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 چکیده:
شاعرانِ جوان در روزگار ما كمتر با فرهنگ و ادب كالسیک ایران آشنایی دارند. ناآگاهی بعضی 

فروغ كممایه و از شاعرانِ جوان نسبت به میراث بزرگ فرهنگی و ادبی ما سبب شد تا شعرهای آنها كم

جلوه كند. آنها متاسفانه به این موضوع كمتر عنایت دارند اگر شاعران برجستۀ معاصر نظیرِ نیما و 

ای از اهمیت و اعتبار رسیدند پیشتر با شعر و فرهنگ و ادب كالسیک كدكنی به درجهاخوان و شفیعی

موضوع، اشعار  قیصر  ایران آشنایی پیدا كردند؛ آنها را خوب خواندند و فهمیدند. بخاطر اهمیت

( را مورد پژوهش قرار دادیم تا انعکاس فرهنگ و ادب كالسیک ایران را در 1338 – 1386پور)امین

آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه تهران پور دانشاشعار او نشان دهیم. قیصر امین

روش  كرد.های شعر و نثر ادبی و همچنین در حوزۀ پژوهشهای ادبی فعالیت میبود و در زمینه

آیا  -1است و پرسشهای اساسی آن عبارت است از: ای صورت گرفتهحاضر به طریق كتابخانه پژوهش

است؟ گرفته پور در اشعارش از ادب و فرهنگ كالسیک ایران و میراث گذشتگان ما بهرهقیصر امین

؟ استاین تأثیرپذیری از فرهنگ و ادب كالسیک ایران چگونه خودش را در اشعار قیصر نشان داده -2

است؟ در این مند بود و از آن بهره گرفتهپور به كدام دوره یا سبک ادبی، بیشتر عالقهقیصر امین -3

های مضمون، تصویر، پژوهش واژه به واژۀ اشعار او را خواندیم و تأثیرپذیریهای گوناگون را از جنبه

 تركیب و تعبیر و ... از فرهنگ و ادب كالسیک ایران نشان دادیم. 

 ایران  پور، شعر معاصر، انعکاس، ادب و فرهنگ كالسیکقیصر امین :هكلیدواژ
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Abstract 

Young poets are less familiar with classical Iranian culture and 

literature. The lack of knowledge of some of the young poets about the 

great cultural and literary heritage of our past has made their poems less 

and less enlightened. Unfortunately, they do not know that the prominent 

contemporary poets such as Nima, Akhavan and Shafi'i Kadkadi reached 

a degree of importance and prestige before they became familiar with 

Iranian classical poetry, culture, and literature and they read and 

understood them as well. Because of the importance of the subject, we 

studied the works by Qeysar Aminpour (1338 - 1338) to show the 

representation of classical Iranian culture and literature on his poems. 

Qeysar Aminpour was a PhD graduate in Persian language and literature 

and a professor at the University of Tehran, and worked in the fields of 

poetry and literary prose, as well as in the field of literary research. The 

research method of this article is library-based, and the basic questions are: 

1. Has Qeysar Aminpour made use of classical culture and literature and 

the heritage of our past in his poems? 2. How has this influence from the 

classical Iranian literature shown itself in Aminpour's poems? 3. Which 

period or literary style was Qeysar Aminpour most interested in and made 

use of? In this research, we studied his poems word for word and examined 

the various influences in terms of content, image, and showed the 

composition, interpretation of classical Iranian culture and literature.  
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 مقدمه -1

متأسفانه بسیاری از شاعران امروز تصور میکنند، برای شعرگفتن نیازی نیست با فرهنگ 

باشند. آنها شعر معاصر ایران را سوای شعر كالسیک  و ادب كالسیک ایران آشنایی داشته

را میان آن دو برقرار نمیدانند. از این نکته غافلند و یا  ایران میدانند و هیچگونه خویشاوندی

نمیخواهند بپذیرند اگر رودكی، فردوسی، موالنا و حافظ نبودند شاید نیما و اخوان و سهراب 

ای از اهمیت و رسیدند. آندسته از شاعران برجستۀ معاصر كه به درجهبدین بلندی مقام نمی

كالسیک ایران آشنایی پیدا كردند؛ آنها را خوب خواندند اعتبار رسیدند پیشتر با شعر و ادب 

مشعله در دســتِ حافظ گر نبــود، آن دورها/ اندر اینجا »و فهمیدند. به قول استاد شفیعی:

شاعر بدین درجه نرسد اال كه در »نظامی عروضی معتقد بود: «. روشنایی هیچ در كارم نبود

بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد، و ده هزار  عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار

كلمه از آثار متأخران پیش چشم كند، و پیوسته دواوین استادان همیخواند و یاد همیگیرد 

)چهارمقاله، « است.شد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بودهكه در آمد و بیرون

های قرآن، طالعات وسیعی در زمینهمقالۀ دوم(. وقتی دیوان شاعران گذشته را میخوانیم با ا

و نجوم مواجه میشویم. شاید با ما همداستانید یکی از  حدیث، فلسفه،كالم، عرفان، طب

دالیلی كه دفترهای شعر بعضی از شاعران امروز چنگی به دل نمیزند این باشد كه آنها در 

گاهی یک دفتر سرودن شعر، اطالعات و دانشهای زیادی ندارند. بخاطر همین است كه شما 

فهمید. شعرشان از محتوا خالی است و در پرتگاه شعر را میخوانید و هیچ چیزی از آن نمی

 معنایی قرار دارد. بی

معنایی هم نیست. در ایران، معنی باشد، حرف چندان بیاینکه میگویند شعر باید بی»

و گفتند كه شعر باید  داری درآوردنداطالع این مطلب را به صورت خندهجوانان بیسواد و بی

باشد، منظورش باشد. آنکس كه گفت شعر چیزی است كه معنی نداشتهاصالً معنی نداشته

باشد. كردن به عبارت دیگر نداشتهاین بود كه معنی معین و محدود و مشخص و قابل بیان

یی او به صورت دیگر، قصدش این بود كه بگوید شعر چیزی است كه هر لحظه معنی

باشد، نه این كه اصالً معنی ی از زندگی معنایی داشتهااشد، برای هركس در هر دورهبداشته

باشد. شعر حافظ و مولوی به یک حساب معنی ندارد، زیرا هیچ معنی مسلّمی و قاطعی نداشته

)این كیمیای هستی، شفیعی « توان تحمیل كرد. در نتیجه هزاران معنی داردبر آنها نمی

 (54: ص 1كدكنی،ج

 بیان مساله وپرسشهای تحقیق -1-1

( را مورد پژوهش قراردادیم 1338 – 1386پور)بخاطر اهمیت موضوع، اشعار قیصر امین

تا انعکاس فرهنگ و ادب كالسیک ایران را در اشعار او نشان دهیم. پرسشهای اساسی پژوهش 

میراث  آیا قیصر در اشعارش از ادب و فرهنگ كالسیک ایران و -1حاضر عبارت است از:
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اگر پاسخ پرسش نخست آری بود، این تأثیرپذیری از  -2است؟ گرفته گذشتگان ما بهره

قیصر به  -3است؟ و فرهنگ و ادب كالسیک ایران چگونه خودش را در اشعار او نشان داده

 است؟مند بود و از آن بهره گرفتهكدام سبک ادبی، بیشتر عالقه

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

لۀ حاضر بیشتر از این جهت است تا به شاعران جوان نشان بدهیم اگر قیصر اهمیت مقا

پور در شعر به جایگاه باالیی رسید و طرفدارانی دارد یک دلیل آن این است كه از میراث امین

 گذشتگان ما بهره گرفت. 

 روش تفصیلی تحقیق -3-1

واژۀ دین گونه كه واژهاست. بای صورت گرفتهروش پژوهش مقالۀ حاضر به طریق كتابخانه

های مضمون، تصویر، تركیب، تعبیر اشعار قیصر را خواندیم تأثیرپذیریهای گوناگون را از جنبه

 و ... از فرهنگ و ادب كالسیک ایران نشان دادیم. 

