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چکیده
) از شاعران برجستۀ بعد از انقالب است که مضامین اشعارش با 1386-1338پور(قیصر امین

هاي اخیر پیوندي گاه مستقیم و گاه هنرمندانه دارد.تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در دهه
ایم. همچنین پور بررسی کردهدر این مقاله، تأثیر جامعه و تحوالت آن بر ذهن و زبان و اندیشۀ امین

سیر تأملّات شاعرانه و تفکرات اجتماعی او با توجه به تاریخ انتشار مجموعه شعرهایش ه است،شدسعی 
گرایی ماناي نظیر آر. در این بررسی تکیه و تأکید ما بر سیر تحوّل مضامین عمدهاده شودنشان د

ر طلبی، دردهاي شخصی و دردهاي اجتماعی و تفکرات عرفانی و فلسفی دحماسی، شهادت و شهادت
وقوع جنگ ،زمان با پیروزي انقالب اسالمی و پس از آنپور همباب ماهیّت مرگ بوده است. امین

تحمیلی، از شعر به عنوان سالح مبارزه و وسیلۀ ایجاد شور و هیجان انقالبی در مخاطبانش استفاده کرد. 
این مضامین زیباترین و او در دهۀ هفتاد به تأمّل در دردهاي خویش و دردهاي مردم زمانه پرداخت و با 

خویش با نگاهی » مسلخ تقدیر ناگزیر«ماندگارترین اشعارش را سرود. در دهۀ هشتاد با رسیدن به 
تراژیک خویش » موقعیّت«را دربارةترین شیوة ممکن، آخرین تأمالتشفلسفی و یأس آلود به هنرمندانه

عام مخاطبان پر شمار » موقعیّت«که به سرعت به » موقعیّتی«بر مخاطبان اشعارش عرضه کرد؛ 
اشعارش تبدیل شد.
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مقدمه 
درپیِ هاي مختلف که . البته بیماريبودمرگی نابهنگام،)1386پور(مرگ قیصر امین

ند که سخت بوداي سربه اندازه،سانحۀ رانندگی در اسفند هفتادوهفت گریبان او را گرفته بود
وجود این، مرگ دوستداران و خوانندگان اشعارش از شنیدن این خبر چندان غافلگیر نشوند. با

مندان شعر عالقههاي جسم بود، براي از عذاب» رستگاري روح«پور، اگر براي او به منزلۀ امین
یز و انگمعاصر، به معناي از دست رفتن شاعري بزرگ بود که ظهور دوبارة چنین استعداد شگفت

هاي پور یکی دیگر از جوانمرگیهاي تاریخی است. مرگ امین»اگر«در حیطۀ سازي دوران
) و 1320- 1285(ادبیّات ایران در صد سال اخیر بود؛ مرگی به مثابه مرگ پروین اعتصامی

جایگزین ماندند.) که در تاریخ شعر معاصر بی1345-1312(فروغ فرّخزاد
اش، در شعر معاصر ایران حضوري قاطع ل و هشت سالهپور در نیمۀ دوم عمر چهامین

بلکه ،داشت. این حضور فقط در نشریّات و یا در عرصۀ چاپ و نشر مجموعۀ شعرهایش نبود
کدکنی در این و هست. شفیعیمندان شعر معاصر بودتر از آن، حضور در ذهن و زبان عالقهمهم

پور در شعر معاصر معاف در باب جایگاه امینباب سخنی دارد که ما را از هرگونه توضیح بیشتر 
ام، اي تجربی بدان رسیدهقیصر با تمام معیارهایی که من در گزینش شعر، به گونه«دارد: می

هاي شعر او در هیچ تعارفی، سرآمد اقران خویش است. آنچه از نمونهشاعري است برجسته و بی
ه حواسم کامالً جمع است گواهی است عدل ام و در این زمینحافظۀ جوانان و دانشجویان دیده

).235: 1390کدکنی، شفیعی»(بر صدق این گفتار
شناختند و چه آنها که فقط اشعار او را خوانده و پور را از نزدیک میچه آنها که امین

با مرگ او چهرة یک شاعر صادق، صمیمی، دردآگاه و از نظر هنري، خلّاق یا حتی شنیده بودند،
ۀ خود سپردند. شیوة سیر و سلوك شخصی، اجتماعی و هنري او، در شعرش نیز را به حافظ

جان و این کیفیّت حاصل جمع«.بخشیده استتأثیر گذاشته و کیفیّتی متمایز به اشعارش 
پور زمینه و منش و جَنَمی شایسته به عالوة سیر و سلوکی بایسته است. به عبارت دیگر، امین

ت و کنش و عمل و شیوة زیست او، به معناي وسیع و فلسفی آن، خمیرة چنین کیفّیتی را داش
مندي از این ). عالوه بر بهره128-127: 1390جعفري،»(نیز به این مایۀ درونی مدد رساند

سنّت اي داشت و کتاب فضائل، او در زمینۀ ادبیّات کالسیک و معاصر فارسی مطالعات گسترده
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اوست، نشان دهندة عمق تأملّات و مطالعات او در که رسالۀ دکتريو نوآوري در شعر معاصر
هاي شعر ار خالقیّت فردي، از پشتوانۀ سنتزمینۀ شعر فارسی است. بدین ترتیب او در کن

ترین وجه ممکن از آن استفاده کالسیک فارسی نیز برخوردار بود و در اشعارش به هنرمندانه
کرد.می

