نقدي بر ساختار اشعار قيصر امينپور
حسين فقيهي
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چكيده
ادبيات ،اعم از نثر و نظم همة آنها به صورت منسجم و يكدست نيستند ،بلكه برخي در مرتبة عالي،
برخي متوسط و بعضي نيز ضعيفاند و همين موضوع انديشمندان سخنسنج را بر آن داشته است تا به نقد
سره و ناسرة آن بپردازند و نقد ادبي آن است كه به ارزش و اعتبار آثار ادبي پرداخته شود و نيك و بد آن
در معرض ديد خوانندگان آن آثار قرار گيرد .با اين بيان ميتوان فهميد كه يك اثر ادبي ،بهويژه شعر ،آن
است كه منتقد با نگرش عميق و دقيق ،عبارات و مضامين آن را ارزيابي كند .در نقد ساختاري ،اجزاي يك
سروده را نبايد به صورت یکبعدی بررسي كرد ،بلكه بايد در مقولههاي آوايي ،لغوي و نحوي نيز تجزيه و
توجه ويژه
تحليل نمود و در بررسي آوايي به ساختار وزن ،قافيه ،رديف و موسيقي كالم و معني شعر نيز ّ
كرد .با اين توصيف بررسي ساختار شعر ،امكانپذير نيست جز آنكه در پرتو تصويرهاي خيالي انجام گيرد.
شعر قيصر امينپور ،شاعر دردآشناي پس از انقالب نيز در همين راستا گام برميدارد .ويژگيهاي شعر
امينپور عبارتند از :ستايش و عشق ،تصويرسازيهاي زيبا ،مذهب اعتراض ،غمگنانه بودن ،تكرار و بازي
با كلمات ،بهكارگيري تلميحات ،هنجارگريزي دستوري و واژگاني ،نارسايي وزن و موسيقي ،حشوگويي
و سرودههاي سست و كم ارزش ،ادبيات كودكانه ،تتبع از شاعران ديگر ،استفاده از واژه های عاميانه و
بهرهگيري از آرايههاي شعري از قبيل :تشبيه ،استعاره ،جناس ،پارادوكس يا تناقضنمايي ،غل ّو ،مراعات
نظير ،ساختار آوايي ،تركيبات نو ،تضاد ،تمثيل و غيره.
کلمات كليدي :نقد ،ساختار ،قيصر امينپور ،ادبيات معاصر ،شعر

 1دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا.
تاریخ دریافت مقاله 1397/07/14 :
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تاریخ پذیرش مقاله 1397/08/01 :
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 -۱مقدمه
ادبيّات از ديدگاه انديشمندان علوم ادبي ،شامل آثار و دستنوشتههايي ميشود كه
با برترين و بهترين انديشهها و تصويرها ،در عاليترين و برگزيدهترين شكل تعبير شده
ادبيات تنها شامل شعر و شناخت و نقد آن
باشد و در نزد يونانيان و اديبان گذشتة اعرابّ ،
ميشد ،از ديدگاه شاعران عرب جاهلي ،اديب به كسي اطالق ميشد كه ويژگياش سرودن
و روايت شعر بود « .امّا در روزگار ما ادبيات مفهوم گستردهتري يافته است ،در جهان امروز
به كسي اديب گويند كه عالوه بر ويژگيهاي فوق ،به تمام علوم و دانشها دسترسي و
آگاهي داشته باشد »(زرّينكوب.)7 :1354 ،
ادبيات به ويژه شعر ،از ديدگاه ناقدان سخن آن است كه بر عاطفه،
مهمترين ويژگي ّ
خيال ،معني و اسلوب و شورانگيزي و دلربايي موصوف باشد و باالتر آن كه معاني و
مفاهيم عالي و ماندگار داشته باشد نه آنكه تنها بر مبناي احساسات زودگذر و مقطعي به
نظم درآيد؛ يعني سخناني که از حدّ عادي برتر و واالتر باشد؛ چنانكه عا ّمة مردم آن را در
خور ضبط و نقل بدانند .با اين توصيف ميتوان گفت همة آنها از يك دست و يك جنس
نخواهند بود ،برخي در مرتبة عالي ،برخي متوسّط و بعضي نيز ضعيفاند و همين موضوع
انديشمندان سخنسنج و نكتهياب را بر آن داشته است تا به نقد سره و ناسرة آن بپردازند
و درست و نادرست را از هم جدا كنند.
نقد ادبي عبارت است از « :شناخت ارزش و بهاي آثار ادبي و شرح و تفسير آن ،بهنحوي
اهميت
كه معلوم شود نيك و بد آن آثار چيست و منشأ آنها كدام است » (همان .)5 :ارزش و ّ
نقد ادبي از قديم مورد توجه بيشتر صاحبنظران بوده است و اگر نقد آثار ناديده گرفته شود،
ارزش واقعي آثار هنري معلوم نخواهد شد .برخي نيز در تعريف و اهميت نقد ادبي گفتهاند:
« نقد ادبي يا سخنسنجي ،توصيف و ارزيابي آثار ادبي و تعيين درجة خوبي و بدي آنهاست.
متوسط يا ضعيف است» (فرشيد ورد،
پي برد كه كدام اثر عالي و كدام
بهوسيلة نقد ميتوان 
ّ
)11 :1363؛ بنابراين ميتوان گفت« :نقد ادبي آن است كه محاسن و معايب اثر را بيان كند
تا معلوم شود الفاظ آن چه وضعي دارد و آيا معني آن برگرفته از اثر ديگران است و به طور
كلّي از فراز و فرود لفظ و معني سخن ميگويد » (شميسا.)21 :1383 ،
با اين ديدگاه ،منتقد ادبي بايد با تجزيه و تحليل اثر ادبي ،ساختار ،معني و قوانيني
را كه برتري آن اثر را بر ديگر آثار نمايانده است ،روشن كند .نقدساختاری بیانگر زبان
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خاص ادبی است که از پارادوکس ،طنز ،ایهام و امثال آن استفاده میکند تا تصویری عینی
و محسوس به دست دهد .درنقد ساختاری ،شکل بیرونی و درونی نقش اساسی دارد؛
بنابراین هر پژوهشگر باید درنقد ساختار یک اثر ،به واژگان و نیز قواعد نحوی ،عبارت
پردازی ،صورخیال و تلمیحات آن دقت کند .وقتی که تمامی این موارد را در نظر بگیریم،
شکل و ساختار اثر مشخص میشود .با این بیان میتوان فهمید که بین ساختار و نیت
ادبیات نوع خاصی از زبان است که با زبان
مؤلف نیز ارتباط تنگاتنگی برقراراست « .گرچه ّ
عادی تفاوت دارد ،اما ساخت زبانی و محتوایی را نمیتوان ازهم جداکرد » (همان.)20 :
اشعار امین پور از آرایههای ادبی و زیباییهای کالمی ،بسیار بهره برده و تصویرهای اثرش
نو و ابتکاری است .وی در سرودههای ابداعی خویش عالوه بر شکل و ساختار ظاهری،
معانی و محتوای اثر را نیز بر پایۀ ذوق و سلیقۀ خود به بهترین وجه ادا کرده است که
مصداق این بیت صائب را بازتاب میدهد:
لفــظ و معنــی را به تیغ از یکدگــر نتوان برید