 پیشینۀ تحقیق -4-1

در خصوص موضوع مقالۀ حاضر تاكنون پژوهشی به شکل كتاب و رسالۀ دانشگاهی انجام 

جو در پورتال جامع علوم انسانی تنها به یک مقالۀ مختصر وت. اما با جستنگرفته اس

اكبر ، نوشتۀ علی«پور؛ دستور زبان عشقگذاری در آخرین اثر قیصر امینوگشت»برخوردیم: 

پور در كیهان افشانی؛ نویسنده، این مقاله را یک ماه بعد از درگذشت قیصر امینقاسمی گل

 های عرفانی و ادبی پرداخت. كرد و در آن به برخی از نکته ( چاپ1386فرهنگی )آذر 

 پورانعکاسِ فرهنگ و ادبِ كالسیکِ ایران در اشعار قیصر امین -2

های شعر و نثر ادبی و همچنین در حوزۀ پژوهشهای ادبی فعالیت پور در زمینهقیصر امین

منظومۀ ظهرِ »، «پرانتزطوفان در »، «تنفس صبح»، «دركوچۀ آفتاب»كرد و آثاری نظیرِمی

، «های ناگهانآینه»، «به قولِ پرستو»، «بال پریدنبی»، «مثلِ چشمه، مثلِ رود»، «روز دهم

دستور »و « شعر و كودكی»، «سنت و نوآوری در شعر معاصر»، «گلها همه آفتابگردانند»

استاد دانشگاه  آموختۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی وپور دانشرا پدید آورد. امین« زبان عشق

ما برآنیم در این جُستار انعکاس فرهنگ و ادبِ كالسیک ایران را در اشعار او در  .تهران بود

گیری از حکایتها و ها و داستانهای قرآنی، بهرهگیری از آیات و  قصهچند بخش )بهره

به ارادت های عرفانی و اصطالحات صوفیانه، داستانهای گسترۀ ادب فارسی، تجلی اندیشه

  تأثیرپذیری از سبک هندی( نشان دهیم.حافظ و 

 ها و داستانهای قرآنیگیری از آیات و  قصهبهره -1-2

ها و داستانهای قرآنی از همان آغاز شعر فارسی دری آبشخور شاعران قرار آیات و قصه

های فراوانی از آن گرفتند. این گرفت و شاعران در این گسترۀ هزار و دویست ساله بهره

های آن ها را با همۀ مصداقأثیرپذیری آنقدر فراوان است اگر كسی بخواهد این تأثیرپذیریت
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ها و داستانهای گیری از آیات و  قصهاكنون میخواهیم بهره نشان دهد چند ده جلد كتاب شود.

 قرآنی را در اشعار قیصر بررسی كنیم. 

 روایت رویا:  *

-حتی برادران عزیزت-كسی بازگو مکنی/ یچفرزندمی/ رویای روشنت را/ دیگر برای ه»

میترسم/ شاید دوباره دست بیندازند/ خواب تو را/ در چاه/شاید دوباره گرگ.../میدانم/ تو /

ای/ حاالباشی/ تا خواب یک ستاره دیگر/ تعبیر یازده ستاره و خورشید و ماه/در خواب دیده

 ( 12پور: ص شق، امین)دستور زبان ع...ی« كاش كند/ ایخوابهای تو را/ روشن

رویای روشنت را/ »وار دارد به فرزندش میگویدقیصر در این شعر در جایگاه پدر، یعقوب

تمام این شعر تلمیح به داستان یوسف و ماجرای شگفت «. كسی بازگو مکنیدیگر برای هیچ

 )قصۀ یوسف، مقدمه(. قیصر در این« استالقصص گفتهتعالی آن را احسنملک»آن دارد. 

یازده ستاره و خورشید »، «گرگ»، «چاه»، «كردن خواب برای برادرانبازگو»، «رویا»شعر به 

نَحْنُ نَقُصُّ »كه در داستان یوسف نقش پررنگی دارند اشاره كرد. « تعبیر خواب»و « و ماه

نْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ. إِذْ قَالَ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِ 

لَ یَا یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَْیتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ. قَا

)قرآن، «. الشَّیْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌبُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتِکَ فَیَکِیدُوا لَکَ كَیْدًا إِنَّ 

 ( 3 - 5یوسف، آیات 

 ترســــــم برادران غیــــورش قبا كننـد پیراهــــنی كه آید از او بــــوی یوسفم

 (196)دیوان حافظ، غزل                     

چاه »قیصر در جای دیگر با نگاهی اعتراضی به داستان یوسف نگریست و در آن به 

اشاره كرد. شاعر در اینجا خودش « پیراهن»و « فروشانبازار برده»، «زندانی زلیخا»، «نابرادر

« هاخوردۀ بازار بردهدر چاه نابرادر، تنها/ زندانی زلیخا/ چوب حراج»، «كه یوسف باشدبی»را 

  كرد:فرض

از بد بتر اگر هست/این است/ اینکه باشی/ در چاه نابرادر، تنها/ زندانی زلیخا/ چوب 

یی/ پس بهتر است درز بگیری/ این پاره پوره كه یوسف باشها/ البته بیخوردۀ بازار بردهحراج

كندی )دستور زبان عشق، راهی را/ روشن نمیبهبو و خاصیت را/ كه چشمِ هیچ چشمپیرهنِ/ بی

 (24پور: ص نامی

 گندم و هبوطِ آدم: *

 ام در خــودم امشباسطورۀ گندم شده       هــــم دانۀ دانایی و هــم دام هبوطم 

 ( 57پور، ص)دستور زبان عشق، امین                                                                 
وَ قُلْنا یا آدَُم »بیت اشارۀ میوۀ ممنوعه و خوردن آدم ابوالبشر و داستان هبوط او دارد. 

اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّۀَ وَ كُال مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَۀَ فَتَکُونا مَِن 
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فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ . الظَّالِمینَ
 (35 – 36)قرآن، بقره، آیات « .حینٍ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی

 من چرا ملک جهان را  بجوی نفروشم       پدرم روضۀ رضـــوان به دو گندم بفروخت 
 (340)دیوان حافظ، غزل                                                                              

است شدهگفته "شجر"در قرآن كریم از گندم نامی نرفته است بلکه در این باب فقط »
در اشاره به موضوع مورد  118، آیۀ 20( و در سورۀ طه 7، آیه 7؛ اعراف 34، آیه 2)بقره 

( به 52، ص1است. در تفسیر طبری )ج یعنی درخت جاویدان آمده "الخلدشجره"بحث لفظ 
از این روی این گیاه كالً به درخت یا شجر  "آن درخت جاوید خوانندو "این اعتبار میگوید: 

ممنوعه و میوۀ آن به میوۀ ممنوعه مشهور است. در تورات هم در این باره نام خاصی 
اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار "گوید: 17، آیۀ 2است. در سفر پیدایش باب نیامده
گندم و در تفاسیر یهودی و مسیحی سیب را اما در تفاسیر اسالمی در این باب  "نخوری

 (  68)فرهنگ تلمیحات، شمیسا:ص« اند.ذكركرده

 زوجی فرد شد: *
 رفت دلدست و پا میسر به زیر و ساكت و بی

ـمان  بر زمین افتاد چون اشکی ز چشم آس
 بعد هم تبعیـد و زندان ابد شـــد در كویر

 

 یک نظر روی تو را دید و حواســش پرت شــد 

ـی فرد شد  ناگهان این اتفاق افتاد: زوج
 عین مجنون از پی لیلی بیــابانگرد شد

 (50پور:ص)دستور زبان عشق، امین   
اشاره به گناه آدم و هبوط آنها و نیز هجرت از هند به مکه و بیابان عرفات كه به معرفت 

هر یک از ایشان به جایی افتادند، آدم به هندوستان افتاد به كوه سرندیب »حوا انجامید دارد. 
و حوا را به جده افتاد. پس همۀ مناسک حج او را بیاموخت و به عرفات بیرون فرمودش 

را از حوا یاد نبود از غم خویش، و حوا را به جده دلتنگ شد، و برخاست و به  شدن، و آدم
رود، چون گشت برخیره و روی سوی مکه كرد و ندانست كه كجا همیمیان آن كوهها همی

به كوههای عرفات رسید، آدم را دید، و یکدیگر را بشناختند، و آنجا معرفت افتادشان، از پس 
 السالم(. تار اندر خبر آدم علیه)تاریخ بلعمی، گف« جدایی

گیری از دانش ریاضی و زوج و فرد اعداد ایهام با بهره« زوجی فرد شد»قیصر در عبارت 
است. در همین شعر داستان مذهبی آدم و حوا را با داستان غنایی و ادبی لیلی و ساخته

یی و كیفری هستند هایی قضااز واژه« زندان ابد»و « تبعید»های مجنون درآمیخت. نیز واژه
كه قیصر خیلی زیبا آنها را در این شعر گنجانده است. این هنر شاعر سبب شد تا تلمیح در 

 ساخت و الیۀ زیرین شعر قرار بگیرد و بصورت صریح و آشکار خودش را نشان ندهد. ژرف

 موسی، طور، نور و تکلم: *
 ام در خــودم امشبشده موســــای تکلم تا نـــــور تو تابیده به طور كلمــــاتم

 (5پور:ص )دستور زبان عشق، امین                                                        

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=36
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وََلمَّا جَاءَ مُوَسى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَنْ »بیت اشاره دارد به 

انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا تَرَانِی وَلَکِنِ 

قرآن، اعراف، آیه «)وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ

 دشتِ ادب فارسی نگریست:ی داستان موسی را میتوان بصورت گسترده در پهن(. تجل143ّ
ــی طالبان  عالم چو كوه طور دان ما همچو موس

 
 شکافد كوه راهر دم تجلی میرسد بر می 

 (14، غزل 1)كلیات شمس، ج           

 شکنی*ابراهیم و بت

ایم/ با قامتی به قصد شکستن/الت و منات را كه شکستیم/عزّی دگر عزیز از ره رسیده»