- و شاید با توجه به آنچه انتشار داده در ماهـهايسالور اولین شعرهایش را درپامین
در تابستان تنفّس صبحاز مجموعه » نان ماشینی«منتهی به انقالب سروده است. شعرـهاي
) حوادث اجتماعی، سیاسی و 1386پور(سروده شده است. از آن سال تا درگذشت امین57

تحوالت پیوند یافته است. این پور با این حوادث وفرهنگی بسیاري در کشور رخ داد. شعر امین
ها و شگردها و نمادهاي ادبی. پیروزي انقالب و پیوند گاه مستقیم است و گاه با واسطۀ شیوه

در داد.پور را در دهۀ شصت تحت تأثیر قرارپس از آن وقوع جنگ تحمیلی، مسیر هنري امین
مقام شهید مشخصۀ اصلی گرایی انقالبی و وصف حماسی شهادت و تجلیل ازها، آرماناین سال

گرایانۀ حماسی، به هاي آرمانپروازيپور از آن بلنداشعار اوست. امّا با پایان یافتن جنگ، امین
تدریج به زمین واقعیّت بازگشت و سیر و سلوکی دیگرگون در پیش گرفت. در اسفند 

اعري پور را که پیش از آن شهاي مختلف، امینهفتادوهفت سانحۀ رانندگی و بیماري
اي که آخرین دفتر شعر او، تبدیل کرد. به گونه» اندیشمرگ«شده بود، به شاعري» درداندیش«

روند نگاه عمیق و توان دانست.پور میترین دفتر شعر امیناندیشانهرا مرگدستور زبان عشق
آغاز شدههاي ناگهانآینهپور به مسائل مختلف اجتماعی، دینی و شخصی که از فلسفی امین

رسد. دردهاي شخصی، درد مردم زمانه و اي تراژیک میبه نقطهدستور زبان عشقبود، در 
پور با بینشی عمیقاً تراژیک با جهان، شود تا امینمیسبب» آدمی«دردهاي بزرگ و الینحل

خدا، انسان و مقوالت عظیم دیگر روبرو شود. حماسۀ دهۀ شصت، در دستور زبان عشق جاي 
-سپارد و ترکیب درد، مرگ و عشق، زیباترین و در عین حال تراژیکدي میخویش را به تراژ

گذارد.پور براي خوانندگان اکنون و آیندة شعر معاصر ایران به یادگار میترین اشعار را از امین
کنیم. این پور را با توجه به تاریخ انتشارشان بررسی میدر ادامۀ این مقاله، اشعار امین

ها همهگل)؛1372(هاي ناگهانآینه)؛ 1367(تنفّس صبحاند: فتر منتشر شدهاشعار در چهار د
). روش بررسی در این مقاله، تأمّل در مضامین، 1386(دستور زبان عشق)؛ 1380(گردانندآفتاب
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بررسی پور از بیشترین بسامد برخوردارند.هایی است که در اشعار امینموضوعات و کلید واژه
ر و جامعۀ ایرانی و انعکاس تحولّات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در شعر او از پوتعامل شعر امین

شناختی محتواهاي ادبی دیگر اهداف این مقاله است که بررسی حاضر را به حوزة بررسی جامعه
-هشناسی ادبی است. محقق جامعمجموعۀ جامعهشناسی محتواها زیرجامعهدهد.سوق می

اي براي بررسی وسیلهۀیۀ مطرح شده در آثار ادبی را به مثابماشناسی ادبی، محتوا و درون
بیند.(زاالمانسکی، میمیزان انعکاس تغییر و تحّوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آثار ادبی 

1377 :270-277(

بررسی اشعار-2

تنفّس صبح- 2-1
رگزیدة منتشر شد. این مجموعه در واقع ب1367در سالتنفّس صبحچاپ اول مجموعۀ 

در دهۀ شصت، مضمون شهادت ) بود.1363) و در کوچۀ آفتاب(1363دو دفتر تنفّس صبح(
ترین شاعران پور از جوانها امینترین مضمون در شعر شاعران انقالبی است. در این سالعمده

هاي جنگ هاي انقالب و سپس سالکند باورهاي شکل گرفته در سالانقالبی است که سعی می
ترین بخش ذهن ها جنگ و مرگ در خودآگاهلی هنرمندانه بازآفرینی کند. در این سالرا در شک

ستی، از مرگ و جنگ به عنوان دو پدیدة مهم جهان ه«شاعران انقالبی قرار دارد. به طور کلی 
اند، و هر جنگ و ستیزي، کشت و کشتار اي در کنار هم حضور داشتهگذشته تا به حال به گونه

که هر جا سخن از جنگ و ستیزي به میان آمده، از ايگونهنیز در برداشته است. به ها را انسان
)13: 1384ترابی: »(.ها نیز سخن رفته استمرگ و کشتار انسان

ه موضوع جنگ ـگرایانه با نگاهی حماسی و آرمانـبتنفّس صبحبیشتر اشعار مجموعۀ 
م دارد. این شعر یادکرد شاعر از شهیدي نا» راه ناتمام«پردازد. اولین شعر این مجموعه، می

رفت گفته بود دیگر به خانه باز نخواهد گشت، مگر اینکه او را بر است که روزي که به جبهه می
ها به خانه بیاورند. تصویر پیکر شهدا بر روي دستان مردم تشییع کننده، تصویر رایج روي دست

