجموعة كامل اشعار،( وخرقة تبرك من دستهاي توست  
طور كه صوفيان قديم، خرقة تبرك را از دست پير و مرادي بـزرگ  ميپوشـيدند، اينجـا         همان

ا از دست معشوق خويش پوشيده است، معشوق پير و مراد اوسـت             هم شاعر خرقة تبرك ر    
دوبـاره بـه   ) همـسر (اين معشوق. قيصر استئله نشانگر عظمت معشوق در شعر      كه اين مس  

  :كارهاي روزمره ميپردازد و زميني ميشود 
يـن  ا/ تا از فراز شانة من    / من بگذار ستي بروي شانة    د/ گاهي بيا وپشت سرم لحظه اي بمان      

تا سطرهاي  / وانيدر دفترم بخ  / هاي مبهم خط خورده را      اين شعر / رهم و برهم    سطرهاي د 
  )107: همان(. تار روشن شوند

شاعردر ادامه باز، انگاره هاي عشق عارفانه را از معشوق طلب ميكند و چاي را كه از دست 
  :معشوق مينوشد با شراب عارفان مقايسه ميكند 

بـي تـرس    ! / راب خـانگي مـا      اين هم شـ   ) / ستگي  پس از خ  !/ (يك استكان چاي    ..../ بعد
  )108:همان( محتسب 

  :پس از آن دوباره نگاه معشوق او را به سمت خانقاه عارفان رهنمون ميسازد 
پـرواز  / هاي آبي اين دفتر سفيد   بر سطر / ما هر دو بال دربال      / و  در خانقاه گرمِ نگاه ت    / آنگاه

   )108-109:همان! (اين اوج ارتفاع من وتوست/ ميكنيم
  : در ادامة اين دفتر باز هم تكرار ميشود) همسر( اين نوع عشق به معشوق

بـه سـر وقتـشان      وقتـي   / و با طنين خوشِ گام تـو آشـنايند          / گلهاي خانه تو را مي شناسند     
  )119:همان( يا آبشان ميدهي/ روي سر وگوششان ميكشيدستي ب / وقتي كه با ناز/ ميروي
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            همانطور كه قبالً گفتـيم، يكـي ديگـر از جلـوه هـاي معـشوق درايـن مجموعـه، معـشوق                      
صورتي جلـوه   ه است، در اين نوع شعر، معشوق ب       است كه در شعر وي جلوه كرد      » آنيمايي«

ميكند كه انگار از همان آغاز در روح و روان شاعر حضور پايدار و مداوم داشته است و از                   
هر مرد در جهان درونـي خـود تـصوير زنـي            «  پاي شاعر رشد كرده است       همان آغاز پا به   

از آنجـا كـه ايـن       .. .جاودانه را با خود دارد نه جلوه و تصوير اين يـا آن زن بخـصوص را                  
آگـاه بـر محبـوب و معـشوق         تصوير ذهني ناخود آگاهست و در نتيجه هميشه بطور ناخود         

ودلبـاختگي وانزجـار     جاذبـه    ،بـسيار نيرومنـد   پرتو افكن و باز تابيده ميشود، يكي از داليل          
 )128 :1386شميسا ، (».است  » Anima« اين زن جاودانه در روانشناسي يونگ     است، مراد از    

شاعر با اين زن جاودانه و آرماني است كه در دل شبهاي تار، و در خلوت خيـال خـويش،                    
  : را تكرار كرده است » دوستت دارم « سرود جاودانة 
 م تـــو را دوســـت دارمآد مـــن از عهـــد

ــبح    ــا دم ص ــمان ت ــن وآس ــبها م ــه ش  چ
 !نـه خـواب و خيـالي   ! نه خطي، نه خـالي   

  

 از آغــــاز عــــالم تــــو را دوســــت دارم  
ــم    ــم ن ــروديم ن ــت دارم : س ــو را دوس  ت

ــو را دوســت دارم  ــبهم ت ــن اي حــس م  م
  )171: 1388مجموعة كامل اشعار،(                   

ر بـوده اسـت و شـاعر از عهـد ازل وي را دوسـت         معشوق كه از آغاز همراه روح شاع      اين  
داشته است، همان زن جاودانة روان اوست، اين زن جاودانه در اشعار ديگر قيصر، تبديل به           