ماند./ ما/ از جنس پینه كفش به پا داریم/ هرچند/ این كفشهای كهنۀ ما درد میکند/ اما/ نمی

«  های ماست.ایم/میراث باستانی ابراهیم/ بر شانهبا كفشهای خستگی خود/از ره رسیده

 (15 – 16پور: صص ین)تنفس صبح، ام

داشت تا آن روز كه پس ابراهیم چشم می»شکنی حضرت ابراهیم )ع( دارد. اشاره به بت

خلق به عید بیرون شدند. ابراهیم در راه خود را بیمارساخت و چیزی بر پیشانی بست و از 

نبودی.  راه بازگشت، و گفت من بیمارم. پس ابراهیم بازآمد و در آن بتخانه رفت، و او را منع

پاره كرد مگر بت بزرگتر را تا از آن دین برگردند و آن تبر را تبر برگرفت و همۀ بتان را پاره

 االنبیا، قصۀ هفدهم(. )قصص« بر گردن آن بت بزرگ نهاد و خود بیرون آمد

 * آتش نمرود 

آتش  ای به حیطه آتش بیاورند/ اما/ ما را از آزمایشكارند/ تا هیمهنمرودیان همیشه به»

ست. صبح، امین« هراس نی صص )تنفس  شعر با بهره15 – 16پور: صر در این  گیری از (. قی

ـــوند و از دورهروند مدام تکثیر میتلمیح نگاه اجتماعی دارد. نمرودیان از بین نمی ای به ش

 ور است.  روند. آتش دشمنیشان همیشه شعلهای دیگر میدوره

 نیســت دلگیری ز دنیا بندۀ تســلیم را

 

ــــت ابراهیم را    آتش نمرود گلزار اس

 (116، غزل 1)دیوان صائب، ج          

 *اسماعیل و خنجر 

یل خود را ماع ـــ نای اس یال   حتی خ

 

ــویری از خنجر نکردیم  ــایه با تص  همس

 (42پور: ص )تنفس صبح، امین        

سبب قربانی كردن اسماعیل این بود كه »كردن اسماعیل دارد. اشاره به داستان قربانی

سال داشت.  9ابراهیم به خواب دیده بود كه باید پسرش را قربانی كند. در این زمان اسماعیل 

)فرهنگ « اسماعیل فرمان الهی را بدون چون و چرا پذیرفت و از این رو مظهر تسلیم است.

گوید ما حتی كند و می(. قیصر در اینجا خوداتهامی را مطرح می122ا: ص تلمیحات، شمیس
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ها و تعلقات خودمان را در سر نپروراندیم چه رسد به كردنِ اسماعیلِ خواستهخیال قربانی

 اینکه به آن عمل كنیم. 
 همچو اســـماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه

 
شد  شد تا میک  در مدزد از وی گلو، گر میک

 (728،  غزل 1)كلیات شمس، ج       

 وار  *خروار و عیسی

شت ما قطار قطار آوار / اما تمام عمر/ در » سفار / بر پ خروار /خروار/ خواندیم/ بار گران ا

 «وار/ماندیمانتظار یک دم عیسی

 (61پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین                                                 

 دربارۀ این شعر باید به چند نکته اشاره كرد: 

مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا »اشاره به این آیۀ قرآن دارد: « خروار بارِ گرانِ اسفارخروار» -نکتۀ اول

ذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَاللَُّه التَّوْرَاۀَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَ

 (. 5)قرآن، جمعه، آیۀ « لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

نی خوا تر  بیشــــ نکــه  چنــدا لم   ع

ــــمــنــد ــه دانش ــه مــحــقــق بــود ن  ن

هی ت برآن  خ لم و  ع غز را چــه   م

 

نی   ــادا ــــت ن  چون عمــل در تو نیس

ــد  ــن ــی چ ــاب ــت ــرو ك ــی ب ــای ــارپ  چ

ــا دفــتــر  ــــت ی  كــه بــرو هــیــزم اس

 )گلستان، باب هشتم(                    

« أُحیِ المَوتَى بِإِذنِ اللَّه»...های او بود باید گفت: دربارۀ دم عیسی كه از معجزه -نکتۀ دوم

اسرائیل دعوت عیسی را نپذیرفتند و از او معجزه خواستند بنی(. »49)قرآن، آل عمران، آیۀ 

اند كه عازر و او به پیامبری عیسی شهادت داد. گفتهیی به نام عازر را زنده كرد و عیسی مرده

به دعا و فرمان حضرت عیسی در قبر زنده شد و كفن پاره كرد و بیرون آمد. نام او و داستانش 

ایلعازر "نویسد: در قرآن نیامده است اما در اناجیل مذكور است. در قاموس كتاب مقدس می

كه با خواهر خود در بیت عینا سکونت  فرماید( مردی)كسی كه خداوند او را كمک می

نمود، ناگاه بیمار شده بمرد. داشت و خداوند عیسی مسیح بسیار در خانۀ او آمد و شد میمی

پس از آن كه چهار روز از فوتش گذشته بود در نزدیکی اورشلیم مسیح در حضور خانوادۀ 

دم عیسی را شفابخش هر  رواز این "وی و جمعی از یهود وی را از مردگان برخیزانید... .

 (418)فرهنگ تلمیحات، شمیسا، ص « اندبیماری گفته

 عیسی دم است یار، مرا پیش او بکش          وآنگه نگاه كن كه دم او چه میکند؟ 

 ( 309)دیوان اوحدی، غزل                                                                  

العارفین افالكی بهره وار در این شعر از حکایتی از مناقبعیسی تقابل خروار و -نکتۀ سوم

ها( به آن اشاره كرد. )گلها همه آفتابگردانند، نوشت )اشارهبرده است كه قیصر در پی

الدین همچنان خدمت اخی احمد كه از معتبران زمان بود، روزی به عالء(. »139پور:ص امین
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ام و وجه هیچ اباحت سماع را ندیدهام و در آنجا ندهگفته باشد كه من یک خروار كتاب خوا

الدین جواب داد كه برید؟ عالءرخصت را نشنیده، شما این بدعت را به چه دلیل پیش می

ایم و به سرّ آن وار خواندهخدمت اخی خروار خواند، برای آن ندانست، بحمداهلل كه ما عیسی

 (1العارفین، ج )مناقب« رسیده

 *عهد الست 

ـــتمگ ـــم عهد الس ـــد رس  و كهنه ش

 

یم   ن ك یعــت  ب تجــدیــد  ییــد   بیــا

 (66پور: ص )دستور زبان عشق، امین  

ــهدنا )قرآن، اعراف، آیۀ » ــتُ بربکم؟ قالوا بلی ش (. 172خداوند به ذریّت آدم فرمود اَلس

)فرهنگ اشارات، شمیسا، ج « بدان روز، روز الست و بدان پیمان، عهد الست و میثاق گویند

باشد و با تجدید بیعت (. انسان همیشه باید عهد الست را در پیش چشم داشته886: ص 2

 كند. 

 الست چیره زبان در بلی              پیش در ال اله بسته میان همچو ال از گه عهد 

 )دیوان خاقانی، قصیده(                                                                      

 ستون *ستون بی

 ای عشــق زمین و آســمان آیۀ توســت

 

 ســـتون پایۀ توســـت بنیاد ســـتون بی 

 (85پور: ص مین)تنفس صبح، ا        

ــتون بنا نهاد.  ــمان را بدون س مَواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَهَا...»خداوند آس ــَّ «  اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ الس

 را خیلی زیبا كرد.  « ستونستون بی»(. پارادوكس تركیب 2)قرآن، رعد، آیۀ 

 ستون كرد و زمینش جای كردای برپای كرد        بیآسمان چون خیمه

 (5الطیر، بیت )منطق                                                                

 تر *از رگ گردن به من نزدیک

 از رگ گردن به من نزدیکتر               دوستی، از من به من نزدیکتر   

 (49پور: ص )به قول پرستو، امین                                                        

هُ وَ نَحنُ »اشــاره به این آیه قرآن دارد:  نَ وَ نَعلَمُ مَا تُوَســوِسُ بِهِ نَفســَ وَ لَقَد خَلَقنَا االنســَ

 (.13)قرآن، ق، آیۀ« الوَرِیدِأَقرَبُ إِلَیهِ مِن حَبلِ

قم  معشـــو نم دادگفــت  نکــه جــا  آ

ــرب ــود اق ــن ب ــه م ــان ب  از رگ ج

 

ــم داد   ــان ــری زب ــایشــــگ  در ســــت

ـــب  ـــت دور از برم نه روز و نه ش  نیس

 الذهب(اورنگ، سلسله)هفت            

ها و داســتانهای قرآنی در اشــعار قیصــر فراوان اســت و ما به گیری از آیات و قصــهبهره

 ها بسنده كردیم.  همین نمونه
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 از حکایتها و داستانهای گسترۀ ادب فارسی گیریبهره -2-2