اق است. امّا این شهید را حتی بر روي هاي جنگ با عردر شهرها و روستاهاي ایران در سال
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/ حتی تو را به اّما«... گردانند؛ زیرا اثري از او باقی نمانده است:ها نیز به شهر باز نمیدست
)8: 1387امین پور، »(چیزي از او به جاي نمانده است/ جز راه ناتمام«شهر نیاوردند/ گفتند:

در » شعري براي جنگ«عراق با نام پور دربارة جنگ ایران و مشهورترین شعر امین
خود دارد. این شعر شاید را بر» 59اسفندـدزفول«همین مجموعه آمده است که تاریخ

ها را گوید باید قلممشهورترین شعر دربارة جنگ ایران و عراق باشد. در آغاز شعر، شاعر می
ري برداشت/ باید دیگر سالح سرد سخن کارساز نیست/ باید سالح تیزت«زمین گذاشت زیرا: 

) در ادامه، شاعر گزارشی 30همان: »(-با واژة فشنگ-براي جنگ/ از لولۀ تفنگ بخوانم/ 
گرایانه و در عین حال تأثیرگذار از وضعیّت شهر در  محاصرة دشمن به تصویري و بسیار واقع

دهد. صداقت و صمیمیّت شاعر و صدق عاطفی او در روایت، باعث شده این شعر دست می
راوي در آغاز شعر به صمیمیّت کالم کمک - أثیري ماندگار بر مخاطب بگذارد. حضور شاعرت

بسیاري کرده است. قبل از روایت اصلی شعر و به هنگام تمهید مقدّمات براي توصیف شهر 
تکرار شده است و خواننده با این تمهیدات آمادة شنیدن » شعر«جنگ زده، هشت بار کلمۀ 

/ در شهر ما«شود:گونه آغاز میهایش از جنگ است. روایت اصلی اینروایت شاعر از دیده
) این استعاره براي شهیدان، خواننده را با 31همان: »(هاستدیوارها دوباره پر از عکس الله

توجه به سنّت شعر فارسی که در آن تصویر الله یادآور خون شهیدان است، به درون واقعۀ 
هاي دلخراش جنگ خون چکان، تصاویر مختلفی از صحنهبرد. در ادامۀ این شعرجنگ می
آورند. شود. کلمات یکی پس از دیگري عمق فاجعه را در پیش چشم خواننده میروایت می

گیرد؛ به عنوان مثال کلمات و ترکیبات گزینش کلمات از سوي شاعر با دقّت تمام انجام می
شام «، »خامشانه«، »واقعه«، »ابوسک«، »عفریت مرگ«، »زدهچشمان زل«، »موقع بد«، »شب«

داوینچی)، که هر یک به تنهایی براي القاي فاجعه کفایت » شام آخر«با ایهامی به تابلوي »(آخر
آري/ شب موقع «کنند:ناك روبرو میاي دهشتدربندي فشرده، خواننده را با فاجعه،کنندمی

فریت مرگ را/ کابوس آشناي شب بینیم/ عمیزده هاي زلبدي است/ هر شب تمام ما/ با چشم
ایم: شاید/ شب خامشانه به خود  گفتهپوشد/ اینجا/ هرکودکان شهر/ هر شب لباس واقعه می

هاي این شعر بلند که هشت صفحه از ) تمام قسمت33-32همان: »(این شام، شام آخر ما باشد
در توصیف جنگ و گونه این مجموعه را به خود اختصاص داده، سرشار است از تصاویري این
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مقاومت و شهادت.
شعر مربوط 24آمده است،تنفّس صبحشعر که در بخش اوّل مجموعۀ 31از مجموع 

در مسیر «، »نان ماشینی«ًال در حال و هواي حماسی است. شعرهاي به جنگ، شهادت و ک
صبح بی«و » هاي خراسانکوچه«، »ساقۀ شکسته«، »جغرافیاي ویرانی«، »نویسپاك«، »باد
به حال و نیز حتی تأویل و تفسیر آنها اما،پردازند مستقیماً به موضوع جنگ و شهادت نمی» تو

رباعی و دوبیتی که در بخش دوم 48هواي حماسی چندان دشوار نیست. همچنین از مجموع 
رباعی در موضوع شهید و شهادت یا نگاه حماسی به مقولۀ مرگ و 32این مجموعه آمده است، 

است.ستایی مرگ
عالوه بر موضوعات و مضامین مربوط به جنگ و شهادت و حماسه، بسامدکلمات مرتبط 
با جنگ و شهادت در این مجموعه و مقایسۀ آن با بسامد همین کلمات در دیگر دفترهاي شعر 

بار آمده 9تنفّس صبح پور قابل تأمل است؛ به عنوان مثال کلمۀ مرگ در مجموعۀ امین
هاي آینهکه همین کلمه در ). در حالی117و 96، 94، 93، 68، 48، 46، 32، 14ص: (است

) و در 119و 55ص: (بار2آفتابگردانندها همهگلدر،)137و 76، 28ص: (بار3ناگهان
28تنفّس صبحدر » خون«) آمده است. همچنین کلمۀ 31بار(ص فقط یکدستور زبان عشق

، 90، 79، 78، 70، 67، 65، 61، 56، 55، 54، 53، 50، 40، 34، 33بار)، 2(30، 7ص: بار(
که همین ) آمده است. در حالی130و 127، 125، 120، 113، 111، 110، 108، 104، 101

ها همه گل)؛ در165و 152، 150، 122، 101، 15ص: بار(6هاي ناگهانآینهکلمه در 
فقط دستور زبان عشقر ) و د127، 108، 104، 98، 97، 90، 80، 38ص: بار(8آفتابگردانند