زن اسطوره اي و فرا زميني، مادينة هستي و تكيه گـاه            « اي و فرا زميني ميشود       زني اسطوره 
  »ر به ستايش آن بر ميخيزدكه رنگ وبوي معنوي دارد، ومعشوقي است كه شاع... وجود 

  : تي شگفت به توصيف آن پرداخته استزن دلخواهي كه شاعر در هيأ) 86 :1388كاظمي، (
 نه در خوابم،نه بيدارم،سرا پـا چـشم ديـدارم         

 شب شب تر و روي زشبنم تـر        با مويي از   زني
ــم را مي  ــگ دل ــرايش ســفرة تن ــازب  گــشايم ب

  

 كه مي آيد بـه ديـدارم، زنـي ناديـدني امـشب              
 يان خواب و بيداري، چو رؤيا ديدني امـشب        م

 بساطي چيدني امشب  بساطي گل به گل رنگين،    
  )208-209 :1388مجموعة كامل اشعار،(            

  :حتي اگر اين معشوق دركنار شاعر حضور فيزيكي نداشته باشد وي دست به آفرينش او ميزند
ــت   ــي آفرينمـ ــي، مـ ــر نباشـ ــي اگـ  حتـ

  

                                      )217:همـان   (اب را چونانكه التهاب بيابان سـر      
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پرسش در مورد ذات معشوق همواره در روان انسانها جاري بوده است، پرسـش بـراي راز                 
قدرت عشق و اين نكته كه انسان چگونه ميتواند شخص ديگـري را آنچنـان برتـر ازخـود                   

پاسخ به اين سؤال كم و      « ارد،  بپندارد كه گاهي حتي تاحد پرستش او را عزيز ومحترم بشم          
اي است و نقش شاعر در بيان زيباتر ايـن انديـشه، رسـالت بـزرگ                 بيش رسالت هر انديشه   

اوست، آنجا كه به پاسخي ميرسد، اين تمام پاسخ نيست، بلكه آغازي ديگر، براي شگفتي و                
  )201: 1388كاظمي ،. ( بي پاسخي است

 اي خواهشي كه خواستني تر ز پاسـخي       
  

 وي تـــو روشـــن چـــراغ چـــشمبـــه ر
  

 با چون تو پرسشي، چـه نيـازي جـواب را ؟             
  )217 :1388مجموعة كامل اشعار،(                  

 داشـتم  كـه  سؤالي جواب نشد ،ميشودروشن كي
  ) 222:همان                                           (

ود توصـيف ناپـذير    حاصـل ميـش   رنجي كه از عشق و دوري از معشوق     درد و  ،براي عاشق 
تنها كـسي كـه ميتوانـد حرفهـاي دل او را گـوش كنـد،       ) عاشق (است، شايد از نگاه شاعر  

معشوق است، معشوقي كه اگر براي لحظاتي هرچند كوتاه، پاي سخنان عاشق بنشيند، تمام              
درد و رنج ساليان عاشقي را از دوش خستة عاشق برميدارد، هرچند با ديدن معشوق درد و                 

ماند و بـا آمـدن او تمـام لحظـات هجـران و دوري از معـشوق                  اي عاشق باقي نمي   جي بر رن
  :فراموش ميشود، همان كه سعدي ميسرايد
 گفته بودم چو بيايي غم دل با تـو بگـويم          

  
 چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي           

   )745: 1377سعدي،(                                 
ست براي روح شاعر، تا حرفهاي درونش را با او در ميـان             گاهي يهد او تك  حال وجو اما به هر  

ابل شاعر قرار ميگيـرد و      سنگ صبوري است كه در مق     «بگذارد، معشوق دربسياري از موارد      
        در ابيـات   ) كـه گـاه شـكايت از خـود معـشوق اسـت            (هـا وآرزوهـاي خـود را        شاعر درد 
شايد هر انسان عاشقي حرفهاي     ) 253: 1386شميسا ، (» .اي خطاب به او بيان ميكند      پراكنده

دروني خويش را در عالم خيال خود، بارها با معشوق زده باشد، اما گفتن آن حرفهـا بـراي                   
هم حرفـي زده شـود حرفـي         و در مقابل معشوق كاريست دشوار و اگر       » رور  د رو«عاشق  