گیری از حکایتها یکی از مصادیق تأثیرپذیری شاعران معاصر از فرهنگ و ادب گذشته بهره

و داستانهاست. با بررسی اشعار قیصر متوجه شدیم حکایتهای متون نظم و نثر فارسی نیز 

 كنیم:ه اشاره میسازی قیصر قرار گرفتند. در اینجا به چند نموندستمایۀ مضمون

 وجودِ معشوق جاری در رگهای عاشق  *

ــو ــام ت ــز از ن ــج ــزد ب ــری ــچ ن ــی  ه

 

ــــتــر    بــر رگ مــن گــر بــزنــی نــیش

 (43پور: ص )دستور زبان عشق، امین

ستانِ  ّصاد و رگ»این بیت از دا سیاری از  مایه« زدنرنجوری مجنون و ف گرفته كه در ب

بیان اتحاد عاشــق و »آمده اســت. موالنا در متون كالســیک از جمله در دفتر پنجم مثنوی 

 گفت:« معشوق از روی حقیقت

سم مجنــــون را ز رنــــج و دوریی  ج

ـــتیاق ـــعلۀ اش  خون به جوش آمد ز ش

ـردنش ـ ـد به دارو ك ـب آم ـ  پس طبی

ــــرای دفعِ خونرگ ــــاید بـ  «زدن بـ

 بازوش بســــــت، و گـــرفت آن نیش او

ـــد كن» ـــتان و ترک فص  مزد خود بس

سی از ایـــــن؟میآخر ازچه »گفت:   تر

ــر و گرگ و خرس و هر گور و دده  شیـ

 آیدشان ز تـــو بوی بشــــــرمی نـــه

ــشمن نمی»گفت مجنون:   ترسم ز نیـ

ســــت  لیــــک از لیلی وجود من پُر ا

 ترســــم ای فصّــــاد گر فصدم كنــــی

ــت ــی كه او دل روشنیسـ  داند آن عقلـ

 

ــوریی  ـــ ــان رنجـ ـــ ـــ ــدرآمد ناگهـ  انـ

ــنون  ــیدآمد بر آن مجـ ــاقتا پـ ـــ  خنـ

 زنشچاره نیــــست هیچ از رگ»گفت: 

ـــد بدآنرگ ـــونزنی آمـ ـــا ذوفنـ  جـ

ــق  خو:بانگ بر زد در زمــــــان آن عش

 «گـــر بمیرم، گـــو: برو جـــسم كهن

 ترسی تـــــــــو از شیرِ عرین؟چون نمی

ــــده  ــــرد بر گرد تو شــب گرد آمـ  گـ

ـــگر ـــد اندر جـ  «...زانبهی عشق و وجـ

ـش ـر من از كوه سنگین هست بی  صب

ـــتاین  سـ صفات آن دُر ا  صدف پر از 

ــی ـــ ــی زنـ ــر لیلـ ـــ ــاه بـ  نیش را ناگـ

ست  در میان لیلی و من فــــرق نیــــ

 (2001 – 2020، بیتهای 5)مثنوی، دفتر   

 خود را به مردن زدن: *

 «  باشد...پس/ من با همه وجودم/ خود را زدم به مردن/ تا روزگار، دیگر/ كاری به من نداشته»

 (15پور: ص )دستور زبان عشق، امین                                                       

نظر داشت. « سه ماهی كه در آبگیری بودند»قیصر هنگام سرودن این شعر، به حکایتِ 

صیادان هر دو جانب آبگیر را محکم ببستند، ماهی حازم خویشتن مرده ساخت و »جا كهآن

است بینداخت. به رفت. صیاد او را برداشت و چون صورت شد كه مردهمی بر روی آب، ستان

 )كلیله و دمنه، باب شیر و گاو( « حیلت خویشتن در جوی افگند و جان سالمت ببرد
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 پشت و پرواز با مرغابیان:الک*

 پشتی پیر در الكم صبورمچـــــون سنگ در حســـــرت پرواز با مــــــرغابیانم

 ( 63پور: ص )دستورزبان عشق، امین                                                           

 «: دو بط و باخۀ دوستِ آنان»اشاره دارد به حکایتِ 

اند كه در آبگیری دو بط و یکی باخه ساكن بودند. ... ناگاه دست روزگار غدار آورده»      

ن آب كه مایۀ حیات ایشان بود نقصان فاحش پیدا آمد. رخسار حال ایشان بخراشید و در آ

ایم. پدرود باش ای دوست بطان چون آن بدیدند به نزدیک باخه رفتند و گفتند به وداع آمده

گرامی و رفیق موافق. باخه از درد فرقت بنالید و گفت: ای دوستان و یاران، مضرت نقصان 

ممکن نگردد. و اكنون حکم مروت آن آب در حق من زیادت است كه معیشت من بی از آن 

است كه بردن مرا وجهی اندیشید. بطان چوبی بیاوردند و باخه میان آن به دندان بگرفت 

بردند. چون به اوج هوا محکم، و بطان هر دو جانب چوب را محکم برداشتند و او را می

ان باخه بط"رسیدند مردمان را از ایشان شگفت آمد و از چپ و راست بانگ بخاست كه 

. باخه ساعتی خویشتن نگاه داشت، آخر بیطاقت گشت و گفت: تا كور شوید. "میبرند

 )كلیله و دمنه، باب شیر و گاو(« گشادن بود و از باال درگشتندهان

 ما عشق را به مدرسه بردیم:  *

 «ما عشق را به مدرسه بردیم /  اما/ اعجاز ما همین است:»

 (10پور: ص)دستور زبان عشق، امین          

شتی شاعر در آ شیدن به دوران تقابلی اعجاز  ست؛ و پایان بخ شق ا دادن میان عقل و ع

 آن دو )عقل و عشق( كه در كالم عرفا آمده است. حافظ گفت:

یی همــدرس مــا گر   بشـــوی اوراق ا

 

ـر نباشد  ـ ـ ـق در دفت ـم عش ـ  كه عل

 (162)دیوان حافظ، غزل                 

زدیم/تنها/گاهی به كردیم/اما كتاب را كه ورق میما بیصدا مطالعه می»در ادامه سرود: 

هم نگاهی/ ناگاه/ انگشتهای هیسی/ ما را/ از هر طرف نشانه گرفتند/ انگار/غوغای چشمهای 

پور: صص زبان عشق، امین)دستور « بودیمن و تو/ سکوت را/ در آن كتابخانه رعایت نکرده

(. گویا شاعر به هنگام سرودن این بند داستان دلدادگی لیلی و مجنون را در 10 -11

 مکتبخانه در پیش چشم داشت: 

 چــون از گــل مــهــر بــو گــرفــتــنــد

ــــاب عــلــم خــوانــی ــه حس ــاران ب  ی

ند ـــت ـــرش غت س ـــخن از ل  یاران س

ــد ــدن ــوان ــم خ ــل ــی ز ع ــاران ورق  ی

ــنــد ــت ــعــال گــف ــــفــت ف ــاران ص  ی

تنــد  ف گر خو  همــه روزه  خود  ــا   ب

ــانــی  ــــاب مــهــرب ــه حس ــــان ب  ایش

تنــد  نوشــــ گر  تی د غ ل ــــان   ایش

ند  ند ـــق را به عش ـــی   ایشــــان نفس

ند  حال گفت مه حســــب   ایشــــان ه
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ــــمــا ــه ش ــاران ب ــدی  ر پــیــش بــودن

 

ند  مار خویش بود ـــ به ش  وایشــــان 

 (72 – 79)كلیات نظامی،  بیتهای    

مجنون، فرهاد و شیرین قیصر در اشعارش از داستانهای غنایی ادب فارسی نظیر لیلی و 

 كنیم:و ... نیز بهره برده است كه به دلیل طوالنی شدن از آنها صرف نظر می

 تر از فرهاد تر از لیلی، شیرینام بر باد، بر هرچه بادا باد             مجنوندل داده

 (120پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین                                                   

 پورهای عرفانی و اصطالحات صوفیانه در اشعار قیصر امینتجلی اندیشه -3-2

های عرفانی در اشعار قیصر وجود دارد. اصطالحات هایی مالیم و لطیف از اندیشهرگه

هایی را مرور میکنیم تا به صورت گذرا نمونهدر اینجا به بینیم.در اشعار او مینیز  صوفیانه

 های عرفانی و متون گذشته پی ببریم. شعار او با اندیشهارتباط ا

 *رفتن رسیدن است 

 موجیم و وصــل ما از خود بریدن اســت

 

ستساحل بهانه  سیدن ا ست، رفتن ر   ای ا
 (151پور: ص های ناگهان، امین)آینه  

سیدن ست ر  از خویش برون رفتن و در دو

 
 فانی ره فقر ارچه دراز اسـت، دو گام اسـت 

 )دیوان نوایی، غزلیات(                    

برای رسیدن باید از خود و فردیت گذشت. وقتی از تعلقات و منیت بیرون آمدی دیگر 

گونه است؟ ]حسین پرسیدند كه طریق به خدای چه»به قول عرفا راه نزدیک شد رسیدی. 