کیســت صائب تا کند جانان و جان از هم جدا

 -3بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2نقد شعر

مفهوم شعر در ادبيات كالسيك و نو با هم متفاوت است ،در گذشته مفهوم شعر براي
همگان روشن بود ،چون بيشترين هدف شعر از ديد زيبايي شناسي تأثير آن در خواننده
بود ،اما امروزه در باب ويژگيهاي آن چنين ميگويند :كه ا ّوالً فهم شعر بر خواننده دشوار
و مبهم باشد ،ثانياً نيازي به هماهنگي و انسجام مطالب آن نيست ،بلكه سبك ،مضمون
و مطالب آن ميتواند پراكنده و جدا از هم باشد .ثالثاً هنجارگريزي ،اساس كار شاعري
است كه بيشترين كوشش او هنرآفريني است« .ا ّما قدما در تعريف شعر ،عالوه بر موزون
و قافيهمند بودن ،تأثير در نفوس را شرط اساس آن دانسته كه از آن به ق ّوة مرموز يا سحر
بيان ياد كردهاند .در باور آنان شعري از قبول خاطر بهرهمند ميشود كه در نفوس بيشتري
تأثير كند ،آنان گرچه دو عنصر عاطفه و خيال را در شعر الزم ميدانند ،امّا ميگويند
همزباني شرط عمدة همدلي است .وقتي شاعر ،زباني ناآشنا يا ديرآشنا ،مرموز و مبهم
داشته باشد ،نه درد خود را ميتواند بيان كند و نه درد ديگري را ،ناگزير هر قدر كه شعر،
بيشتر در ميان مردم همدرد پيدا كند نشان آن است كه بيشتر با انسان و دردهاي او سر
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و كار دارد .شاعري كه درد ندارد يا از درد مجهول و شخصي سخن ميگويد در نزد مردم،
همدل و همدرد واقعي نخواهد يافت ،با اين حال شرط ديگر تأثير نفوس ،قدرت بيان
شاعرانه است كه سخن را از سطح عادي باالتر ميبرد» (زرّينكوب.)24 :1355 ،
با اين بيان ميتوان فهميد ،شعر آن است كه منتقد با نگرشي عميق و دقيق ،عبارات
و مضامين آن را ارزيابي كند؛ گرچه اين موضوع موجب خشم شاعراني شود كه فقط به
آفرينش اثر ميانديشند و با نقد ،سر ستيز دارند ،چون كمتر هنرمندي است كه به آساني
نقد اثرش را بپذيرد و در برابر مخاطب خود كه همان جامعه و زمان خويش است ،احساس
مسئوليت نمايد و حساب پس بدهد .در مقابل بايد به برخي از ن ّقادان نيز خرده گرفت كه با
ايرادهاي بيمورد و ماللانگيز خود روح ظريف و حسّاس شاعر هنرمند را ميخراشند؛ زيرا
به همان اندازه كه بد شعر گفتن خطاست ،بد داوري كردن دربارة شعر شاعر نيز خطاست،
تعصب و
ناقدي ميتواند داور خوب باشد كه از غرور و استبداد ،ناداني و بيخبري ،حسدّ ،
توجه كند و راجع به تمامي
تل ّون رأي به دور باشد .منتقد واقعي نبايد به قسمتي از اثر ّ
توجه كند و راجع به هر دو سخن گويد.
آن حكم كلّي دهد ،بلكه بايد به ضعف و ق ّوت اثر ّ
عالوه بر اين ،بايد روحيّة قضاوت و حسن نيّت و شهامت نقد داشته باشد و مالحظهكاري
محافظهكارانه را كنار بگذارد .نقّاد بايد از شيوههاي سودمندانه و اغراض شخصي خالي
خاصي بدان بنگرد .موضوع
باشد و با ديد علمي و وسيع به اثر نگاه كند ،نه آنكه از ديدگاه ّ
ارتباط و دلبستگي شاعر به محيط و باورهاي جامعة خود و نيز نگاه به حاالت نفساني شاعر
و مخاطبانش كه در شعر وي بازتاب مييابد براي منتقد مهم است ،با وجود اين « منتقد
بايد آخرين سخن را از خود شعر بشنود ،از شعري كه هرگز دروغ نميگويد ،آن هم به يك
منتقد و اين است آنچه كه منتقدان به آن نقد داخلي ميخوانند و تنها شيوهاي است كه
نقد شعر ،به هدف خود نزديك ميشود »(همان.)19 :
 -2-2ساختار

هر اثر ادبي داراي ساختاري است كه آن را از ديگر آثار متمايز ميكند و منتقد ادبي،
هر جزء يك پديده را در ارتباط با كل بررسي ميكند و در اين بازكاوي گاهي ربط اجزا و
پديده را در يك زمان و دورة مشخص پي ميگيرد كه به آن ساختار گرايي «همزماني»
گويند و نيز به ريشههاي تاريخي ساخت توجّه ميكند كه آن را ساختارگرايي «در زماني»
مينامند (باطني.)78 :1363 ،
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به بيان ديگر ،در نقد ساختاري ،اجزاي يك سروده يا پيام را نبايد به صورت مج ّزا و
مجرّد بررسي كرد ،بلكه بايد در مقولههاي آوايي ،لغوي و نحوي نيز تجزيه و تحليل نمود.
در بررسيهاي آوايي ،دربارة وزن ،قافيه ،رديف ،موسيقي و معني شعر بايد سخن گفت و
در بررسي لغوي ،گزينش لغات را به لحاظ محورهاي جانشيني وهمنشيني همزماني و در
زماني مورد دقت قرار داد و در نهايت به چگونگي نظام واژگاني و تركيبات نحوي و آرايهها
توجه نمود (شميسا.)129 :1378 ،
ّ
برخي از اشعار شاعران از لحاظ فصاحت و بالغت آنچنان مبهم ،تخيلي و دور از ذهن
هستند كه گويا شاعر براي خود شعر گفته است نه براي جامعة خويش؛ يعني به جامعة
خود مجال نداده است تا شعرش را بفهمد و دربارة آن قضاوت كند ،ولي بعضي از شاعران
نوپرداز با همان احساس لطيف شاعرانة خويش آنچنان رويدادها و تح ّوالت جامعة خويش
را به شيوة سهل ممتنع ،براي عامّه مردم بازگو كردهاند كه همه از آن بهره مييابند و لذت
ميبرند ،گويا آنان سخن عنصر المعالي را در باب شعر و شاعري به گوش جان سپردهاند كه
به پسرش گيالنشاه گفته است « :اگر شاعر باشي جهد كن تا سخن تو سهل ممتنع باشد،
بپرهيز از سخن غامض و چيزي كه تو داني و ديگران را به شرح آن حاجت آيد ،مگوي كه
شعر از بهر خويش گويند نه از بهر مردمان .اگر خواهي غزل و ترانة سهل و لطيف گويي
خاص و
حسب حالهاي عاشقانه ،سخنهاي ظريف و امثالهاي خوش به كار دار چنانكه
ّ
عام را خوش آيد تا شعر تو معروف گردد » (عنصرالمعالی.)189 :1375 ،
دفتر شعر قيصر امينپور يكي از همين آثار است كه با قالبي نو و با احساس لطيف
و صادقانة شاعر باورمند و دردآشنا در دهة آغازين انقالب اسالمي سروده شده است كه
بيانگر روح حسّاس شاعر دردمندي است كه شعرش از ايمان به انقالب و آرمانهاي جامعة
خاصي است كه نگارنده را بر آن داشت تا به
خويش متأثر است ،اين اثر داراي ويژگيهاي ّ
تحليل و بررسي آن بپردازد.
 -3-2تصوير ،شالودة شعر شاعر