اشـق وجـود    له ناشي از دغدغه هايي است كه همـواره در ذهـن ع            ئاين مس ! است از هزاران  
داشته است، شايد يكي از اين دغدغه ها، دل زود رنج و حساس معـشوق باشـد كـه تـاب                     
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شنيدن حرفهاي عاشق را ندارد، قيصر، اين درد و اشتياق دروني صـحبت بـا معـشوق را و                   
 بـا معـشوق در ميـان        -اسـت   » دوسـتت دارم  «كـه همـان     -اينكه نميتواند حرف درونش را    

وير كشيده است، اضطرابهاي دروني عاشق در هنگام زدن ايـن           بگذارد، در غزلي زيبا به تص     
رديـف  . وجود آورده اسـت ترديد ناگفتني را در ذهن شاعر ب حرف با معشوق، هزاران درد و     

كه شاعر براي اين شعر انتخاب كرده است بسيار بـا فـضاي شـعر متناسـب                 » بزنم يا نزنم؟  «
  :است وتأثير آن را دو چندان كرده است 

ــا دارم  ــزنم ؟   حرفهـ ــا نـ ــزنم يـ ــا بـ  امـ
 »....دوست«كه   است توهمين دلم با  حرف همة

 عهد كـردم دگـر از قـول و غـزل دم نـزنم             
ــا   ــزنم دل ام ــا ن ــه  دري ــه ب ــودم ك ــه ب  گفت
 :از ازل تا بـه ابـد پرسـش آدم ايـن اسـت               
 به گناهي كـه تماشـاي گـل روي تـو بـود            
 :دست بر دست همه عمـر درايـن ترديـدم           

  

  بـزنم يـا نـزنم؟      !خـدارا   ! با توام ؟با تـو        
 چه كنم؟ حـرف دلـم را بـزنم يـا نـزنم ؟      
ــزنم ؟     ــا ن ــزنم ي ــا ب ــم آي ــول دل ــر ق  زي
 كــو دلــي تــا كــه بــه دريــا بــزنم يــانزنم؟
ــزنم؟   ــا ن ــزنم ي ــوا ب ــوة ح ــر مي  دســت ب
ــزنم ؟    ــا ن ــزنم ي ــا ب ــشم تمن ــار درچ  خ
 بــزنم يــا نــزنم ؟ هــا ؟ بــزنم يــا نــزنم ؟ 

  )201-202 :1388مجموعة كامل اشعار،(          
اين مجموعه در كنار گونه هاي متنوع عشق به معشوق كه ذكـر شـد، توصـيف معـشوق                   در

بخصوص در اشـعاري كـه رنـگ و بـوي اشـعار             . آسماني و ازلي هم، همچنان ديده ميشود      
  :عارفان سبك عراقي درآنها ديده ميشود 

دانم ؟  زبس بي تاب آن زلف پريشانم، نمي      
 مافتاد تو چشم از  لحظه  يك سرزده اشكي چو

                                

 دانم نميـ حبابم، مـوج سـرگردان طوفـانم ؟         
 دانمچرا در خانة خود عـين مهمـانم؟ نميـ         

  )180:همان                                 (
  :ي كه يادآور ميثاق الست عاشقان با خداوند است يا ابيات ديگر

ــديم    ــد قـ ــاتو از عهـ ــستم بـ ــد بـ  عهـ
 روي آفتــــــاب روي تــــــو روبــــــ

  

ــيچ     ــيچ هـ ــرارم هـ ــول و قـ ــه قـ  آن همـ
ــيچ  ذره ــيچ هــ ــارم، هــ ــردم، غبــ  ام، گــ

  )215:همان (                                
عنـوان آخـرين مجموعـة شـاعر، از لحـاظ ماهيـت معـشوق، دنبالـة                 ب» دستور زبان عـشق   «

ميباشد كه شاعر در آن، شيوه هاي عشق ورزي را كه درآن            » گلها همه آفتابگردانند  «مجموعة
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جموعه شروع كرده بود، در اينجا به مـرز پختگـي و زيبـايي ميرسـاند، اولـين شـعر ايـن                      م
كه شاعر درآن به توصيف لحظة جـدايي ميـان          »قطار ميرود «مجموعه شعري است با عنوان      

عاشق و معشوق پرداخته است، اين نحوة جدايي برگرفته از تجربـه هـاي شخـصي شـاعر                  
در آن اعـصار،  . رادبيات قديم كامالً متفاوت استاست و با نحوة جدايي عاشق و معشوق د       