) آمده است.18بار(ص یک
دقّت نیزتأمل در بسامد کلمات، عبارات و مضامین مربوط به شهید، شهادت و جنگ و 

و مقایسۀ آن با سه تنفّس صبحدر میزان کاربرد کلماتی نظیر مرگ و خون و ... در مجموعۀ 
) نشان بگردانند و دستور زبان عشقها همه آفتاهاي ناگهان، گلآینهپور (دفتر دیگر شعر امین

هاي جنگ تا چه میزان متأثر از اوضاع اجتماعی و جنگ تحمیلی است و دهد که او در سالمی
اي براي برانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان استفاده کند از شعر به عنوان وسیلهسعی می

در این زمینه در کنار شاعران پور البته کند و شعارهاي روز را در شعرش بازآفرینی کند. امین
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گیرد؛ اّما کارنامۀ شعري او انقالبی دیگر نظیر سلمان هراتی و سیّد حسن حسینی و ... قرار می
هم از نظر گستردگی مضامین و موضوعات و هم از نظر وجوه هنري، نسبت به دو شاعر مذکور 

و دیگر شاعران نسل انقالب بسیار متفاوت و متمایز است.
هاي هاي عرفانی که در شعر قدیم فارسی نمونهسی او گاه با استفاده از سنتحمانگاه

ستیزي عرفانی در اشعار او ستایی و مرگشود. گاهی نوعی مرگتقویت می،بسیاري دارد
دگر به منطق منسوخ مرگ «گوید:می» مساحت رنج«شود؛ به عنوان مثال در شعربرجسته می

» مرز بودن«) و یا در شعر 1387:46پور،امین»(را مجاب کنید/ مگر به شیوة دیگر مخندممی
کو عمر خضر رو طلب مرگ سرخ کن/ «گوید که تعبیري عرفانی است:از مرگ سرخ سخن می

شهادت به مانند » راز پرواز«). در شعر 48همان: »(ترین طرز بودن استکاین شیوه جاودانه
دن، جاودانه جوشیدن/ همچو رود ناآرام، زین اي خوشا خروشی«شود:سماع عارفان بازنمایی می

خوش از سماعی سرخ، اي خونین/ سراي خوشا ز خود رفتن، مست خلسه- کرانه کوچیدن
برخیز به خون دل وضویی بکنیم/ در آب ترانه «). در رباعی 67همان: »(عارفانه رقصیدن

ی عمر اندك و فرصت خموشی بسیار/ تلخ است سکوت گفتگوی-شستشویی بکنیم
در عشق دو رکعت است که وضوي آن «) سخن معروف حلّاج که گفت:120همان: »(بکنیم

پور در برخی امینگنجانده شده است.،)593: 1370عطّار نیشابوري، »(درست نیاید الّا به خون
از اشعار نیز با صراحت تمام و با توجه به فضاي جامعه از مقاومت در مقابل دشمن متجاوز 

ز بس فرشته به تشییع «شمارد:میدر اصل شهادت را نشانۀ کافري برتردیدگوید وسخن می
»/ ها چرا چرا رفتندالله«مپرس از دل خود - آیدالله آمد و رفت/ صداي مبهم برخورد بال می

).50: 1387پور، امین»(آیدال میؤکه بوي کافري از این س
شده است. براي آنها که در حال و هوایی حماسی سرودهتنفّس صبحسراسر مجموعۀ 

اند، هاي انقالب و جنگ مأنوس بودهاند و با فضاي جامعه و شور و حال سالدهۀ شصت را دیده
هاي پرتب و تاب و پرشور است. اي از جامعه در آن سالمحاکات صادقانهتنفّس صبحمجموعۀ 

در صداقت او ،ختندپرداپور با خیل شاعران نسل انقالب که به همین موضوعات میتفاوت امین
حتی امروز نیز خواندن ،هاي جنگ است. به همین دلیلدر روایت جنگ و فضاي حماسی سال

پور بخشد. اّما امینها را در ذهنمان تجسّم میسیماي شاعر صادق آن سالتنفّس صبحاشعار 
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ن چند شعر دارد که حال و هوایی متفاوت از غالب اشعار ایتنفّس صبحدر همین مجموعه 
عمیق شاعر را نسبت به است که در آن حس» نان ماشینی«عر مجموعه دارند. یکی از آنها ش

دهد و هاي صنعتی شهري نشان میاصالت زندگی روستایی در مقابل هجوم ماشین و فرآورده
در  .ن شعرهایی خواهد افتادکه بعدها قیصر در مسیر چنی» در مسیر باد«دیگري شعر

تنها / چون کتابی در مسیر باد /    ساکت و «:هاي ناگهانآینهوصاً در خص،هاي بعديمجموعه
/ رود از یاد/ میدهد بر بادها را می/ برگخواند/ هیچ کس او را نمیخورد هر دم ورق امامی

/ بادبان را باد!/ مقصدش هر جا که بادا/ بادبان کشتی او در مسیر بادماندهیچ چیز از او نمی
).18-17همان: »(است!/ باد/ هم ناخدااد است/ لیک او را هم خداناخدا ب

هاي ناگهانآینه-2-2
هم از نظر مضمون و هاي ناگهانآینهمنتشر شد. 1372سالدر هاي ناگهانآینه

است. در این اثر، با تنفّس صبحموضوعات شعري و هم از نظر فرم، دفتري متفاوت از مجموعۀ 
-فاصله میـهاي صریح و ارزشیشعري با پیامـیم که از شعرا محتواگراشوشاعري روبرو می