بازتاب ذهن خالق شاعر را در برقراري ارتباط بين انسان و طبيعت ،تصوير خيالي
واقعيات ما ّدي
ذهنيت خويش را در بازگويي
مينامند كه اين فرصت را به شاعر ميدهد تا
ّ
ّ
و معنوي به كار گيرد « .خيال ،عنصر اصلي شعر است و هر گونه معني ديگر را در پرتو
خيال ميتوان شاعرانه بيان كرد؛ چون خيال شاعرانه ،تنها در وزن و مفهوم شعر منظوم
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تصرفات ذهني مردمان عادي يا نويسندگان ،در محور
خالصه نميشود ،بلكه بسياري از ّ
همين خيالهاي شاعرانه جريان دارد » (شفيعي كدكني .)3 :1358 ،با اين توصيف ،بررسي
ساختار شعري امكانپذير نيست جز آنكه در پرتو تصويرهاي خيالي انجام گيرد .دفتر شعر
امين پور در بردارندة اشعاري است كه از ذهن شاعري با احساس ،معنويگرا ،دردآشنا و
دردمند با بهكارگيري عناصر خيال بازتاب يافته است.
دربارة اشعار امين پور ،مطالب نسبتاً فراواني موجود است كه برخي از آنها عبارتند از:
مقالة صور خيال در اشعار قيصر امينپور ،به نگارش نسرين بيرانوند و حسين آريان .اين
مقاله عناصر زيبايي اشعار اين شاعر ،از قبيل :استعاره ،تشبيه ،مجاز ،كنايه و غيره را بررسي
كرده است .همچنين « سبك شناسي شعر قيصر امين پور» با تكيه بر نوآوري بالغي و
«عاشقي مهمترين وجه قيصر امينپور» و ناگفتههايي از زندگي « قيصر شعر ايران» از زبان
معلم ادبياتش يا « مجموعة اشعار قيصر امين پور» را ميتوان نام برد.
قيصر امينپور در د ّوم ارديبهشت  1338در روستاي « ُگتوند» نزديك شوشتر در استان
خوزستان به اين جهان پررمز و راز پا نهاد .وي دورههاي راهنمايي و دبيرستان خود را در
شهر دزفول به پايان رسانيد و درسال  1357در رشتة دامپزشكي دانشگاه تهران پذيرفته
حساس او سازگار نبود از آن دوري كرد و در سال  1363به
شد .چون اين رشته با
ّ
روحية ّ
رشته زبان و ادبيّات فارسي روي آورد و تا مقطع دكترا با رسالهاي تحت عنوان « نوآوري
در شعر معاصر» ادامه داد.
امينپور از  1358تا  1366در واحد شعر حوزة هنري فعاليّت ميكرد و مسئوليت
صفحة شعر « هفتهنامة سروش» را بر عهده داشت .ا ّولين مجموعة شعر او شامل رباعيات
و دوبيتيها تحت عنوان «دركوچة آفتاب» بود ،سپس تعدادي از غزليات به سبك نيما را
مهم
با نام «تنفّس صبح» منتشر كرد .تدريس در دانشگاههاي الزهرا و تهران از كارهاي ّ
آموزشي وي بود .او همچنين مو ّفق به دريافت جايزة نيمايوشيج با نام «مرغ بلورين» و
كسب عضويت پيوستة فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي شد .شاعر سرانجام در سال
 1386بر اثر ابتال به بيماري كلّيه و قلب در بيمارستان دي تهران ،چشم از اين جهان
ناپايدار فروبست و به ديار ديگر رهسپار گرديد.
 -4-2ویژگیهای ساختاری اشعار امین پور:

به طورکلی میتوان ویژگیهای ساختاری اشعار امینپور را به موارد زیر دستهبندی

نقدي بر ساختار اشعار قيصر امينپور 57 /

کرد:
 -1-4-2ستایش عشق

عشق سرلوحة كار شاعر است ،وي بر اين باور است كه دل بيعشق ،چونان گره كور
سردرگمي است كه هيچگاه راه به جايي نمييابد ،چنان كه گويد:
بيعشــق دلــم جــز گــره كــور چــه بود؟

دل چشــم نميگشــود اگــر عشــق نبــود
(امین پور)308 :1390 ،

عشق ابزاري براي سير انفس و گذر از داالن پرپيچ و خم براي راه يافتن به خويشتن
خويش است كه پيشقراول رسيدن به نفس مطمئنّه و آرام گرفتن در ستيغ تجلّيگاه و
بلنداي قلّة قاف وصال است كه شاعر به همين مضمون سروده است:
اي عشق به شوق تو گذر ميكنم از خويش /تو قاف قرار من و من عين عبورم (همان.)214 :
مقدرات جهان هستي را
امينپور عشق را جاودانه ،فطري و سرنوشتساز ميداند كه ّ
رقم ميزند و بر اين باور است كه در دل هر ذرّهاي عشقي پاينده نهفته است:
اي عشق ،اي سرشت من ،اي سرنوشت من!  /تقدير من غم تو و تغيير تو محال (همان
.)211:

شاعر با بياني پارادوكسي درد بيدرمان عشق را تنها راه درمان بشريت ميداند كه
همه چيز را رقم ميزند ،وي همة حوادث و رويدادهاي زندگي را بهانة عاشقانه در راستاي
رسيدن به مطلوب ميداند.
بجز عشق ،دردي كه درمان ندارد /بجز عشق راه عالجي نديدم (همان.)197 :
قبة خضرا
در باور شاعر ،طنين سخن عشق ،پژواكي است كه درغوغاي هميشگي ّ
ميپيچد.
جز صداي سخن عشق صدايي نشنيدم /كه دراين همهمة گنبد افالك بماند (همان:
.)179

گاهي آتش عشق ،چنان بر جان شاعر شعله ميافكند كه گويي آتشفشان جوشان از
رگ و پوست وي ميتراود و هذيان شاعر را اين چنين باز ميتابد:
چنان گرم هذيان عشقم كه آتش /به جاي عرق از تبم ميتراود (همان.)196 :
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عشق سرچشمة پيوندهاي انساني و همبستگي دلهاست كه هيچگاه نبايد اين حلقة
پيوند و همبستگي گسسته گردد .فرياد رساي قيصر شعر و ادب ،دراين خصوص چنين
است:
سرمويي اگر با عاشقان داري سر ياري /بيفشان زلف و مشكن حلقة پيوندهاي ما (همان:
.)39

بين حلقه ،پيوند و عاشق و نيز مو ،سر و زلف ،مراعات نظير است .تصويرهاي زيباي
ابيات زير ،در خصوص عشق بسيار ّ
جذاب و دلفروز است:
ما گنهكاريم ،آري ،جرم ما هم عاشقي است
زندگي بيعشق ،اگر باشد ،لبي بيخنده است
عشق عين آب ماهي يا هواي آدم است
تا ابد در پاسخ اين چيستان بيجواب

آري ا ّما آنكه آدم هست و عاشق نيست ،كيست؟
بر لب بيخنده بايد جاي خنديدن گريست
ميتوان اي دوست ،بيآب و هوا يك عمر زيست؟
بر در و ديوار ميپيچد طنين چيست؟ چيست؟
(همان.)54 :

بيت آخر ،يادآور شعر كتيبة اخوان ثالث است .بيزاري از جنگ و ستیز كه نتيجة
نهائياش به خاك و خون كشيده شدن عدّهاي بيگناه ،خسته ،مجروح و معلول شدن
انسانهاي بينواست ،دغدغة ذهني شاعر است كه برخي از اشعار وي را به دوستي و صلح
طلبي بازتاب داده است:
«شهيدي كه بر خاك ميخفت /،چنين در دلش گفت /اگر فتح اين است كه دشمن
شكست /چرا همچنان دشمنی هست؟» (همان.)16 :
و در فراز ديگر سروده است:
شهيدي كه در خاك ميخفت /سرانگشت در خون خود ميزد و مينوشت ،دو سه
حرف بر سنگ« /:به اميد پيروزي واقعي /نه درجنگ ،كه بر جنگ!» (همان . )17
آزادي نيز از دل مشغوليهاي ذهن شاعر است كه وي را به سرودن برخي از اشعار در
اين خصوص واداشته است:
چــرا مــردم قفــس را آفريدنــد؟
چــرا پروازهــا را پــر شكســتند؟
خــدا هفــت آســمان بــاز را ســاخت

چــرا پروانــه را از شــاخه چيدنــد؟
چــرا آوازهــا را ســر بريدنــد؟
ولــي مــردم قفــس را آفريدنــد
(همان)504 :
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همچنین سروده است:
«در آرزوي آزادي /اگر باخبر بودي از آسمان /به روي زمين اين خبرها نبود /اگر خانه
پر بود از پنجره /نيازي به اين قفل و درها نبود» (همان.)529 :
دربارة خداجويان ناخدا كه دين را ابزار دنيا و دنيا را تاخت و تاز قدرت خود ساختهاند،
ميگويد:
ـم ،داغ ديــدم
بــه هــر كــس كــه دل باختـ 
مــن از خيــر ايــن ناخدايــان گذشــتم