و همراه با كـاروان صـورت       » محمل وكجاوه « جدايي معشوق از عاشق غالباً با وسايلي مثل       
دليل وارد شدن پديـده هـا و صـنايع پيـشرفته در زنـدگي،                ادبيات معاصر ب   ميگرفت، اما در  

ي صورت ميگيـرد، ايـن      مسافرت معشوق به سرزمينهاي دور دست با وسايل پيشرفتة ديگر         
مسافرت بسته به محيط عاشقان و دسترسي آنها به امكانات مختلف، بـا مـسافرت ديگـران                 

جا خط ريل راه آهـن،      قيصر امين پور در مناطق جنوبي بدنيا آمده بود، در آن          متفاوت است،   
ه بنابراين معشوق او براي  مسافرت، از اين وسيلة نقليـ مسير ارتباطي شهرهاي مختلف بود،  

 ميخواهـد بـه توصـيف ايـن جـدايي           كـه استفاده ميكند و او را تنها ميگذارد، قيـصر هنگامي         
بپردازد، براي بدرقة معشوق به ايستگاه قطار ميرود و يكي از تلخترين لحظه هـاي زنـدگي                 

 جداشـدني اسـت خـاص، كـه         ،عاشقانة خويش را به تصوير ميكشد، جدايي او از معشوق         
  :حاصل تجربيات شخصي اوست

در / كـه سـالهاي سـال    / و من چقدر سـاده ام  / تمام ايستگاه ميرود  / تو ميروي / ارميرودقط
تكيـه داده ام     / به نرده هاي ايستگاه رفته    / نان  وهمچ/ كنار اين قطار رفته ايستاده ام     /انتظار تو 

  )7:همان ( 
   براي شاعر رفتن معشوق به منزلة رفتن تمام ايـستگاه اسـت، وقتـي معـشوق ميـرود شـاعر         

اي جز اين ندارد كه در كنار ايستگاه منتظر بماند و بر نرده هاي ايستگاه تكيـه بدهـد،                    چاره
هرچند برگشت او تا حدودي غير ممكن است و شاعر نشستن به انتظار او را ناشي از ساده                  

اي جز انتظار براي او مقدور نيست، باشد كـه روزي برگـشتي              بودن خود ميپندارد، اما چاره    
ـ                . شدكار با در ا هـم   محيط شاعران، براي عشق و عاشـقي در ادوار مختلـف شـعر فارسـي ب

ـ   تفاوت داشته است درگذشته ب    ودن آنهـا، حـضورشان   دليل دور بودن معـشوقها و مـستور ب
آنها بايد بر سـر كـوي دلـدار، ماههـا و سـالها               تر بود و عاشقان براي ديدار     درجامعه كمرنگ 

رة معـشوق داشـته     قيبان، نگـاهي از دور بـر چهـ        چشم انتظار مي نشستند تا دور از چشم ر        
كار اندكي از اندوه نشسته بردل خويش را تسكين دهند، شايد در ايـن ميـان،                باشند، تا با اين   
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نود و بيش از اين آزار ايـن رميـدگان سـر            معشوق هم، آهنگ اشتياق دل دردمند آنان را بش        
ـ ي معاصـر    اما در دنيـا   . دركمند را نپسندد   ... يخي، اجتمـاعي، فرهنگـي    دليل تحـوالت تـار    ب

وحضور هرچه بيشتر معشوق دراجتماع، ديدار آنها براي عاشقان بسيار ساده تـر از گذشـته                
ط، است، يكي از مكانهاي تجلي اين معشوق، فضاي درس و دانـشگاه اسـت، درايـن محـي                 

را با معشوق آغاز ميكند، اينجـا ديگـر ازحجـابِ ميـان             شاعر عشق پاك و شاعرانة خويش       
و معشوق در ادبيات كالسيك خبري نيست، عشقِ شاعر، در فـضايي فرهيختـه سـير                عاشق  

ميكند، عشق او عشقي است شاعرانه و ديرپا كه بـا بخـشهايي از روان انـسان ارتبـاط پيـدا                     
ورزي اساس مهـر  .  غريزي – عاطفي است تا جسمي      –ميكند، كه بيشتر موجد لذت روحي       

  .  نهاده شده است نه ابـزاري بـراي لـذت جـسمي            عنوان يك انسان  عشوق ب او بر احترام به م    
وي در روابط عاشق و معشوق، اصـالت را بـه اتـصال روح دو انـسان ميدهـد نـه اتـصال                       «