دهد. شاید به همین دلیل است که اشعار یت هنري اثرش اهمیت بیشتري میگیرد و به کیف
هاي مختلف فکري، فرهنگی و از گرایشـمندان شعر معاصراین دفتر، عمیقاً در ذهن عالقه

حوزة «ـ از بود که به استقالل هنريهاي ناگهانآینهپور با نقش بسته است. امینـاجتماعی
و استقالل از قید و بندهاي فکري منتشر در محیط و ـو شاعران گردآمده در آنجا » هنري

زمانه دست یافت و در شعر به صداي مستقل خویش دست پیدا کرد.
اي حماسی ه شیوههاي انقالبی باز انقالب و جنگ و آرمانتنفّس صبحپور که در امین

» حقیقت شعر«، »حقیقت«به کشف و شهودهایی در عالمهاي ناگهانآینهسخن گفته بود، در 
به وفور در غالب تنفّس صبحهاي ایدئولوژیک که در آورد و از پیامروي می» حقیقت هستی«و 

هاي واژهتوان یافت. اگر کلیددر این مجموعه چندان نشانی نمی،اشعارش صادر کرده بود
ن، مرگ و حماسه بودند، کلید ادت، جنگ، خوـکلماتی نظیر شهید، شهتنفّس صبحمجموعۀ 

هاي آینهکلماتی نظیر درد، عشق و غم هستند؛ به عنوان مثال در هاي ناگهانآینههاي واژه
)» 1(هاوارهدرد«دارند و فقط در شعر خودرا بر» هاوارهدرد«سه شعر هست که عنوانناگهان
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توانیم بار تکرار شده است. بنابراین می23» درد«پور است، کلمۀ مشهورترین اشعار امینکه از 
نشان دهندة » درد«بنامیم. این همه تأکید بر » درداندیش«پور را در این مجموعه، شاعريامین

عمق یافتن بینش شاعر نسبت به مفاهیم و موضوعات بشري و دردهاي اجتماعی و فردي است. 
البته با .هاي اجتماعی سخن گفته بودهم از دردها و رنجتنفّس صبحدر مجموعۀ پور امین

ها، امکان رفع و رجوع آنها پدید خواهد ها و کاستیبینانه به اینکه با تبیین رنجامیدي خوش
بازد و بینی رنگ میبه ویژه در اشعار بخش نخست، این خوشهاي ناگهانآینهامّا در «.آمد

کند و در اینجاست که تر میتر هر موضوع آگاههاي عمیقها شاعر را نسبت به الیهتتلخی واقعی
شود و از الشکوي تبدیل میگیرد و به بثّکالم او لحن اندوه و تنهایی و تردید به خود می

)350: 1390جعفري، »(.گویدهاي فردي و جمعی خود سخن میدردها و رنج
شهري امین پور است. از اشعار آرمان» روز ناگزیر«، نآینه هاي ناگهااولین شعر مجموعۀ 

آهنگ آشناي «سخن می رود که شاعر را صدا می زند و » یک آشناي دور«از در این شعر، 
) و 8: 1375امین پور، »(.صداي او/ مثل عبور نور/ مثل عبور نوروز/ مثل صداي آمدن روز است

: عابران خمیده با سربلندي، آفتاب را در آیدمی» آشناي دور«با آمدن آن روز ناگزیر که آن
آسمان خواهند دید؛ چشمهاي خستۀ خواب آلود از پشت پنجرة قطار قدیمی تکرار، تصویر ابرها 
را در قاب و طرح واژه گونۀ جنگل را در آب خواهند نگریست؛ در آن روز همۀ نامه ها باز و 

رت خدا در زیر پاي رهگذران طهاي پستی، آشیان کبوترها خواهند بود؛ روزي که فصندوق
رو نخواهد خوابید و خواب نان تازه نخواهد دید؛ روزي که زانوان خستۀ مغرور جز پیش پیاده

ها خمیازه خواهد کشید پاي عشق با خاك آشنا نخواهند شد؛ روزي که خواب در دهان مسلسل
هند خورد و روزي هاي قدیمی با تار عنکبوت گره خواسربازي در کنج موزههاي کهنۀ و کفش
اعر شهري، شها در دست کودکان از باد پر خواهند شد. اّما در پایان این شعر بلند آرمانکه توپ

این روزها که می گذرد، هرروز/ در انتظار آمدنت هستم!/ «دهد: عالمت سوال معناداري قرار می
)12همان: ص »(اما/ با من بگو که آیا، من نیز/ در روزگار آمدنت هستم؟

رسیم که می)» 1(هادردواره«آغاز مجموعه، به شعر شهري پس از این شعر بلند آرمان
دردهاي من/ جامه «بندد: شهري از این شعر میواقعیّت تلخ آن، راه را بر هر تفسیر آرمان

درآوردم/ نعره نیستند/ » رشتۀ سخن«نیستند/ تا به » چامه و چکامه«آورم// تا ز تن درنیستند
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). 14- 13همان: »(برآورم/ دردهاي من نگفتنی/ دردهاي من نهفتنی است» ي جاننا«تا ز 
بار تکرار شده است. این شگرد 23در این شعر » درد«تر گفتیم واژة گونه که پیشهمان
دهد و لزوم پور است که با تکرار واژه مفهوم عمیق آن را در ذهن و جان خواننده رسوخ میامین