بــه هــر جــا كــه گل كاشــتم  ،خــار چيدم
خدايــي بــراي خــودم آفريــدم

 -2-4-2مذهب اعتراض

يكي از ويژگيهاي روحي و درونمايههاي باورمدارانة اين شاعر گرانسنگ ،شيوة
انتقادي يا مذهب اعتراض است .وي از رياكاري و دروغگويي برخي از ظاهرمداران بيمايه
گفته است:
ما كه اين همه براي عشق ،آه و نالة دروغ ميكنيم /راستي چرا در رثاي بيشمار
عاشقان /كه بيدريغ خون خويش را نثار عشق ميكنند /از نثار يك دريغ هم دريغ
ميكنيم؟ (همان.)129 :
همچنين در خصوص وعدههاي برخي از اربابان سياست و قدرت كه سر از ناكجاآباد
رنج و بدبختي و گرفتاري درآوردهاند ،چنين ميگويد:
مرا به جشن تولّد فرا خوانده بودند /چرا سر از مجلس ختم درآوردهام؟ (همان.)21:
ترس از گناه كه پيوسته بر ذهن و روح آدمي چكش ميزند و ّ
خلقيت و انديشة
خردمندانه ،هوش افزايي وتمركز در ابتكار و نوآوريهاي شاديآفرين بشري را از وي
ميگيرد و انسان را از فرصتهاي سازندة طاليي باز ميدارد در شعر امينپور چنين بازتاب
يافته است:
از ازل تا به ابد پرسش آدم اين است /دست بر ميوة ح ّوا بزنم يا نزنم (همان.)201 :
 -3-4-2غمگنانگی

شاعر مورد نقد ما گرچه شخصيتي آرام و سربه زير را حكايت ميكند ،ا ّما درونش
آتشفشاني خاموش بوده است كه گاهي از دهانة ذهنش فوران ميگیرد .چنانكه در پرخاش
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از روزگار كج مدار گفته است:
كاش اين زمانه زير و رو شود /روي خوش به ما نشان نميدهد (همان.)309 :
همچنين بر تقدير و سرنوشت ميتازد و بر درد جانکاه خويش چنين مينالد:
كشت تقدير تو ما را ،به كه بايد گفت؟ ُ /مردم از درد ،خدا را به كه بايد گفت؟
(همان.)225:

عالوه بر روزگار ،گاهي نيز از سال و ماه خود درد ميكشد و شكوه ميكند:
هر دم دردي از پي دردي اي سال /با اين تن ناتوان چه كردي اي سال (همان.)221 :
اندوه من انبوهتر از دامن الوند /بشكوهتر از كوه دماوند ،غرورم (همان.)214 :
گاهي آنچنان كالف سردرگم ميشود كه با آه و ناله به انتظار مرگ نشسته است:
اي دل همه رفتند و تو ماندي در راه /كارت همه ناله بود و بارت همه آه (همان.)213 :
همچنين شاعر دردمند براي آرامش خاطر خود ،زندگي اندوهبار خويش را به ارث
رسيده از نياكان ميداند:
هفتاد پشت ما از نسل غم بودند /ارث پدر ما را ،اندوه مادرزاد (همان.)282 :
سرانجام بيحوصلگي ،شاعر را در تنگناي كشاكش دوران خرد ميكند و به يأس
فلسفي دچار مينمايد كه گفته است:
گفتي غزل بگو! چه بگويم؟ مجال كو؟ /شيرين من ،براي غزل ،شور و حال كو؟ رفتيم
و پرسش دل ما بيجواب ماند /حال سؤال و حوصلة قيل و قال كو؟ (همان .)199 :
 -4-4-2تصویرگری

ادبيات توصيفي يا تصويرسازي ،يكي از بازتابهاي شعر امين پور است ،وي با
بهكارگيري تشبيهات ،كنايات و استعارات ،تصويرهاي زيبايي ميآفريند:
گرگ و ميش صبح پيش از هر طلوع /قامت مرد دروگر در ركوع (همان.)411 :
و در توصيف كشاورز روستا ،با بهرهگيري از ابزارش چنين ميسرايد:
روستايي باز ميخيزد از جاي /بيل بر شانه ،زنبيل در دست /شالها بر كمر ،گيوه در
پاي /آسمان دست و روشسته و پاك (همان .)471:
و در تصويري زيبا توصيف جنگل را نيز چنين بازگو ميكند:
جنگلي از روي خاك ،سرزده تا آفتاب /جنگل وارونه نيز ،سبز شده زيرآب (همان.)467 :

نقدي بر ساختار اشعار قيصر امينپور 61 /

و در ستايش از منجي جهان بشريت امام زمان (عج) سروده است:
ناگهان قفل بزرگ تيرگي را ميگشايد /آنكه در دستش كليد شهر پر آيينه دارد (همان:
.)409

در فرازي ديگر ،وزش پيوستة بادها را به دلهاي بهانهجو تصوير كرده است:
اين باد بيقرار وقتي كه ميوزد /دلهاي سرنهادة ما بوي بهانههاي قديمي ميگيرد
(همان.)336 :

گاهي نيز خاطرات شكستخوردة خود را به گلدان ترك خورده لب پنجره تصوير
ميكند:
چو گلدان خالي ،لب پنجره /پر از خاطرات ترك خوردهايم (همان .)314 :
توصيف عناصر طبيعت ،بيشترين دستماية توصيفات شاعر نكتهسنج است مانند:
سبز و سربلند و خوب /مثل جنگل شمال ،مثل نخلي از جنوب /گرم و مهربان ،مثل
آفتاب بود /جاري و زالل و صاف (همان.)484 :
يا:
تمامي جنگل بر جنازة خورشيد نماز ميخواند (همان.)248 :
و در قالب ادبيات پايداري ،تصوير دشمن را در سركوب نمودن فلسطينيان ،اينگونه
بازگو ميكند :ناگهان كركسي بال واكرد /بر سرالنه ،چنگال واكرد /سايهاي شوم بر النه
افتاد /خانة جوجهها رفت بر باد (همان.)498 :
همچنین گويد:
گفت احوالت چطور است؟ گفتمش عالي است /مثل حال گل! حال گل در چنگ
چنگيز مغول (همان)161 :
و در تصويري زيبا گذر زمان و سردرگمي خود را چنين ترسيم ميكند:
تا لحظه لحظه در دل درياي دور /امواج بيكران دقايق را پارو زنم (همان.)156 :
يا:
گرچه گريههاي گاهگاه من /آب ميدهد درخت درد را (همان.)247 :
و در توصيف به سبك شاعر عرفان مآب ،سپهري ميسرايد:
نام تو شيشه ،نام تو شبنم /نام تو دستمال نسيم است (همان.)268 :
هر چيز و هر كس رو به سويي در نمازند /اي چشم هاي من ،نماز ديدن تو (همان.)36 :
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 -5-4-2تکرار و بازی با کلمات

تكرار و بازي با كلمات ،يكي از شگردهاي شعر امينپور است:
چنــان داغ دل ،داغ دل ديــدهام
به هر جا چمن در چمن ،گل به گل
كداميــن چمن را گل از گل شــگفت

كــه حــال خــود از اللــه پرســيدهام
همــان مُهــر داغ تــو را ديــدهام
كــز آن بــوي نــام تــو نشــيندهام؟
(همان)185 :

همچنين سروده است:
وقتي جهان از ريشة جه ّنم /وقتي كه يك تفاوت ساده در حرف ،كفتار را به كفتر تبديل
ميكند /نان را از هر طرف بخواني نان است! (همان.)293 :
در جايي ديگر ،واژة تكراري شب را چنين بازتاب ميدهد:
شبي ديگر ،شبي شبتر ،شبي از روز ،روشنتر /شبي پرتاب و تب دارم ،تبي ناديدني
امشب /شام شب پر از بوي خوش محبوبههاي شب /شبي شبدر ،شبي شب بو ،شبي
بوييدني امشب (همان.)208 :
يا:
دست بردست ،همه عمر در اين ترديدم /بزنم يا نزنم؟ بزنم يا نزنم؟ (همان.)202 :
واژة آب را نيز در بيان خويش چنين ترسيم كرده است:
خدا ابتدا آب را ،سپس زندگي را از آب آفريد /جهان نقش بر آب و آن آب بر باد (همان:
.)165