نـام دارد، نمونـة     ) 3(اين شعر كه همزاد عاشـقان جهـان         ) 386 :1387زرقاني،( » جسمشان
  :باشدميكامل عشق ورزي پاك قيصر به معشوق زميني خود 

درآن /  هرويي كوتاه   در امتداد را  / ا به مدرسه برديم     ما عشق ر  /  ما همين است  اعجاز  .../ اما
يعني همين  / كه از كتابخانه امانت گرفته ايم     /تا باز اين كتاب قديمي را       /   كتابخانة كوچك   
ا كـه   اما كتـاب ر   /  ما بي صدا مطالعه كرديم      / باهم يكي دولحظه بخوانيم   / كتاب اشارات را  

از هرطرف نشانه   / مارا!/ » هيس«هاي  انگشت/ نا گاه   .../ گاهي بهم نگاهي  /ها  تن/ ورق ميزديم   
!   درآن كتابخانـه رعايـت نكـرده بـود        / سكوت را / غوغاي چشمهاي من وتو   / انگار/ گرفتند

عشقهايي از اينگونه، توسط بسياري از عاشـقان تحـصيل كـرده تجربـه شـده                ) 8-9:همان  (
 عاشـقانة قـديم نپرداختـه اسـت، بلكـه نگـاه             هـاي  ظومه دراينجا به تقليد از من     است، عاشق 

امروزين خويش را نسبت به معشوق، با زبـاني كـامالً امـروزي بـه تـصوير كـشيده اسـت،                     
هـاي  ا بـه تماشـا نشـسته اسـت، بـا واقعيت           محيطي كه شاعر درآن با معشوق، عشق ورزي ر        

عـة  تـاب مـورد مطال    عاشقانة زندگي او كامالً همخواني دارد، هنرمندي شـاعر در انتخـاب ك            
راستي چرا شاعر از ميان اينهمه كتـاب، كتـاب اشـارات را             عاشق ومعشوق بسيار زيباست، ب    

براي مطالعة خود و معشوق درنظر گرفته است ؟ آيـا منظـورش از كتـاب اشـارات، كتـاب                    
يانه، منظورش معناي ايهامي آن، اشارات نظرميان عاشق و         . است» اشارات وتنبيهات «واقعي  

ست؛ به نظر ميرسد مطالعة آنها  مطالعة عـشق اسـت، و ورق زدن آنهـا، ورق زدن           معشوق ا 
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صداي چـشمهاي   فرياد بي هم صورت ميگيرد،    و عاشقي است كه  با نگاه كردن ب        كتاب عشق   
ناچار در لبـاس پاسـبانان و       نداخته است؛ بنابراين كتابدار ب    آنان، غوغايي در كتابخانه به راه ا      

ادامة ايـن دفتـر بـاز جلـوه هـاي            در! هد، تا سكوت را رعايت كنند     رقيبان به آنها تذكر ميد    
ها و مكانها  دنبال آن حس غريب          معشوق آنيمايي را  مشاهده ميكنيم،كه شاعر در تمام فضا         

  : مبهم و دوست داشتني است و
/   و پراكندة ايـن كتـاب قـديمي          در اوراق زرد  / دنبال نامي كه گم شد    ب/  دلم را ورق ميزنم     

توي آشـنا، ناشـناس تمـام       / هايم كه من هست و من نيست        من شعر ..../  نامي كه من   بدنبال
از نمونه هاي ديگر عشق ورزي       ) 19:همان (دنبال اويي كه تو؟   ب.../ بدنبال نامي كه او   / غزلها

است كه در آن شاعر عظمت معـشوق را بـه           » شعر سفر در هواي تو      « پاك و عفيف قيصر     
عشوق خود را حتي برتر از زيبايي حضرت يوسف ميدانـد، در      تصوير ميكشد، وي زيبايي م    

مثل اعـالي وجاهـت و نمـاد يـك          «واقع معشوق در بسياري از اشعار او ازجمله اين شعر،           
  )257: 1386شميسا،(» زيبايي غير قابل تصور است 

شـاعر در توصـيف   . وي گلگشت در هواي معشوق را خوشترين نـوع سـير وسـفر ميدانـد              
استفاده ميكنـد   ... ز اسم شهرهاي تفريحي ايران مثل اصفهان، شيراز، مشهد          زيبايي معشوق ا  