گرداند.و مصادیق این کلمه را مؤکد میتأمّل در معنا و مفهوم
، همان شاعري نیست که در مجموعۀ هاي ناگهانآینهپور در تر گفتیم که امینپیش

با او آشنا شده بودیم. تحوّل بینش اجتماعی و هنري و نگاه فلسفی او به مسائل تنفّس صبح
حوّل موضوع چند شعر مهم فردي و اجتماعی به قدري عمیق و همه جانبه است که خود این ت

هاي ناگهان است و شاعر در شعرهاي هشتم، نهم و دهم این مجموعه ما را به متوالی در آینه
جرأت «کند. این اشعار عبارتند از:(شخصیت شاعر) دعوت میتأمّل در شناخت شخصّیت خود

وردن این سه گویی شاعر با کنار هم آ».نامی از هزار نام«و»رفتار من عادي است«،»دیوانگی
دیگر راهی به دنیاي او بیابیم.خواهد با ارتباط دادن آنها به همشعر از ما می

انگار «شود:گونه آغاز میاین» جرأت دیوانگی«شعر» سه گانه«اولین شعر از این 
کنم که ام/ احساس میتر از دو سه سال گذشته/ خاکستريکنممدّتی است که احساس می

بودن » خاکستري«). کلمۀ کلیدي این قطعه، 27همان: ...»(توانمر نمیکمی دیر است/ دیگ
زد، از آن دم میتنفّس صبحکه در مجموعۀ » یقینی«پور دیگر از افق روشن و امیناست.

- رسیدبه نظر می» یقین«که چون نیازموده برگزیده شده بود-گذشته است. دورة یقین
و این بار شکهاي ناگهانآینهت. شاعر در سراسر گذشته و دورة شک و تردید فرارسیده اس

آواز«، »سرود صبح«، »پیشواز«کشد؛ به عنوان مثال در شعرهايتردید را به دوش می
».چرا چنین؟«و » ام از این کویرخسته«، »عاشقانه

شاعر از طریق تأمّل در زمان حال » رفتار من عادي است«گانه، در شعر دوم از این سه
به گذشته سعی در بازشناسی خود دارد. عنوان شعر، سطر آغازین و سطر پایانی شعر و بازگشت

عادي «دهد که رفتار راوي به هیچ وجه یکی است: رفتار من عادي است؛ امّا متن شعر نشان می
هاي مغرور!/ آه، اي شباهت دور!/ اي چشم«شاعر گفته بود: » جرأت دیوانگی«در شعر ». نیست

کم/ گاهی تو را باز هم به تو برگردم!/ بگذار دسترأت دیوانگی کم است/ بگذار این روزها که ج
رفتار من «). امّا در شعر 30همان: »(به خواب ببینم!/ بگذار در خیال تو باشم!/ بگذار.../ بگذریم!
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از جمله دیشب هم/ «... گویا هم جرأت دیوانگی فراهم است و هم فرصت آن: » عادي است
هایم رحمانه دیگر بود:/ من کامًال تعطیل بودم/ اول نشستم خوب/ جوراباي بیهدیگرتر از شب

هایم گفتگو کردم/ و بعد از آن در اتاقم راه رفتم/ با کفشـحدود هفت فرسخـرا اتو کردم/ تنها
» عادي«). شعر با توصیف همین رفتارهاي 33همان: »(ها را زیر و رو کردم...هم/ رفتم تمام نامه

ها که گفتم/ و غیر از این / غیر از همین حساما«... رسد:یابد و به چنین پایانی میمیادامه
رفتار معمولی/ و غیر از این حال و هواي ساده و عادي/ حال و هواي دیگر/ در دل ندارم/ رفتار 

). به خوبی پیداست که شاعر از حیطۀ یقین گذر کرده و در شک و 35همان: »(من عادي است
هاي مقیم شده است. اینجا نه یقین که شک و تردید در یقین،که همسایۀ جنون استتردیدي

ستیز است سوز و منطقپیشین است که ممکن است راهی به سوي حقیقت بگشاید و چه جان
- میپور رب به ساحت حقیقت. پورنامداریان در باب این نحوة از سیر و سلوك امیناین نحوة تق

انقالب زاده شد و غبار آلوده از جنگ، از کوچۀ آفتاب که تنفّس صبحپور درشعر امین«گوید:
کرد، به جست و جوي حقیقت برآمد، حقیقتی که گاه هوایش را ابر اختالف و تردید مکدّر می

کرد، تا از ن نبود و عشق و شوریدگی دیگري طلب میآعقل و اندیشه به تنهایی قادر به وصول 
ی از حقیقت پدید آید و فضاي تاریک امري قدسی و پوشیده را هایبرخورد عقل و جنون جرقه

)122- 121: 1390پورنامداریان، .»(روشن کند
، شاعر براي ورود به عالم حقیقت و »نامی از هزار نام«گانه، در شعر سوم از این سه

ر کنم: نام یک نفال میؤ/ از شما س/ اي تمام عاشقان هر کجا!اي شما!«الی دارد:ؤعشق س
). این شاعر که اکنون 37-36: 1375پور، امین»(کنید؟هایتان اضافه می/ در شمار نامغریبه را
خود در » دل نجیب«یابد، به این نتیجه رسیده است که باید براي می» پناهغریب بی«خود را 

ی میان عاشقان جایی بیابد و به هنگام طلبیدن اجازة ورود به جمع عاشقان خود را چنین معرف
سرود/ یک نفر که تا همین دو روز پیش/ منکر نیاز گنگ سنگ بود/ گریۀ گیاه را نمی«کند:می