م از عقبی اینک منصور حالج [ گفت: دو قدم است و رسیدی. یک قدم از دنیا برگیر دیگر قد

 االولیاء، ذكر حسین منصور حالج( )تذكره« رسیدی به مولی.

 *سایۀ هیچ 

 ای ز هیچما هیچ نیســـتیم، جز ســـایه

 

ــــت  ــدیــدن اس  آیین آینــه خود را ن

 (152پور: ص های ناگهان، امین)آینه  

 رساند:شعر خاقانی را به ذهن می

 هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایۀ هیچ

 

ـــنوند   ـــیا ش  كه مرا نام نه در دفتر اش

 )دیوان خاقانی،قصاید(                   

 *شستن گرد از آیینۀ دل 

خویش ینــۀ  ی گرد از آ ین  ـــوی ا  بش

 

ــه  ــشب ــۀ خــوی ــن ــری ــادت دی  رغــم ع

 (129پور: ص )تنفس صبح، امین      

شی فردا شاهدان غیب خجلت میک  ز روی 

 
 غبار اینجا ز گرد جسم كن آیینۀ دل بی 

 (315، غزل 1)صائب، ج                  
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ـــت. تا وقتی زنگار بر روی راه عرفان راه زدودن گرد و غبار از چهرۀ آیینه گون دل اس

 الدین رازی: آیینۀ دل وجود دارد تابش انوار الهی ممکن و میسر نیست.  به قول نجم

اســت، و دل آینه اســت، و هر دو جهان غالف این آینه. و و خالصــۀ نفس انســان دل »

سطۀ این آینه كه  سنریهم آیاتنا »ظهور جملگی صفات جمال و جالل حضرت الوهیّت به وا

 «.فی االفاق و فی انفسهم

ـــود وجود انس و جان آینه است  مقصـ

ـشاهی است ـال شاهن ـ ـ ـ  دل آینۀ جم

 

 منظور نظـــر در دو جــهان آینه است 

 دو جــهان غالف آن آینه است وین هر

 العباد، مقدمه()مرصاد                  

 قیصر در جای دیگر گفت: 

ـاف، عین آینه ـ  صاف بود و ساده و شف

 

ـــرق غبار و گرد شد؟   آه، این آیینه كی غـ

 (49پور: ص )دستور زبان عشق، امین  

 دیگر به فکــــــر آینۀ دل چنان بکن

 

 ننشــیند بر او غباركز غـــیر ذكر حق  

 (18)دیوان عطار، قصیدۀ               

 عشق و غم و درد:*

 قوم و خویش من همــه از قبیلۀ غمند

 

 عشق خواهر مــن است، درد هم برادرم 

 (38پور: ص )دستور زبان عشق، امین 

 نوشت:« غم»و « عشق»و « حُسن»الدین سهروردی دربارۀ پیوند و خویشیِ شیخ شهاب

سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود تابناک، او را عقل نام » بدان كه اول چیزی كه حق 

و این گوهر را سه صفت بخشید: یکی شناخت حق و « اهلل تعالی العقلاول ما خلق»كرد كه 

یکی شــناخت خود و یکی شــناخت آنکه نبود پس ببود. از آن صــفت كه به شــناخت حق 

شت  سن»تعالی دا شناخت « نیکویی»كه آن را پدید آمد « حُ صفت كه به  خوانند، و از آن 

خوانند، و از آن صفت كه نبود، به بود « مهر»پدید آمد كه آن را « عشق»خود تعلّق داشت 

سار خوانند. و این هر سه كه از یک چشمه« اندوه»پدید آمد كه آن را « حزن»تعلّق داشت 

ــن كه برپدید آمده ــت خود را اند و برادران یکدیگرند، حُس ــت در خود نگریس ادر مهین اس

عظیم خوش دید، بشاشتی در او پیدا شد، تبسمی بکرد، چندین هزار ملک مقرّب از او پدید 

شت، نظر از وی بر نمی سی دا ست با حسن ان ست گرفت، آمدند. عشق كه برادر میانی ا توان

د خواست كه بود، چون تبسم حسن بدید، شوری در او افتاد، مضطرب شمالزم خدمتش می

ـــمان و زمین پیدا  حركتی كند، حزن كه برادر كهین بود، در او آویخت، از آن آویزش آس

 العشاق()مونس« شد.

 *كتاب جهان، كتاب قرآن 
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ـــرخ یات س ـــبز و آ ـــورۀ س  از این س
 

ــــده  عالمــت ش پر  ین  م  كتــاب ز
 (12پور: ص )به قول پرستو، امین      

 با كتاب قرآن سرود:محمود شبستری در تطبیق كتاب جهان شیخ
 به نزد آن كه جانش در تجلّی است            همه عالم كتاب حق تعالی است

 (201)گلشن راز، بیت                                                                      

 جشن تولد یا مجلس ختم؟!: *
 «ام؟ختم/ در آوردهمرا/ به جشن تولد/ فراخوانده بودند/ چرا/ سر از مجلس »

 (22پور: ص )دستور زبان عشق، امین                                                      
به نظر میرسد مراد از جشن تولد و مجلس ختم، وارد شدن روح به قالب و به دنیا آمدن 

ب تمام آید، ابتدا هنوز حجو چون طفل در وجود می»طفل و جدایی از نیستان معنا باشد.
است و نوعهد قربت حضرت است. ذوق انس حضرت با او باقی است، درحال مستحکم نشده

گرید و هر ساعت كه شوق غلبه كند فریاد كه از مادر جدا میشود از رنج مفارقت آن عالم بمی
 )مرصادالعباد، باب سیم(. « و زاری برآورد

 *اگر عشق نبود
 دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود؟   از غم خبری نبود اگر عشق نبود         

 (95پور: ص های ناگهان، امین)آینه                                                        
العشاق افتادم. سهروردی رسالۀ عبارت ردیف قیصر را كه دیدم به یاد رسالۀ مونس

 دارد: ...« گر نبودی عشق »العشاق خود را با این دو بیت زیر آغاز كرد كه آنجا هم مونس
 گر عشــق نبودی ســخن عشــق نبودی
ـــر زلف ربودی  ور بــاد نبودی كــه س

 

 چندین ســخن نغز كه گفتی كه شــنودی؟ 

شق كه نمودی؟  شوق به عا سارۀ مع  رخ
 العشاق()مونس                          

 *هر چیز و هر كس رو به سویی در نمازند
ـــم  نمازندهر چیز و هر كس رو به سویی در  یدنِ توی ای چش مازِ د  های من، ن

 (36پور: ص )دستور زبان عشق، امین  
و »اشاره دارد. « الطرق الی اهلل بعدد انفس الخالیق»مصراع اول به سخن معروف عرفانی 

]ابوالحسن خرقانی[ گفت: راه خدای تعالی را عدد نتوان گفت. چندانکه بنده است به خدای 
 (247)نوشته بر دریا، شفیعی كدكنی، ص  «ر راهی كه رفتم، قومی دیدمتعالی راه است. به ه

 هر كس به زبانی صـــفت حمد تو گوید
 

 بلبل به غزل خوانی و قُمری به ترانه  
 )دیوان خیالی بخارایی(                   

 *وضو با خون 
 نمیکندخون گلوی عاشقان، آب وضوی عاشقان        زانکه به كوی عاشقان، عقل گذر 

 (56پور: ص )تنفس صبح، امین                                                                  
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ركعتانِ فی العشقِ الیَصِحُّ وضُوءُهما الّا »آورد: سخن حسین منصور حالج را به ذهن می

لیاء، االو)تذكره« بالدُم: در عشق دو ركعت است كه وضوی آن درست نیست الّا به خون.

 ذكر حسین منصور حالج(. تقابل میان عقل و عشق در این بیت قیصر نیز دیده میشود. 

 *آن 

 است « این»نظر است         در منظر چشم بی« آن»آنی كه به چشم عاشقان 

 (77پور: ص )دستور زبان عشق، امین                                                      

شود ولی زبان را ناپذیر كه به ذوق دریافته میاست درک شدنی و توصیفآن: كیفیتی »

 (237)مبانی عرفان و تصوف و ادب پارسی، حائری: ص « توان شرح آن نیست.

 شاهد آن نیست كه مویی و میانی دارد          بندۀ طلعت آن باش كه آنی دارد 

 (125)دیوان حافظ، غزل                                                                   

ها و اشارات عرفانی در اشعار قیصر فراوان است. به همین چند نمونه از این دست گزاره

 بسنده كردیم. 