همچنین گفته است :در تمام طول اين سفر اگر طول و عرض سفر را طي نكردهام /در
عبور از اين مسير دور /از الف اگر گذشتهام /از اگر اگر به «يا» رسيدهام ،از كجا به ناكجا
(همان.)163 :

در فراز ديگر نيز همين بازي با كلمات را ادامه ميدهد كه در برخي موارد به نوعي
سخنش بيمزه و زايد جلوه ميكند:
آري اگر در باز بود و باز پرنده /پس در پرنده است؛ همچنين :اگر دربسته بود و بسته
پرنده /پس باز در پرنده است ،ا ّما دري كه باز نباشد ( ...همان.)168 :
در بيان زير عالوه بر تكرار واژگاني نه تنها زيبايي و ظرافت شعري درآن ديده
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نميشود ،بلكه عباراتي سست و ضعيف مشاهده ميشود:
اين روز كه ميگذرد شادم /اين روزها كه ميگذرد شادم كه ميگذرد .اين روزهاشادم
كه ميگذرد (امین پور.)24 :1390 ،
يا:
من از تو بالي بلند ميخواهم /من از تو تنها بالي بلند و باالپر (همان.)193 :
همچنين گفته است:
بارها از تو گفتهام از تو /بارها از تو ،بارها با تو (همان.)191 :
همچنین با عباراتي فاقد از ظرافت شعري و تكرار كلماتي نامفهوم و ناموزون آورده
است:
نميدانم به غير از اين نميدانم ،چه ميدانم؟ نميدانم ،نميدانم ،نميدانم ،نميدانم
(همان.)181 /

و گاهی با تكرار واژة «اين همه» نوعي عبارت سست آفريده است:
امّا با اين همه ،تقصير من نبود /كه با اين همه ،يا اين همه اميد قبولي ،در امتحان
سادة تو رد شدم (همان.)160 :
گرچه در سرودة زير ،كمي نظم و موسيقي كالم را مراعات كرده كه گفته است:
من من! اي تمام روح من /اي تو لنگرگاه تسكين دلم/
گم شدي اي نيمة سيب دلم /اي ِ
ساحل من ،كشتي من ،نوح من! /قدر اندوه دل ما را بدان  /قدر روح خسته و مجروح من/
هر چه شد انبوهتر گيسوي من /ميشود اندوهتر اندوه من (همان.)43 :
و در تكرار ديگر كه جز بازي با كلمات و هدر دادن ارزش محتوايي عبارات ،چيزي به
چشم نميخورد گفته است:
جامة راه راه /پاي جامة راه راه /ميلههاي رو به رو راه راه /پشت ساية روشن مژه ،نگاه
راه راه /گريههاي شور وخندههاي تلخ گاهگاه راه راه /در ميان اين جهان راه راه /اين هزاره
راه راه راه /كو؟ كجاست راه؟(همان.)195 :
 -6-4-2تلمیح

اشارات تلميحي نيز يكي از ويژگيهاي شعر امينپور است:
دوستي ،از من به من نزديكتر /از رگ گردن به من نزديكتر (همان.)545 :
كه تلميح دارد به آية « َو ن َْح ُن ا َ ْق َر ُب اِل َ ْي ِه م ِْن َح ْب ِل ال ْ َوريِدِ» يعني :ما از رگ گردن به
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انسان نزديكتريم (ق.)15 :
شب كافر فرو شد در سياهي /به عقل سرخ سر زد شيخ اشراق (امین پور.)457 :1390 ،
اشاره دارد به كتاب عقل سرخ سهروردي مقتول ،مل ّقب به شيخ اشراق.
شب را به فراسوي زمين رانده به خشم /صبحي كه نفس نفس زنان ميآيد (همان.)449 :
تلميح دارد به آية « وَالصّبْحْ اِذَا تَنَفَّسْ » سوگند به بامداد ،آنگاه كه بدمد (تكوير.)17 :
از نشابور بر موجي از «ال» گذشتي /اي كه امواج طوفان تو را ميشناسند (امینپور.)408:1390 ،
اشاره دارد به ورود امام رضا (ع) به نيشابور و حديث معروف وي كه فرمودَ :
«ل إِل َ َه إ ِ َّل
ا ُ
هلل حِ ْصنِی َف َم ْن َد َخ َل حِ ْصنِی اَم َِن م ِْن َع َذاب ِی».
ايــن جــزر و مد چيســت كه تا مــاه ميرود
امشــب فــرو افتــاد مگــر مــاه از آســمان
دارد ســر شــكافتن فــرق آفتــاب

دريــاي درد كيســت كــه در چــاه مــيرود؟
يــا آفتــاب ،روي زميــن راه مــيرود؟
آن سايهاي (ابن ملجم) كه در دل شب راه ميرود
(همان)345 :

تلميح دارد به فرو بردن سر در چاه و درد دل كردن علي (ع) در آن و نيز ضربت خوردن
به دست ابن ملجم.
خروار خروار خوانديم /بار گران اسفار بر پشت ما قطار قطار آوار (همان.)153 :
ذین ُح ّ ِملوا ال ّتورا َة( » ...جمعه.)4 :
اشاره دارد به آية « َمث َُل ال َّ َ
مگو كهنه شد رسم عهد الست /بياييد تجديد بيعت كنيم
برادر چه شد رسم اخوانيه؟ /بيا ياد عهد اخ ّوت كنيم (امین پور.)65 :1390 ،
لي» (اعراف )171 :و عقد
عهد الست و عهد اخوت اشاره دارد به آية «اَل َ ْس ُت ب َِرب ّ ِ ُك ْم َقالُوا ب َ َ
اخ ّوت بستن مؤمنين صدر اسالم.
پر از گلشن راز ،از عقل سرخ پر از كيمياي سعادت كنيم بياييدتاعينالقضات،مياندلودينقضاوتكنيم
(امین پور)65 : 1390 ،

اين بيت نيز تلميح دارد به كتابهاي گلشن راز شبستري ،عقل سرخ سهروردي،
كيمياي سعادت غزّالي و آثار عينالقضات همداني.
آنكه دستور زبان عشق را /بيگزاره در نهاد ما نهاد (همان.)34 :
در این بیت عالوه بر آنكه بين نهاد و نهاد جناس تام است ،تلميح دارد به همان آية
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«اَل َ ْس ُت ب َِرب ّ ِ ُك ْم.»...
هر قصر بيشيرين ،چون بيستون ويران /هر كوه بيفرهاد ،گاهي به دست باد (همان:
.)212

اشاره دارد به داستان اسطورهاي شيرين و فرهاد.
تا نور تو تابيده به طور كلماتم /موساي تكلّم شدهام در خودم امشب
هم دانة دانايي و هم دام هبوطم /اسطورة گندم شدهام در خودم امشب (همان.)56 :
تلميح دارد به آيات قرآني در خصوص مناجات موسي در كوه طور و هبوط آدم (ع) از
بهشت.
 -7-4-2قواعد دستوری و واژگانی