  :كه با گلگشت در دنياي زيباي معشوق كامالً متناسب است 
ــو    ــراهن ت ــة پي ــف دكم ــسن يوس اي ح 
جز درهواي تـو مـرا سـير وسـفر نيـست 
ــن    ــشهد م ــشمت م ــروردين چ ــاز ف  آغ
ــانم    ــصف جه ــت ن ــفهان ابروي ــر اص  ه

 هم خــودم راخــوامــن جــز بــراي تــو نمي
 هرچيز و هركس روبه سـويي در نمازنـد        

  

ــ   ــو دل مي ــن ت ــه گــل از دام ــل ب  شكوفد گ
 !گلگـشت مــن ديـدار ســرو و سوسـن تــو   
ــو    ــن تـ ــشت دامـ ــن ارديبهـ ــيرازِ مـ  شـ
 خرمــاي خوزســتانِ مــن خنديــدن تــو    

ــه من ــو   اي از هم ــنِ ت ــر، م ــن بهت ــاي م  ه
 !اي چـــشمهاي مـــن، نمـــازِ ديـــدن تـــو

  )35- 36 :1388،مجموعة كامل اشعار (             
اين نحوة توصيف در شعر او ادامـه پيـدا ميكنـد و شـاعر معـشوق خـويش را  در نهايـت                         

  :عظمت و زيبايي توصيف ميكند
 هايتاي مطلـــعِ شـــرقِ تغـــزل، چـــشم 

ــر     ــوفري ت ــمان نيل ــو از آس ــر ت  اي عط
زنند از پـــيش پايـــت خورشـــيدها ســـرمي  

ــرم نفـــس هايم، هوايـــت پيچيـــده درهـ.... 
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ــادا  ــا روز مب ــذار ت ــم بگ ــت ك ــس دس پ
  

ــت    ــاي پاي ــد ج ــاقي بمان ــن ب ــشم م  درچ
  )41:همان (                                   

معشوق در شعر قيصر، محملي است كه شاعر ميخواهد درد و رنجهاي خويش را فقط با او                 
درميان بگذارد، چرا كه فقط اوست كه دردهاي عاشق را ميفهمد و گفتگويي عاشقانه بـا او                 

شاعر از او ميخواهد تا الهة الهام شعرش باشد و فوت           .  تسكيني براي دل شاعر باشد     ميتواند
  :و فن شاعري را به او بياموزد

 !پيــــشتر  !پــــيش بيــــا  !پــــيش بيــــا 
 دوســـت تـــرت دارم از هرچـــه دوســـت
ــدر  ــويم چقـ ــه بگـ ــر از آنكـ  دوســـت تـ
ــبخش     ــعرم ب ــه ش ــشق ب ــن ع ــوت وف  ف

  

 تــــا كــــه بگــــويم غــــم دل بيــــشتر  
ــود  ــن از خ ــو م ــه ت ــشتراي ب ــن خوي   م

 بيـــــــشتر از بيـــــــشتر از بيـــــــشتر
 تـــــا نـــــشود قافيـــــه انديـــــشتر   

  )42:همان(                                 
  :  دريابد-كه ناشي ازعشق راستين او به معشوق است -اوست كه بايد قدر عشق و اندوه عاشق را 

ــدوه دلِ  ــدر انـــ ــدان قـــ ــا را بـــ   مـــ
ــسوي تـــو     ــوه ترگيـ ــد انبـ ــه شـ  هرچـ

  

ــ     ــسته ومجـ ــدر روحِ خـ ــن قـ  !روحِ مـ
 !ميــــشود انبــــوه تــــر انــــدوه مــــن 

  )42: همان (                                        
كه در آن،   »شعر رؤياي آشناست    « يكي از نمونه هاي اصلي ستايش معشوق در اشعار قيصر         

شـاعرمانند پيكـر    . عالم پر رمز و راز معشوق با همة  وجوهش به تصوير كشيد شده اسـت               
سته است و معشوق خويش را باتيشة خيال در وجه دلخواه خويش آفريده             تراشي ماهر، نش  

اين معشوق از همان آغاز و از بدو تولـد در روح            . است، سپس به ستايش او پرداخته است      
  :شاعر حضوري پايدار داشته است

 باتيــــشة خيــــال تراشــــيده ام تــــو را
! رؤيــاي آشــناي شــب و روز عمــر مــن  

  