 ارادت به حافظ  -4-2

 با حسن تو حیران غزلخوانیِ خویشم   حافظ مگر از عهدۀ وصف تو برآید 

 (56پور: ص )دستور زبان عشق، امین     

صر امینبا  شعار قی ستگی فراوان پور میمطالعۀ ا توان فهمید كه او به حافظ ارادت و دلب

ضمینها و تأثیرپذیریها و گفته شت. این را میتوان از ت ستایشدا آمیز او دید. اینک چند های 

 نمونه از آن:

 *سالمی چو بوی خوش آشنایی 

پور: ص آفتابگردانند، امیناین مصــراعِ حافظ در عنوان شــعر قیصــر آمده اســت. )گلها همه 

28) 

ـــنــایی ـــالمی چو بوی خوش آش  س

 

ــی  ــای ــدۀ روشــــن ــردم دی ــدان م  ب

 (492)دیوان حافظ، غزل                

 *زین آتش نهفته كه در ...  

 زین آتش نهفته كه در سینۀ من است»

 

شعله   شید  شم تو...« خور شرری پیش چ   نه، 
 (48پور: ص )دستور زبان عشق، امین

 تضمینی است از حافظ: 

ست سینۀ من ا  زین آتش نهفته كه در 

 

شعله  شید  سمان گرفت خور ست كه در آ  ای ا

 (87)دیوان حافظ، غزل                    

شعله سینۀ حافظ به  سمان در برابر آتش نهفته در  شید آ شعر خور ای مانند بود و در 

 قیصر این اغراق بیشتر و به شرر تبدیل میشود. 



 1399 دی /56شماره پیاپی /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 266

 *شرمنده چو حافظ ز مسلمانی خویش

ــــد بــاز از پی امروز  فردایی اگر بــاش

 

شم  سلمانی خوی  شرمنده چو حافظ ز م

 (56پور: ص )دستور زبان عشق، امین 

 گر مسلمانی از این است كه حافظ دارد

 

ــود فــردایــی    آه اگــر از پــی امــروز ب

 (491)دیوان حافظ، غزل                

  *شراب خانگی و ترس محتسب

 «  خوردهترس محتسباین هم شراب خانگی/ بی»

 (18پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین                                       

 تركیبهای این شعر برگرفته از حافظ است: 

 خوردهشـــراب خانگی ترس محتســـب

 

ــانوش   ــیم و بانگ نوش  به روی یار بنوش

 (283)دیوان حافظ، غزل               

 *تغییر قضا را 

ــت كه می ــتم اگر این اس ــرنوش  بینمس

 

ـــا را به كه باید گفت؟    حکم تغییر قض
 (133پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین

ند نداد گذر  ما را  نامی   در كوی نیک

 

 پســـندی تغییر كن قضـــا را گر تو نمی 

 (5)دیوان حافظ، غزل                    

 *روح قدسی حافظ و مدد 

 زدم كه كار مسیحا كنم ولی... تا باز روح قدسی حافظ مدد كند          دم می

 (135پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین                                                

 اشاره به این بیت حافظ دارد:

 كرد القدس ار باز مدد فرماید          دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میفیض روح

 (143)دیوان حافظ، غزل                                                                  

 *از ازل تا به ابد 

 از ازل تا به ابد پرسش آدم این است:          دست بر میوۀ حوا بزنم یا نزنم؟ 

 (109پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین                                                 

 آورد: شعر حافظ را به یاد می« از ازل تا به ابد»عبارت 

 از كران تا به كران لشکر ظلم است ولی

 

ست   شان ا صت دروی  از ازل تا به ابد فر

 (49)دیوان حافظ، غزل                   

 *یار سربلند و اسرار

 ( 23پور: ص )تنفس صبح، امین«              اسرار پایداری او را / زان یار سربلند بپرسید»
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 اشاره به حسین منصور حالج و شعر حافظ دارد:

ــرِ دار بلند ــت س  گفت: آن یار كزو گش

 

 كرد جرمش این بود كه اسرار هویدا می 

 (143)دیوان حافظ، غزل                

 *یادگار صدای سخن عشق 

 جز صدای سخن عشق صدایی نشنیدم

 

نداز   بد افالک ا مۀ گن  كه در این همه
 (87پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین

شتر شق ندیدم خو سخن ع صدای   از 

 

ند   ما بد دوّار ب كه در این گن گاری   یاد

 (178دیوان حافظ، غزل )               

 *ما را بس 

مر دو ع بس از   روزی گــذران مــا را 

ـــود  هرچنــد دعــای مــا اجــابــت نش

 

ـــقان ما را بس   ـــل عاش  یک لحظۀ وص

ما را بس  هان  ـــحبتی تو در ج  همص

 (84پور: ص )تنفس صبح، امین         

دارد كه شاعران بعد از او نظیر حزین الهیجی و صائب « ما را بس»حافظ غزلی با ردیف 

 مطلع غزل حافظ این است:تبریزی نیز از او استقبال كردند. 

ما را بس ـــتان جهان   گلعذاری ز گلس

 

 زین چمن سایۀ آن سرو روان ما را بس  

 (268)دیوان حافظ، غزل                 

های مشــترک با غزل حافظ هســتند. قیصــر از واژۀ قافیه« جهان»و « گذران»های واژه

 است كه در بیت دوم همین غزل حافظ هست: هم در این رباعی بهره برده« همصحبتی»

 من و همصحبتی اهل ریا دورم باد      از گرانان جهان رطل گران ما را بس 

 *صد مرتبه توبه

 ه توبهصــد بار پشــیمانی و صــد مرتب

 

ــم  ــیمانی خویش ــیمان ز پش  هر بار پش

 (56پور: ص )دستور زبان عشق، امین

ساغر نمیکنم شاهد و  شق   من ترک ع

 

به كردم و دیگر نمیکنم  بار تو  صــــد 

 (353)دیوان حافظ، غزل                  

 *در گریه خندیدن شمع

ــش زدم ــر آب و آت ــه ه ــم را ب  دل

 

یده  ند یه خ ـــمع در گر  ام كه چون ش
 (93پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین

 میان گریه میخندم كه چون شــمع اندر این مجلس

 
 زبان آتشــینم هســت لیکن در نمیگیرد 

 (149)دیوان حافظ، غزل                

ـــعدی، اوحدی و... را نیز  ـــنایی، س از حافظ كه بگذریم تأثیرپذیری از موالنا، عطار، س
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توان در اشعار قیصر مشاهده كرد. برای اینکه سخن به درازا نکشد فقط به چند نمونه از می

 كنیم.  تأثیرپذیری از موالنا اكتفا می

 *باده از ما مست شد ... 

 ( قرار دارد. 123پور: ص های ناگهان، امیناین عبارت موالنا در عنوان شعر قیصر )آینه

 باده از ما مست شد، نه ما از او               قالب از ما هست شد، نه ما از او 

 (1822)مثنوی، دفتر اول، بیت                                                       

 اندیش *قافیه

ـــعرم ببخش به ش ـــق   فوت و فن عش

 

ــه  ــی ــاف ــا نشــــود ق ــر ت ــدیشــــت  ان

 (43پور: ص )دستور زبان عشق، امین

 را از موالنا گرفت: « اندیشقافیه»قیصر 

ــه  ــی ــاف ــنق ــدار م ــــم و دل ــدیش  ان

ـــین ای قــافیــهخوش  انــدیش مننش

 

من »گویــدم:   جز دیــدار  یش   منــد

 «قــافیــۀ دولــت توی در پیش من...
 (1737و  1738، بیتهای 1)مثنوی، دفتر 

 *... اگر مرد است 
 درد اگر مرد است با دل راست رویارو شود

 
  پشــت ســر خنجر زد و نامرد شــد؟پس چرا از  

 (49پور:ص )دستور زبان عشق، امین

 آورد كه:نحو كالم سخنِ موالنا را به یاد می

ــــت آیـد پیش من  مرگ اگر مرد اس

 

ـــم خوش در كنارش تنگ   تنگتا كش

 (1326)كلیات شمس، غزل           

 محفوظ *پیشانی و لوح

 پیشانی تو »

 « تفسیر لوح محفوظ

 (112پور:ص های ناگهان، امین)آینه            

شته ست و تمام رازهای عالم در آن نو شانی یار لوح محفوظ ا ست در مثنوی اینکه پی ا

 است: آمده

ــار ــــانی ی ــــت پیش  لوح محفوظ اس

 

ــــکــار  ــمــایــد آش ــیــنــش ن  راز كــون

 (2650، بیت 6)مثنوی، دفتر            

 *رازگفتن با زبان سبز 

 گفت:گل به خنده 

 زندگی شکفتن است»



 269/ پورانعکاسِ فرهنگ و ادبِ كالسیکِ ایران در اشعار قیصر امین

 «با زبان سبز، رازگفتن است.