هنجارگريزي دستوري و نگارش واژگان جعلي نيز در اشعار امين پور كم نيست .زندگي
و پرندگي در اين بيت:
تو اگر نبودي اي درخت سبز زندهاي نبود و زندگي نبود /باد را بهانة َوزندگي مرغ را
پ ِر پرندگي نبود (همان.)53 :
همچنين تپندگي ،دوندگي ،رمندگي ،كودكانگي ،ناگهانكي و هركجايكي در ابيات زير:
اي اهتزار روح به بوي نسيم دوست /امكان دل براي تكان و تپندگي
لياليي تو را همه مجنون كوه و دشت /باد دوندگي و غزال رمندگي
يا:
صداي تو دوباره بُرد /به كوچههاي تنگ پابرهنگي /به عصمت گناه كودكانكي (همان.)46 :
همچنین:
به لحظة نگاه ناگهانكي /به آن نگاه ناتمام /به آن سالم خيس ترسخورده /به بوي
لحظههاي هر كجايكي (همان.)138 :
تركيبات واژگاني نو نيز در اشعارش قابل تأمل است ،براي نمونه گفته است:
اي شكوه بيكران ،اندوه من!  /آسمان درياي جنگل كوه من! (همان.)43 :
 -8-4-2نارسایی وزن و موسیقی

ساختار شعر داراي قواعدي است كه ناديده گرفتن آن ،موجب سستي و ضعف اثر ادبي
ميشود .برخي از اشعار امينپور از قواعدي كه اساس شعر را تشكيل ميدهد؛ يعني ريتم و
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موسيقي سخن ،تهي است كه نه تنها زيبايي شعر ،بلكه عبارتپردازي آن نيز ،فاقد ارزش
و اعتبار است .مانند:
اين همه گفتند :ببين و بيا  /عشق چه ميگفت :بيا و ببين (همان.)210 :
ابيات زير نيز از لحاظ ويژگيهاي ساختار شعري ،ضعيف و سست بنياد است:
دلم را ورق ميزنم /به دنبال نامي كه گم شد /به دنبال نامي كه من /من شعرهايم كه
من هست و من نيست /به دنبال نامي كه تو /توي آشنا ناشناس تمام غزلها /به دنبال
نامي كه او /به دنبال اويي كه كو (همان.)19 :
همچنين درعبارت زير نارسايي وزن ،موسيقي و تخيل را به خوبي ميتوان يافت:
سيل شادي است و شادباشها!  /سيل گل بريز وگل به پاشها!
باز در دلم شكوفه ميكند /باغ كاغذين شاد باشها
دور كرد و كور كرد عشق را /دور باشها و كورباشها (همان.)58 :
در جايي ديگر گفته است:
ما در تمام عمر تو را درنمييابيم /اما تو ناگهان همه را در مييابي! (همان.)150 :
ار َو ُه َو يُ ْد ِر ُ
ار».
ك ْالَب ْ َص َ
ظاهرا ً اين بيت اشاره دارد به آیهَ « :ل ت ُْد ِر ُك ُه ْالَب ْ َص ُ
تخيل چنين است:
نمونهاي ديگر از همين نوع شعر بيوزن و موسيقي و ّ
اما چرا آهنگ شعرهايت تيره و رنگشان تلخ است؟ وقتي كه برّهاي آرام و سربهزير /با
پاي خود به مسلخ تقدير /ناگزير نزديك ميشود /زنگولهاش چه آهنگي دارد؟ (همان.)22 :
وجود حشويات نيز در اشعار اين شاعر كم نيست ،مانند:
از نو شكفت نرگس چشم انتظاريام /گل كرد خارخار شب بيقراريام (همان.)174 :
 -9-4-2اشعارمبهم ،ساده وکم عمق

همانطور كه امينپور دركتاب خود ،تحت عنوان «س ّنت و نوآوري در شعر معاصر»
در نقد اشعار ديگر شاعران براين باور بود كه آثار شاعران برخي ضعيف و بعضي متوسط
يا عالياند ،شعر وي را نيز شامل ميشود؛ يعني برخي از چكامههاي وي ضعيف و بعضي
متوسط يا عالي هستند.
مانند عبارات مبهم و كم ارزش اين قالب به اصطالح شعري كه گفته است:
ميخواستم بگويم «گفتن نميتوانم» /آيا همين كه گفتم ،يعني همين كه گفتم؟
(همان.)27:
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و در اشعاري ساده و كم عمق زير ،كه به نوعي مبهم و دور مدار نيز است چنين
میگوید:
قطار ميرود ،تو ميروي ،تمام ايستگاه ميرود /و من چقدر سادهام ،كه سالهاي سال
در انتظار تو كنار اين قطار رفته ايستادهام /و همچنان به نردههاي ايستگاه رفته تكيه
دادهام (همان.)7 :
هر خوانندهاي با خواندن «و همچنان به نردههاي ايستگاه رفته تكيه دادهام» سخت
شگفتزده ميشود كه چگونه ميتوان به نردههاي ايستگاه رفته تكيه داد.
همچنين سادگي ،كمعمقي و نبود موسيقي كالم در اشعار زير قابل تأ ّمل است:
كودك با گربههايش در حياط خانه بازي ميكند /مادر ،كنار چرخ خياطي آرام رفته
در نخ سوزن /عطر بخار چاي تازه در خانه ميپيچد /صداي در! «شايد پدر!» (همان.)15 :
 -10-4-2ادبیات کودک

سرودن اشعار به زبان كودكانه ،درونمايه و خميرمايه ذهني و روح اين شاعر سترگ
است ،امينپور آنگاه كه شعر كودك ميسرايد ،گويي خود در قالب كودك رفته است و
خواننده احساس ميكند كه سرايندة شعر كودكانه ،همان كودك است ،مانند:
بچهها گرم گفتگو بودند /باز هم در كالس غوغا بود /هر يكي برگ كوچكي در دست/
باز انگار زنگ انشا بود (همان.)535 :
و در تصويري ديگر از ادبيات كودكانه ،سروده است:
آفتاب مهربان /تاج گل بر سر زده /فصل تابستان گذشت /نوبت مهر آمده (همان.)512 :
در فرازي ديگر ،درخصوص ادبيات پايداري گفته است:
فصل گل بود و بهار /فصل پرنقش و نگار /همة مدرسة ما غم بود /چارتا غنچة سرخ در
دل باغچة ما كم بود  /چار گل /چار شهيد (همان.)488 :
همچنین سروده است:
مگر راز حيات جاودان را  /تو از فهميدهها فهميده بودي؟ (همان.)484 :
در توصيف آغاز سال تحصيلي و گشوده شدن درهاي مدرسه چنين گفته است:
باز آمد بوي ماه مدرسه /بوي بازیهاي راه مدرسه (همان.)480 :
همچنين در قالب ادبيات پايداري گفته است:
«پس پدر كي ز جبهه ميآيد؟» /باز كودك ز مادرش پرسيد (همان.)476 :
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در تصويري از بازيگوشي باد و بادبادك دست كودك ،چنين گفته است:
باد بازيگوش ،بادبادك را /بادبادك دست كودك را هر طرف ميبرد /كودكيهايم /با
نخي نازك به دست باد ،آويزان! (همان.)18 :
 -11-4-2تتبع ازدیگرشاعران

هر شاعري ممكن است ا ّدعا كند كه سخني بكر گفته است و از دستماية ديگر شاعران
بهره نبرده است ،اما واقعيت چيز ديگر است؛ يعني همة شاعران تحت تأثير مضامين و
قالب اشعار ديگران بودهاند و قيصر امين پور نيز از اين قاعده جدا نيست؛ چنانكه در تأثر
از نينامة مولوي در مثنوي و غزليات حافظ گفته است:
با ني به هفت بند غزال ناله سردهم /با مثنوي رهي به نوا واكنم ولي
تا باز روح قدسي حافظ مدد كند /دم ميزدم كه كار مسیحا كنم ولي
مگر اين چند روز دريابم /چله تا در نرفته از شستم (همان.)223 :
همچنین در تتبع از حافظ سروده است:
جز صداي سخن عشق صدايي نشنيدم /كه دراين همهمة گنبد افالك بماند (همان:
 .)179یا :
در خــم آن گيســوي آشــفته زدم دســت
فردايــي اگــر باشــد بــاز از پــي امــروز
حافــظ مگــر از عهــدة وصــف تــو برآيــد

چــون خاطــر خــود جمع پريشــاني خويشــم
شــرمنده چــو حافــظ ز مســلماني خويشــم
بــا حســن تــو حيــران غزلخوانــي خويشــم
(همان.)55 :