ـ              !ده ام تـورا     در هر بتـي كـه سـاخته ام دي
ــو  ــده ام تـ ــودكيم ديـ ــاي كـ را  در خوابهـ

   )44:همان(                                    
صر، عشق به همـسر و      همانطور كه قبالً هم گفتيم يكي از وجوه تشخص معشوق درشعر قي           

اين طرز نگاه   » رؤياي آشنا «عنوان معشوق قابل ستايش در شعر اوست، درغزل         برگزيدن او ب  
قـدري بـا معـشوق      ديده ميـشود، معـشوق در ايـن شـعر ب          شكل زيبايي    معشوق ب  نسبت به 
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توان فقط بعـد زمينـي آن را در نظـر            ميخورد كه بسختي مي    ، آرماني و آنيمايي پيوند    آسماني
گرفت، بلكه بايد گفت معشوقي است زميني با لعابي آسماني كه با معشوق آنيمايي  پيونـد                 

  :خورده است 
ــس   ــين پ ــو ع ــر ت ــر نظ ــياز ه  ند دل من

 زيبــا پرســتي دل مــن بــي دليــل نيــست
 دهي، جـوابم نميـ    با آنكه جـز سـكوت       

 از شـــعر و اســـتعاره وتـــشبيه برتـــري
  

ــورا     ــسنديده ام ت ــده، پ ــم ندي ــده، ه ــم دي  ه
 زيــرا بــه ايــن دليــل پرســتيده ام تــو را     
ــو را    ــيده ام ت ــه پرس ــؤال از هم ــر س  در ه

 )44-45: همان(ام تورا  تو نسنجيده  بجز كسبا هيچ 
                                       

اين معشوق در شعراو آنقدر عظيم و پاك است كـه همـة صـورتگران چـين، زيبـا شناسـي             
  :نظري را پيش چشمان وي آموخته اند

 صورتگران چين همه انگـار خوانـده انـد        
  

 )47: همـان (زيبا شناسي نظري پيش چشم تو       
                                           

و سر انجام ديوان شعرش را به چشمهاي مهربان معشوق،كه الهـام بخـش روح  شـاعرند،                  ا
چشمهايي كه راز ابدي عشق را براي شاعر تفسير كرده اند، پس چـه چيـزي                . تقديم ميكند 

  :شايسته تر از ديواني شعر، براي تقديم به آنان
 چيـزي نداشـتم كـه كـنم پيـشكش، بجـز      

  
 )47:مان  ه(چشم تو  مختصري پيش شعر ديوان  

                                              

  :نتيجه 
معشوق در شعر قيصر همواره در حال تكوين و تكامل بوده است تـا بـه فرديـت خـويش                    
رسيده است، معشوق درمجموعه شعر نخستين او بيشتر معشوقي آسماني وازلي اسـت كـه               

سـت و بيـشتر اصـطالحات عارفـان         شاعر به توصيف آن از ديدگاه شاعران سنتي پرداخته ا         
تـنفس  «هـاي    از آن درمجموعه  قديم را نسبت به معشوق ازلي دراين دفتر آورده است، پس            

ـ » آينه هـاي ناگهـان   «وم مجموعة  و دفتر د   »صبح دليل مـسائل اجتمـاعي و پديـدة جنـگ     ب
شاعر تحميلي،كمتر با توصيفات عاشقانه مواجه ميشويم، بلكه بنا به شرايط اجتماعي زمانه،             

پرداخته اسـت، امـا در      ...بيشتر به ستايش مفاهيمي مثل جنگ وستايش شهيدان و رزمندگان         
گلهـا همـه آفتـاب      «،  »هـاي ناگهـان    آينـه «سه مجموعة آخرشاعر، يعني دفتر اول مجموعـة         

با دنياي پر رمز و راز معشوق در شعر قيصر مواجه ميـشويم  » دستور زبان عشق  « و »گردانند
وي دراين مجموعه ها تجربه هـا و عواطـف شخـصي خـويش را               . ة او كه دنيايي است ويژ   
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صورت معشوقي پـاك  ها ب معشوق دراين مجموعه. نسبت به معشوق به تصوير كشيده است      
و عفيف جلوه ميكند و شـاعر بـا او عـشق ورزي پـاك و عفيفانـه اي دارد، در بـسياري از                        

  .خوردايي پيوند مي معشوق آسماني وآنيمبا) همسر (موارد، اين معشوق زميني 
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