 (9پور: ص )به قول پرستو، امین                            

 اند از خاكداناین درختانند همچون خاكیان             دستها بركرده

 با زبان سبز و با دست دراز                  از ضمیر خاک میگویند راز 

 (2025و  2027، بیتهای 1)مثنوی، دفتر                                                     

 *روزها و سوزها 

ـــوزها  هرچه گفتم از غم آن روزها و س

 

شها   شها و نو شتم از نی  هرچه در دل دا

 (58پور: ص )دستور زبان عشق، امین

ــــد ــاه ش ــگ ــی ــا ب ــا روزه ــم م  در غ

 

ــــد  مراه ش ه ــا ســــوزهــا   روزهــا ب

 (15، بیت 1)مثنوی، دفتر                

 *نور خوردن 
شگفت ست  شم تو به خوابی ا  بیداری و چ

 
شگفتآن نور كه خورده  ست  شرابی ا   ای 

 (104پور: ص )تنفس صبح، امین     

 آورد:شعر موالنا را به ذهن می

ــــت  بریــان نخورم كــه هم زیــان اس

 

 من نور خورم كه قوت جان است 

 (372)كلیات شمس، غزل               

 نامه *نی

 ای دیگر سرودن نامهخوشا از نی خوشا از سر سرودن          خوشا نی

 (165پور: ص های ناگهان، امین)آینه                                                 

 شود:شروع می گویند كه با بیت زیرنامه به هیجده بیت آغاز مثنوی موالنا مینی

 كندها حکایت میاز جدایی         كند   بشنو این نی چون شکایت می

 (1، بیت 1)مثنوی، دفتر                                                             

بودن نوای نامۀ موالنا تأثیر پذیرفت. یک جا از آتشینقیصر در این سروده چند جا از نی

 نی گفت: 

ــــت ین اس یی آتشــــ نوا نی   نوای 

 

ـــین اســــت  ـــر بگیرد دانش  بگو از س

 (165پور: ص های ناگهان، امین)آینه  

 موالنا هم گفتند:

 آتش اســت این بانگ نای و نیســت باد

 

باد   ندارد، نیســــت  كه این آتش   هر

 (9، بیت 1)مثنوی، دفتر                

 تأثیرپذیری از سبک هندی  -5-2

ویژه به دو چهرۀ برجستۀ آن بیدل پور در اشعارش به شاعران سبک هندی بهقیصر امین
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خیالیهای آنها بهره گرفت. و نازک دهلوی و صائب تبریزی نظر داشت و از مضامین و تصویرها

 دهیم. هایی را از تأثیرپذیری قیصر از بیدل و صائب نشان میدر اینجا نمونه

 *یک باغ تبسم 

 استبوی گلی تازه شکفته در هر نفسم

 

شده  سم  شب یک باغ تب  ام در خودم ام

 (57پور: ص )دستور زبان عشق، امین

این شیوه كاربرد بیان عدد و معدود در شعر شاعران سبک هندی فراوان است؛ مثلِ 

 در بیت زیر: « صد كوه فرهاد»و « صد دشت مجنون»هایتركیب
ــادم ــرت مپرس از طبعِ ناش  قیامت میکند حس

 
 كه من صد دشت مجنون دارم و صد كوه فرهادم 

 )دیوان بیدل، غزلیات(                    

شده و در زبان فارسی مثل هر زبان دیگری برای بیان معدودها غالباً صورتهای شناخته»

واری هست كه كمتر مورد تغییر قرار میگیرد مثالً میگویند: یک لیوان شیر. ولی در كلیشه

تمام موارد عالوه بر اینکه این ساختار خاص بیان عدد همیشه ثابت و تقریباً كلیشه 

رش زمانی(. اجزای آن عالوه بر عدد، آن دو بخش دیگر، یعنی وابستۀ است)دست كم در هر ب

و شمارشند، اما در شعر  گیریعددی و معدود همیشه امر مادی و ملموسند كه قابل اندازه

های آن را میتوان دید چنان كه در شعر میشود و از قدیم نمونهاین هنجار درهم شکسته

كه در سبک هندی اساس و محور بیان قرار میگیرد را دیدیم. چیزی « یک شکر بخند»حافظ 

 ( 46ها، شفیعی كدكنی: )شاعر آینه« تنوع بیش از حد این نوع استعمال است.

 *آینۀ حیرانی 

 ای از نیمۀ پنهانی خویشـــممن ســـایه

 

ـــم   نۀ حیرانی خویش ـــویر هزار آی  تص

 (56پور: ص )دستور زبان عشق، امین

ینکه مانند چشمی است كه همیشه باز است و هرگز بسته در نظر بیدل، آینه به اعتبار ا»

نمیشود، یادآور حیرت است. موتیوِ آینه در شعر بیدل باالترین بسامد را دارد اگر او را شاعر 

ام به همین دلیل است و اگر بخواهیم مهمترین پیام عرفانی و فلسفی شعر او ها خواندهآینه

 ( 323ها، شفیعی كدكنی: ص )شاعر آینه« بود.را نیز دریابیم جز تصویر حیرت نخواهد 

 گلِ آیینه را روی تو بخشد رنگ حیرانی

 

  دهد زلفت به دست شانه اسباب پریشانی 
 )دیوان بیدل، غزلیات(                     

 *پروانه و مذهب سوختن 

ــت؟  این چیست میان تو و پروانه و شمع ــوختن اس  كز روز ازل مذهبتان س

 (109پور: ص )تنفس صبح، امین      

ــداریم هیچ آیینی ـــق ن ــه غیر عش  ب

 

مذهب گزیده  ـــوختن  نه س  ایم چو پروا

 )دیوان بیدل، غزلیات(                   
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 *تشریفِ عریانی 
ـــریف عریانی برایم تنگ بود  هرچه جز تش

 
 پوشــها از قماش زخم بر تن داشــتم تن 

 (58پور: ص )دستور زبان عشق، امین 

 در بیدل هست:« تشریف عریانی»تعبیر پاردوكسی 

 واری دارد از تشریفِ عریانیجنونم جامه

 

 گرددكه گر یک رشته بر رویش فزایی تنگ می 

 )دیوان بیدل، غزلیات(                   

 *رقصِ بسمل 

ها  صفادور باطل است سعی بی ـــ مل اســــت این تالش ـــ  رقصِ بس

 (60پور: ص امین)دستور زبان عشق،  

 است: نیز در بیدل آمده« رقص بسمل»تركیب بسیار زیبای 
ستبر تپیدنهای دل هم دیده  ای واكردنی ا

 
 رقص بسمل عالمی دارد تماشاكردنی است 

 )دیوان بیدل، غزلیات(                    

 *غنچه و خندۀ سربسته 

ــرد ــب ــی ن ــوی ــاد ب  ز راز دلــم ب

 

ـــته خندیده  ـــربس  ام كه چون غنچه س
 (94پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین

 غنچه دارد لذت ســـربســـتۀ عیش بهار

 

ــی بر آن لب   ها زنید لب اگر آید به هم بوس

 )دیوان بیدل، غزلیات(                   

 *موج و گردن دعوی 

ـــا دارد  مـــوج اگـــر دعـــوی دری

 

ــد   ــــی ــو كش ــام ت ــه ن ــاز ب ــردن ن  گ
 (115پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین

صر امین شارهپور در پیقی شت )ا شخص كردند. )همان: نو شان را م شخورِ این بیت ها( آب

140 .) 

ــیدهاین موج  اندها كه گردن دعوی كش

 

ـــر فروكننــد   بحر حقیقتنــد اگر س

 )دیوان بیدل، غزلیات(                    

 *ناله در كوهسار 

گر  یچ ا بوده یچ  ه بم  جوا تم  ف  گ

 

ــه  ــال یچن ه ــــارم،  كوهس یچ ای در   ه
 (124پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین

شارهپور در پیقیصر امین ها( آبشخور این شعرشان را مشخص كردند. )همان: نوشت )ا

140) 
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ــــوال مــرا جــواب نــگــفــت  كــس س

 

ــــار خــواهــم كــرد  ــه در كــوهس ــال  ن

 )دیوان بیدل، غزلیات(                 

 هایی از تأثیرپذیری از صائب را هم ببینید: اینک نمونه

 *سرمه و خاموشی

به لبم مهر زدند ـــودم  به آواز گش  لب 

 

سرمه به خوردش دادند  سخن،  شمم آمد به   چ

 (94پور: ص های ناگهان، امین)آینه   

بردند. سرمه رنگ چشم را سیاه و نور آن را سرمه را در مداوای تاریکی چشم به كار می»

، 2)فرهنگ اشارات، شمیسا، ج« شود.كرد. خوردن سرمه باعث گرفتگی صدا میافزون می

چشمم آمد به سخن، سرمه به خوردش »(. این بیت قیصر خیلی زیباست. 630 – 631صص 

 گوید.تا چشم من دیگر سخن ن« دادند
 ام، با گل ســخن باشــد مرانغمهبلبل خوش

 
شد مرا   شی از زاغ و زغن با  سرمۀ خامو

 (140، غزل 1)دیوان صائب، ج         

 *غبار آرزو

 خاک خواهد بســت روزی، باد خواهد برد باری   ام را با غبار آرزوهاعاقبت پرونده

 (96پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین
صائب  ستهگرچه   ام از دل غبار آرزوش

 

ستم آه و یک دم بییک نفس بی   غم دل نی

 (5335، غزل 5)دیوان صائب، ج        

 بالی و پریدن*شکسته

 به باد حادثه بالم اگر شکست، چه باکی

 