همچنين تحت تأثير اشعار حماسه گونة اخوان ثالث ،چنين سروده است:
بيــا تــا صــدا از دل ســنگ خيــزد
جهــان يــك دهان شــد همــاواز با ما

بگوييــم باهــم :تــو را دوســت دارم
تــو را دوســت دارم /تــو را دوســت دارم
(همان)171 :

و در قالب اشعار فهلويات باباطاهر گفته است:
دو زلفونــت شــب و روي تــو ماهــه

از ايــن شــب ،روزگار مــو ســياهه
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ز دســت كفــر زلفــت داد و بيــداد

بــه درگاهــت دل مــو دادخواهــه
(همان)68 :

 -12-4-2به کارگیری واژه های عامیانه

استفاده از واژههای بومي و عاميانه كم و بيش در اشعار همة شاعران وجود دارد،
اما در اشعار سبك هندي اين ويژگي بسيار مشاهده ميشود و جزو سبك شعري آنان
بهشمارميآيد .در اشعار امين پور نيز به كارگيري واژههای عاميانه به شرح زير بازتاب
يافته است:
درز گرفتن به معني دوختن با دست:
خاصيت را /كه چشم هيچ
پس بهتر است درز بگيري اين پاره پوره پيرهن /بي بو و
ّ
چشم به راهي را روشن نميكند (همان.)23 :
(بي) به معني الزم:
البته بي كه يوسف باشي
كپه :دسته  ،توده:
ّ
پشت ميله بر كف زندان  /كُپهاي زنجير! (همان.)33 :
خفت :خوابيد:
هر چند ميان خون خود خفت ،ولي /سوگند كه خون او نخواهد خفتن (همان.)43 :
گوش به زنگ :مراقب ،منتظر:
چشم به ره ،گوش به زنگ صدا /حلقة خاموش درِ خانههاست (همان.)34 :
هر چه كه بادا :هر چيزي كه بخواهد پيش آيد:
ما دل به دست هر چه كه بادا سپردهايم /ما را به دست دل بسپاريد و بگذريد (همان.)316 :
صدسال آزگار :سالهاي دراز:
ما لبخند استخواني خود را در البهالي زخم نهان كرديم ،صد سال آزگار مانديم (همان:
.)249
پابست :متع ّهد ،پايبند« :به سر موي دوست دل بستم /رفت عمر و هنوز پابستم (همان:
.)223

مدتي دراز وناپيدا:
صدسال سياهّ :
رفتي و گذشتن تو يك عمر گذشت /صد سال سياه برنگردي اي سال (همان.)221 :
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دار و ندارّ :
كل سرمايه:
اين حال و عالمي كه تو داري ،براي من /دار و ندار و جان و دل من براي تو (همان.)204 :
گل گفتن و گل شنيدن :سخن نيك گفتن و شنيدن:
دهانم شد از بوي نام تو لبريز /به هر كس كه گل گفتم و گل شنيدم (همان .)200 :
پچ پچ :ساختار آوايي است به معني آواز چراغ در حال خاموش شدن كه در وزش باد قرار
گرفته باشد :از دور صداي پاي پاييز آمد /چون پچ پچ خاموش چراغي در باد (همان.)177 :
كال :ناپخته:
گذشتن از جهل ،رسيدن و كمال /چه فكر كال كودكانهاي! زهي خيال باطل (همان.)149 :
اي كال دور از دسترس ،اي شعر تازه /ميچينمت اما به هنگام رسيدن (همان.)73 :
پاره پوره و مچاله:
پس كجاست؟ چند بار جيبهاي پاره پوره را پشت و رو كنم /چند تا بليت تا شده،
چند اسنكاس كهنه و مچاله (همان.)144 :
خرت و پرت :چيزهاي بيارزش:
پس كجاست؟ چند بار خرت و پرتهاي كيف باد كرده را زير و رو كنم (همان.)143 :
وقت گل ني :زمان نامعلوم:
كي ميشود روشن به رويت چشم من ،كي؟  /وقت گل ني بود هنگام رسيدن؟ (همان.)72 :
گل به گل :لحظه به لحظه:
اي حسن يوسف دكمة پيراهن تو /دل ميشكوفد ُگل به ُگل از دامن تو (همان.)35 :
 -13-4-2بهرهگیری ازآرایههای ادبی

آرايهها در قلمرو و ادبيّات ،بهويژه ادبيات شاعرانه ،زينت بخش شعر چكامهسرايان
است ،شعري كه از تخيّالت و آرايههاي ادبي تهي باشد شعر به شمار نميآيد ،در همين
راستاست كه شاعران ميكوشند با بهكارگيري تشبيهات ،استعارات ،كنايات ،مجاز و ديگر
عوامل و زيباييهاي شعري ،اثر خود را پربار و نكتهياب نمايند .قيصر امينپور نيز از اين
قافله واپس نمانده است .اشعار او پر از تشبيهات ،استعارات ،كنايات ،مجاز و ديگر عناصر
تخيلي است .استعاره و اضافات تشبيهي بيشترين كاربرد را در شعر او دارد ،چنانكه در
تشبيه خيال به تيشه سروده است:
با تيشة خيال تراشيدهام تو را /در هر بتي كه ساختهام ديدهام تو را (همان .)44:
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در تشبيه مهتاب به چشمه ميگويد:
شهيدان را به نور ناب شوييم /درون چشمة مهتاب شوييم (همان.)456 :
يا در تشبيه ترانه به آب گفته است:
برخيزيد به خون دل وضويي بكنيم /در آب ترانه ،شستشويي بكنيم (همان.)450 :
و در تشبيه دل به آتش آورده است:
خوشا از دل ،نم اشكي فشاندن /به آبي آتش دل را نشاندن (همان.)363 :
گاهي شمع را به مزرعه همانند ميكند ،مانند:
مزرعة شمع كه آتش گرفت /خرمن خاكستر پروانههاست (همان .)34 :
تشبيه چشم به چراغ:
كي ميشود به روي تو روشن چراغ چشم /روشن نشد جواب سؤالي كه داشتم (همان:
.)222

تشبيه غم به كوه:
هر چند كه دلتنگتر از تنگ بلورم /با كوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم (همان .)214 :
تشبيه ادراك به آيينه:
هر چه ديديم از اين چشمه ،هر نقش بر آب است /نيست نقشي كه درآئينة ادراك
بماند (همان.)179 :
تشبيه چشم به سوره :سورة چشم خرابت حكم تحريم شراب /سفر تكوين نگاهت مژدة
اهل كتاب (همان.)172 :
همانندسازي شب به شهر :شهر شب با داغياد تو چراغان شد ولي /حاليا در سوگ
چشمت حال آبادي خراب (همان.)172 :
 -14-4-2استعارات

استعاره يا اضافات استعاري نيز از درونمايههاي شعر امينپور است ،مانند دل دوزخ :
مرا فردوس ميشايد كه ترسم /دل دوزخ به حال من بسوزد (همان.)451 :
استعارة اضافي كوچة آفتاب:
اين دفتر پرترانه را هم روزي /در كوچة آفتاب پيدا كردم (همان.)444 :
استعارة آفتاب براي گونة شهيد:
تو گونة يك شهيد را بوسيدي /بوسيدن آفتاب كاري است شگفت (همان.)430 :
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اضافة استعاري پيشاني دل:
قطره قطره خستگي را ميچشيد /دست بر پيشاني دل ميكشيد (همان.)430 :
اضافة استعاري مرگ باغ:
شنيدن خبر مرگ باغ دشوار است /ز باغ الله خبرهاي داغ بسيار است (همان.)342 :
اضافة استعاري بالهاي خواب :رنگ بالهاي خواب ميپريد /خامي خيال من چرا
چنين؟ (همان.)312 :
اضافة استعاري پلك دل :دوباره پلك دلم ميپرد ،نشانة چيست؟  /شنيدهام كه ميآيد
كسي به مهماني (همان.)304 :
استعارة آفتاب :از آسمان به دامن افتاده آفتاب /يا چون گل از بهشت خدا چيدهام تو
را (همان.)44 :
 -15-4-2جناس