 بالیهای خوشـــا پریدن با این شـــکســـته 
 (61پور: ص )گلها همه آفتابگردانند، امین

ـــته ـــکس  آن داردبال و پرانیم، جای ش

 

 كه باغبان كند از چوب گل قفس ما را  

 (588، غزل 1)دیوان صائب، ج         

 *سفرِ شمع
 سخن سوز چو شمع و دم مزنجمله زبان و بی

 
سفر نمیکند  شمع  شتن   جز به درون خوی

 (56پور: ص )تنفس صبح، امین        

سفر در وطن كنند شه  شندالن همی  رو
 

 گرمِ رفتن استاستاده است شمع و همان  

 (1922، غزل 2)دیوان صائب، ج         

 *خمیازۀ پرواز

 (70پور: صعنوان شعری است از قیصر )گلها همه آفتابگردانند، امین

ـــهباز فروریخت ـــینۀ ما ناخن ش  بر س

 

ـــودیم   تــا بــال بــه خمیــازۀ پرواز گش

 (5946، غزل 5)دیوان صائب، ج       
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به پایان این پژوهش رسیدیم و باید بگوییم كه انعکاس فرهنگ و ادب كالسیک ایران در 

پور به این بخشها و مصادیق و شواهد آن خالصه نمیشود. قیصر از امثال و اشعار قیصر امین

نشدن این صفحات است كه ما برای طوالنیحکم  نیز كه ریشه در فرهنگ ما دارد بهره برده

)امثال و حکم، « آسیا به نوبت»و تنها به یک نمونه بسنده میکنیم كه به مثل از آن میگذریم 

این آسیاب كهنه به نوبت نیست/ شاید همیشه نوبت ما/ »( اشاره دارد: 35: ص 1دهخدا، ج 

(. و نیز یادكرد نام شاعران و نویسندگان و آثار 70پور: ص های ناگهان، امین)آینه« فرداستی

 اشرق، گلشن راز، عقل سرخ، كیمیای سعادت دیده میشود. القضات، شیخفاخر ادبی نظیر عین

ندیشــــه را یب احســــاس و ا یا ج  ب

ـــرخ عقــل س ـــن راز، از  گلش  پر از 

 

 پر از نقل مهر و محبت كنیم 

 پر از كیمیای سعادت كنیم

 (64پور: ص )دستور زبان عشق، امین   

 نتیجه  -3

پژوهش حاضر به ما میگوید قیصر به دلیل اشراف بر گسترۀ فرهنگ و ادب كالسیک 

های ذهنی او شد و ها و اندوختهایران، مفاهیم و تعابیر و تصاویر و مضامین آن جزوِ ذخیره

های آگاهانه و یا ناآگاهانه خودش را نشان داد. او از مفاهیم و تعابیر و تصاویر و بصورت

ویژه حافظ، مولوی، صائب و بیدل و نیز حکایتهای متون ادب شته بهمضامین شاعران گذ

گیریها بر غنای محتوایی اشعار او افزود و گرفت. این بهرهفارسی در سرودن شعرهایش بهره

های عرفانی نیز در اشعار او مشهود است. این های مالیمی از اندیشهآنها را خواندنی كرد. رگه

رسی دلیل بر كهنگی اشعار قیصر نیست. اشعار او هم از لحاظ گیری از متون ادب فابهره

زبانی و هم از لحاظ محتوایی معاصر است اما نشان از هویت ادبی و فرهنگی گذشته دارد. 

گیری قیصر از سنت بصورت تقلید خشک و صِرف نبود. آنها را به خدمت گرفت تا حرف بهره

ه دیدیم باعث تغییر و تحول آن سنتها هم خودش را بگوید. در بعضی از موارد همانطوری ك

 شد.  

 

 ها فهرست منابع و سرچشمه -4

 قرآن كریم.  -

 (. تهران: افق.1385پور، قیصر )امین«.های ناگهانآینه» -

 (. چهار جلد. تهران: امیركبیر. 1379اكبر )دهخدا، علی«. امثال و حکم» -

 (. تهران: سخن.1397)كدكنی، محمدرضا شفیعی«. كیمیای هستیاین» -

 (. تهران: افق.1386پور، قیصر)امین«.به قول پرستو» -

(. تصحیح محمدتقی بهار، به 1385بلعمی، ابوعلی )«. تاریخ بلعمی؛ ترجمه تاریخ طبری» -

 پروین گنابادی. تهران: زوار.  كوشش محمد
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 كنی. تهران: سخن.كدرضا شفیعی(. تصحیح محمد1398عطار، فریدالدین)«.االولیاءتذكره» -

ــراهلل«. ترجمۀ كلیله و دمنه» - ــی، ابوالمعالی ) نص ــحیح مجتبی مینوی.  1374منش (. تص

 تهران: امیركبیر. 

 (. تهران: سروش.1387پور، قیصر )امین«. تنفس صبح» -

تا(. تصــحیح محمد قزوینی. به كوشــش محمد نظامی عروضــی، احمد )بی«. چهارمقاله» -

 . معین. تهران: ارمغان

 (. تهران: مروارید1386پور، قیصر)امین«. زبان عشق ستور» -

 (. تصحیح محسن آثار جوی. دو جلد. تهران: سنایی.1386بیدل، عبدالقادر)«. دیوان» -

ـــمس«.دیوان» - لدینحافظ، ش مد )ا یب1381مح یل خط ـــش خل رهبر. تهران: (. كوش

 شاه.علیصفی

 الدین سجادی، تهران: زوار. (. تصحیح ضیاء1382خاقانی، بدیل )«.دیوان» -

صحیح عزیز دولت .(1352خیالی بخارایی، احمد ) «.دیوان» - سۀ تاریخ ت س آبادی. تبریز: مو

 و فرهنگ ایران.

ــائب، میرزا محمّدعلی )«.دیوان» - ــش جلد، تهران: علمی و 1387ص ــش محمّد قهرمان، ش (.  كوش

 فرهنگی.

 (. تنظیم جهانگیر منصور. تهران: نخستین.1376عطار، فریدالدین )«.دیوان» -

 تهران: اساطیر. الدین همایونفرخ.اهتمام ركن(. 1375نوایی، علیشیر )«. دیوان» -

 (. تهران: آگاه.1379كدكنی، محمدرضا )شفیعی«. هاشاعر آینه» -

 ی. (. تهران: فردوس1377شمیسا، سیروس )«. فرهنگ اشارات» -

 (. تهران: فردوس. 1378شمیسا، سیروس )«. فرهنگ تلمیحات» -

(. اهتمام حبیب یغمایی. تهران: ترجمه و نشر 1359نیشابوری، ابواسحق )«. االنبیاقصص» -

 كتاب.

 (. اهتمام محمد روشن. تهران: علمی و فرهنگی.1392طوسی، احمد )«. قصۀ یوسف )ع(» -

 (. تصحیح سعید نفیسی. تهران: سنایی.1391)الدین اوحدی، ركن«. كلیات» -

 (. تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: ققنوس.1376الدین )سعدی، مصلح«.كلیات» -

 (. اهتمام پرویز بابایی. تهران: راد.1374نظامی، ابومحمد الیاس)«. كلیات» -

سبحانی. تهران: 1381الدین )مولوی، جالل«. شمس تبریزی كلیات» - شش توفیق  (. كو

 قطره.

ــتور زبان عشــقگشــت» - (،كیهان 1386اكبر )افشــانی، علیگلقاســمی«. وگذاری در دس

 . 67 – 71، صص 254فرهنگی، آذر، سال بیست و چهارم، ش 
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(. تصحیح بهروز ثروتیان. تهران: چاپ و نشر 1385محمود )شبستری، شیخ«. گلشن راز» -

  الملل.بین

 (. تهران: مروارید.1386قیصر ) پور،امین«. گلها همه آفتابگردانند» -

 (. تهران: علم.1386حائری، محمدحسن )«. مبانی عرفان و تصوف و ادب پارسی» -

 (. تصحیح محمد استعالمی. تهران: زوار.1372الدین )موالنا، جالل«. مثنوی» -

ـــاد» - بادمرص بداهلل )نجم«. الع یاحی. تهران: علمی (. 1377رازی، ع مام محمدامین ر اهت

  هنگی.وفر

شمس«. العارفینمناقب» - سین یازیجی. تهران: دنیای 1385الدین )افالكی،  شش تح (. كو

 كتاب.

 كدكنی.تهران: سخن.رضا شفیعی(. تصحیح محمد1383عطار، فریدالدین )«. الطیرمنطق» -

 (. تهران: مولی.1374الدین )سهروردی، شهاب«. العشاقمونس» -

 (. تهران: سخن.1385نی، محمّدرضا) كدكشفیعی«. نوشته بر دریا» -

(. تصـــحیح مرتضـــی مدرس گیالنی. تهران: 1385جامی، عبدالرحمن )«. هفت اورنگ» -

 اهورا. 

 