عالوه بر تشبیهات و استعارات ،جناسهاي گوناگون نيز در اشعار امين پور به وفور
يافت ميشود ،مانند طور و نور در این بيت:
طوريم كه در پي خطاب آمدهايم /نوريم وليك در حجاب آمدهايم (همان.)432 :
و جناس تام برگ در بيت:
آنسان كه نسيم ،برگ را ميبوسد /يا حادثه زين و برگ را ميبوسد (همان.)424 :
جناس ناقص اختالفي ياس و داس:
سرخ كن ياس سفيد ياس را  /پاك كن گرد و غبار داس را (همان.)412 :
جناس افزايشي غزال و غزل:
حال غزال بود و مجال غزل مرا /آن حال كو؟ /كجاست مجالي كه داشتم (همان.)222 :
همچنين جناس افزايشي تاب و تب /چاه و چاله /چشم و چشمه /نگاه و ناگاه /خالي
وخيالي /خواب وخوب /شبنم و شبم.
همچنين جناس ناقص اختالفي بين دقايق و شقايق /سمند و سهند /كارت و بارت/
خاك و تاك /و نيز جناس خط باز و ناز /باد و ياد در اشعارش بازتاب يافته است.
مراعات نظير نيز يكي از صنايع ادبي است كه در اشعار اين شاعر راه يافته است ،مانند:
پروانه ،شمع و سوختن /خ ّفاش ،خون و آفتاب /باد ،نسيم و وزيدن /كودكان ،خفته و
غصه و دل/
ذره ،گرد و غبار /آب ،خاك ،باد و آتش /گرم ،آتش ،عرق و تب /گريهّ ،
گهوارهّ /
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خراب ،تحريم و شراب ،مانند:
سورة چشم خرابت حكم تحريم شراب /سفر تكوين نگاهت مژدة اهل كتاب (همان.)172 :
وجود پارادوكسها نيز از ويژگيهاي شعر اين شاعر است ،مانند :وصل و از خود بريدن:
«موجيم و وصل ما از خود بريدن است».
تراوش كفر از مذهب ،مانند:
ز دين ريا بينيازم ،بنازم /به كفري كه از مذهبم ميتراود (همان.)196 :
گرية خنده:
دلم را به هر آب و آتش زدم  /كه چون شمع در گريه خنديدهام (همان.)185 :
آبادي خراب:
شهر شب با داغیاد تو چراغان شد ولی /حالیا در سوگ چشمت حال آبادی خراب
(همان .)172 :شخصانگاري نيز از شگردهاي شعري اوست ،مانند :اي عشق سري به خانة
ما نزدي (همان.)427 :
شب« :رنگ از روي شب تيره پريد»
صبح« :صبح از نام تو دم زد كه دميد» (همان.)207 :
خورشيد« :خورشيد خم شد تا نگاهت را ببوسد» (همان.)194 :
صنعت غل ّو نيز از راهكارهاي شعر اوست ،مانند:
تبــم ترســم كه پيراهن بســوزد

ز ُهــرم آه مــن آهــن بســوزد
(همان)451 :

خورشيد:
خورشيد خم شد تا نگاهت را ببوسد /گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد(همان.)194 :
واج آرايي نيز در اشعار امين پور راه يافته است ،مانند:
دل بركنم از اين دل مرداب وار تنگ /با رود رو به جانب دريا كنم ولي (همان.)227 :
يا:
دل دادهام بر باد ،بر هرچه باداباد (همان.)212 :
به كارگيري ساختار آوايي نظير «شرشر»« ،هق هق» و «هايهوي» نيز به اشعارش
زيور بخشيده است.
آرايههاي ديگر اشعار اين شاعر عبارتند از :وابستة عددي /هنجارگريزي معنايي ،مانند:
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كبوتر ميوزد بر روي هر بام (همان .)362 :

كنايه و تشبيه نو ،مانند:
بوي بهشت ميشنوم از صداي تو /نازكتر از گل است گلگونههاي تو (همان.)203 :
تركيب نو ،مثل« :داغياد» (همان ،)342 :ضربالمثل (همان ،)191 :تضاد (همان )173 :و
عكس و قلب ،مانند:
نميدانم ،بگو عشق تو از جانم چه مي خواهد /چه ميخواهد بگو عشق تو از جانم؟
نميدانم (همان.)181 :
 -3نتيجه گیری
در گذشته ادبيات ،شامل سرودن شعر و شناخت آن بود ،اما امروزه ،ادبيات را به طور
گسترده در نظر ميگيرند؛ يعني ،عالوه بر استفاده از انديشههاي برتر و تصويرهاي عالي،
بايد دانشهاي روز نيز در آن بازتاب يابد .همچنين بر عاطفه ،خيال ،معاني و مفاهيم عالي
و ماندگار تكيه كند نه آنكه تنها بر مبناي احساسات زودگذر و مقطعي به نظم درآيد و
نقد ادبي آن است كه زيباييها و معايب اثر را بازگو كند تا معلوم شود كه كدام اثر عالي
و كدام متوسط يا ضعيف است.
از ديرباز نقد شعر ،با ديد زيبايي شناسي وتأثير آن در خواننده مطرح بود ،اما امروزه،
ناقدين بر اين باورند كه فهم شعر برخواننده مبهم و دشوار باشد و نيازي به انسجام و
يكدست بودن مطالب آن نباشد ،بلكه به نوعي هنجارگريزي لفظي و معنايي داشته باشد و
شاعر بيشترين توجهش را به همدلي و همزباني با مردم معطوف كند .شعر قيصر امينپور
يكي از همين آثاري است كه با قالبي نو با احساس لطيف و صادقانة شاعر باورمند و درد
خاصي
آشنا به آرمانهاي جامعة خويش ،سروده شده است ،اين اثر داراي ويژگيهاي ّ
است كه عبارتند از :تصويرسازي ،ستايش از عشق ،مذهب اعتراض ،تكرار و بازي باكلمات،
اشارات و تلميحات ،هنجارگريزيهاي دستوري و واژگاني ،نارسايي وزن و موسيقي،
ابهامگويي و ابتذال ،ادبيات كودك ،تتبع از ديگر شاعران ،بهكارگيري واژگان عاميانه و
بهرهگيري از آرايهها و غيره.

نقدي بر ساختار اشعار قيصر امينپور 75 /

کتابشناسی
 -1امينپور ،قيصر ، )1384( ،سنت و نوآوري در شعر معاصر ،تهران :بوذرجمهري.
 -2امينپور ،قيصر ، )1390( ،مجموعة اشعار ،تهران :مرواريد.
 -3باطني ،محمدرضا ، )1363( ،نگاهي تازه به دستور زبان ،چاپ دوم ،تهران :آگاه.
 -4زرّينكوب ،عبدالحسين ، )1354( ،نقد ادبي ،ج  ،1چاپ دوم ،تهران :اميركبير.
 -5زرّينكوب ،عبدالحسين ، )1355( ،شعر بيدروغ شعر بينقاب ،چاپ دوم ،تهران:
جاويدان.
 -6شفيعي کدکنی ،محمدرضا ، )1358( ،صور خيال در شعر فارسي ،تهران :آگاه.
 -7شميسا ،سيروس ، )1383( ،نقد ادبي ،چاپ چهارم ،تهران :فردوسي.
 -8شميسا ،سيروس ، )1378( ،ك ّليات سبك شناسي ،چاپ پنجم ،تهران :فردوسي.
 -9عنصرالمعالي،كيكاووس ، )1375( ،قابوسنامه ،تصحيح غالمحسين يوسفي ،چاپ
هشتم ،تهران :علمي و فرهنگي.
 -10فرشيد ورد ،خسرو ، )1363( ،نقد ادبي ،ج  ،1تهران :انتشارات اميركبير.