گناه را/ و سکوت یک سالم/ سرود/ حرمت نگاه بیپناه را نمیهاي بیسرود/ شعر شانهآه را نمی
گرفت/ روزهاي چارشنبه ساعت چهار/ هاي شب/ نبض ماه را نمیسرود/ نیمهدر میان راه را نمی

).37همان: »(گرفتهاي اشتباه را نمیبارها شماره
تنفّس » یقین نیازمودة«پور از دهد سیر و سلوك امینتأمل در اشعار فوق نشان می
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تر گفتیم که چگونه صورت گرفته است. پیشهاي ناگهانآینهسوز تا شک و تردید جانصبح
است. این درد گاه همان درد ازلی است که انسان با هاي ناگهانآینهاي در درد مضمون عمده
بلد/» (ایمبه راستی که انسان را در رنج آفریده-لَقَد خَلَقنَا اِالنسانَ فی کَبَد« آن زاده شده است:

هنوز/ دامنه دارد/ هنوز هم که هنوز است/ «گوید:از چنین دردي سخن می» هنوز«). شعر 4
د/ شروع شاخۀ ادراك/ طنین نام نخستین/ تکان شانۀ خاك/ و طعم میوة ممنوع/ درد/ دامنه دار

). 65-64، 1375پور، امین»(که تا تنفّس سنگ/ ادامه خواهد داشت/ و درد/ هنوز دامنه دارد...
» دردهاي دوستی«است و » نهفتنی«و»نگفتنی«در این مجموعه، عمدتًا دردهاي » درد«امّا 

این نوع دردهاي شخصی، اجتماعی و دردهاي مردم زمانه بسامد ». ستیدردهاي پو«است و نه 
-دارند. بخشی از این دردها هم دردهایی است که مستقیماً نشانهاي ناگهانآینهباالیی در 

هایی که با پایان آرمانهاي جنگ است؛ هاي گذشته در جامعۀ پس از سالدهندة تغییر آرمان
-سخن می» آن روزها«و اینجاست که شاعر در حسرت درنگ باختنجنگ تحمیلی در جامعه 

ها تار عنکبوت؛ شاعر نومیدانه گیرند و پنجرهها روزة سکوت میاي که حنجرهگوید و در زمانه
) و در 76همان: »(نعره زدم: عاشقان گرسنۀ مرگند/ درد مرا قوت الیموت گرفتند«گوید:می

ـکه رفتند و این زمانه را ندیدندـگرایان گذشته ها و آرمانچنین موقعیتی شاعر نه براي آرمان
اي کاش/ خوانم:/ن/ در سوگ خویش مرثیه میم«کند: سرایی میمرثیه» در سوگ خویش«که 

هاي مرتعش ما را/ دنبال بال خویش خواندند!/ آن گونه آسمانی/ که بالآن گونه عاشقانه نمی
).126همان: »(ما را به سوگ خویش نشاندندهاي کال/ کشاندند/ اما با حسرت رسیدن/ در بال

گردانندها همه آفتابگل- 2-3
1380که در سال گردانندها همه آفتابگلپیش از ورود به بحث در باب مجموعۀ 

اشاره ،پیش آمد1377پور در اسفند منتشر شد، الزم است به سانحۀ رانندگی که براي امین
پور نتوانست که سرانجام هم امینـها و عوارض پس از آنتردید این حادثه و بیماريبیکنیم.

پور تأثیر خود را بر زندگی شخصی، اجتماعی و هنري امینـدر مقابل تبعات آن دوام بیاورد
به «گوید:در این باره میـپورمنتقد ادبیات معاصر و از دوستان امینـگذاشت. محمد دهقانی
تر    ن حادثه و مشکالت پس از آن، از لحاظ اندیشه قويپور بعد از آنظر من شعرهاي امین
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یابد مسائلی که در زندگی وجود دارد و شود، علتش هم از نظر من این است که او درمیمی
دردهاي بزرگ بشري چه قدر حقیر    ذهن همۀ ما را به خود مشغول داشته است، در برابر 

)508: 1390دهقانی، .»(شوندمی
پور در انتخاب اشعار اوّل دهد که امینآغازین هر مجموعه، نشان میدقّت در اشعار 

دارد. هر مجموعه، به نوعی محتواي آن مجموعه و کلّیت فکري و هنري آن را ملحوظ می
همزاد عاشقان «و»ترانۀ آبی اسفند«، »انکار«موضوع و مضمون سه شعر اول این دفتر

واژه برگزیده را به عنوان کلید» عشق«ن دفتر ایپور در در باب عشق است. امین)» 2جهان(
است. مضمون عشق در دیگر دفترها هم به کار گرفته شده بود امّا در این دفتر تأکید بیشتري 

شود و گویا عشق همان مضمونی است که دیگر مضامین معناي خود را در بر ماهیّت آن می
، 89، 87، 86، 38، 15، 9ص: (»عشق«یابند. توجه به موارد کاربرد کلمۀ جواري با آن میهم
دهد شاعر در ) نشان می122، 120، 119(در عنوان شعر)، 118، 105، 104، 102، 100، 99

درمان، راه عالجی این مجموعه به جستجوي حقیقت عشق برآمده است تا از عشق، این درد بی
).105: 1388پور، ینام»(بجز عشق، دردي که درمان ندارد/ بجز عشق راه عالجی ندیدم«بیابد:

به عنوان شعر آغازین این مجموعه شعري است هم در ماهیّت تعریف » انکار«شعر 
یابی به پور در این مجموعه تا چه میزان در پی دستدهد که امینناپذیر عشق و هم نشان می

ن سه از تمام رمز و رازهاي عشق/ جز همی«بیان است:کانات زبان براي بیان مفاهیم غیرقابلام
شود/ شود/ من سرم نمیحرف/ جز همین سه حرف سادة میان تهی/ چیز دیگري سرم نمی

ناپذیري ). اگر در این شعر با این اختصار در باب بیان9همان: »(شود!ولی.../ راستی/ دلم/ که می
با توصیف طوالنی و البته ،»فندترانۀ آبی اس«رود، در شعر دوم این مجموعه، عشق سخن می

رفتار من عادي «به یاد بیاوریم شعرـیک آدم عاشق» عادي«هایت هنرمندانۀ رفتارهاي نبی
این معماي هستیـکند راهی به دنیاي عشقسعی میـرا هاي ناگهانآینهاز مجموعه » است

انگیز و در عین حال بندي شگفتبیابد که البته در اینجا هم مثل شعر اوّل این مجموعه، پایانـ
همان: »(عشق هم شاید/ اتفاقی ساده و عادي است!«کند:شعر، کّل معناي آن را آشکار میسادة 

هاي آینهاي با همین عنوان در ، ادامۀ منظومه)»2(زاد عاشقان جهانهم«). شعر سوم 15
رود که هر چند به خانۀ خود رسیده است؛ اّما است. در این شعر از عشقی سخن میناگهان
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مهمان است.» خود همحتی درون خانۀ «
از مضامین عمدة این مجموعه » اندیشیمرگ«و » مرگ«در کنار عشق، مضمون 

اندیشد. تأثیر بیماري و است. شاعر با نگاهی فلسفی و در عین حال تراژیک به موضوع مرگ می
و »حکیم«با نگاه یک در این دفتر پور امّا امین.هاي جسمی البته غیر قابل انکار استنارسایی

نمونۀ چنین نگاهی » مرگ«شود. شعر رو میهفیلسوف در معناي اصیلش با این موضوع روب
ما/ در تمام عمر تو «بودن این واقعه داللت دارد: » محتوم«تر بر است که با ایجازي هر چه تمام

).58همان: »(یابی!می/ تو/ ناگهان/ همه را دربیم/ امایارا در نمی
شناسی ادبیات ) فیلسوف مجارستانی و منتقد جامعه1971-1885(جورج لوکاچ

هنرمند با » جان«. او در این کتاب در پی تبیین رابطۀ جان و صورتکتابی دارد تحت عنوان 
آفریند. به تعبیر او تمام تالش هر هنرمند اصیلی در اي است که میو فرم اثر هنري» صورت«

یا » صورت«ر این میان دست یافتن به ترین مسأله دخویشتن خویش است و مهم» بیان«پی
توجه به با )93- 75: 1382.(لوکاچ، منحصر به فرد و شخصی بیان ویژة خویشتن است» فرم«

در فکر آفریدن اشعاري تنفّس صبحپور که در مجموعۀ رسد امیننظّریۀ لوکاچ، به نظر می
داد. امّا ندانی نمیش اهمیت چـخویشتن خوی» انـبی«به ،حماسی در باب انقالب و جنگ بود

» صورت«خویشتن از راه دستیابی به » بیان«تالش او براي دست یافتن به هاي ناگهان آینهدر 
، »جرأت دیوانگی«، »قاف«هاي این تالش را در اشعاري چون نمونه.شودویژة خود آغاز می

ا به نظر      هدر آن مجموعه دیدیم. این تالش» نامی از هزار نام«و » رفتار من عادي است«
به نتیجۀ مشخص و هنري خویش رسیده است. در این »گردانندها همه آفتابگل«رسد در می

خویشتن، مخاطبان را به شناختی ویژه » بیان«شویم که از طریق رو میهمجموعه، با شاعري روب
، »خواريغم«، »خیال کمال«، »لحظه«، »بندباز«شود. شعرهاي از خود راهنمون می

از جملۀ این شعرها هستند که خوانندة دقیق از تأمل در » به باالي تو«و » هاي کاغذيلحظه«
پور در این یابد. بر این اساس، امینویژة شاعر از خویش دست می» بیان«ها، به آن» صورت«

هاي ویژة خود ها و نگرشتواند با ارزششود و میمجموعه، به واقعیّت خویش بسیار نزدیک می
این دردها به «اندیشد: هایش می»درد«به » شاعرکان«فاوت از تمام یابد. او دیگر مت» خّصتش«

هاي رخ و زلف و شیواست واژهـخورندها به درد سرودن نمیخورند/ این حرفدرد دل من نمی
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خورند شاعرکان مثل آب و نان/ امّا ... غم میـخورندخط و خال/ امّا به شیوة غزل من نمی
).90: 1388پور، امین»(خورند!جز غم خوردن نمیدریغ،

رسد شاعر در لحظات تنهایی به است. به نظر می» درد جاودانگی«درد شاعر از این پس 
ه وجود ـرگ را در خود بـا مـرو شدن بهـراي روبـه تدریج آمادگی الزم بـاندیشد. او بمرگ می

هاي او پایان خواهد داد: قراريها و بیپناهیآورد؛ مرگی که مایۀ رستگاري است و به همۀ بیمی
عاقبت ـقراريهاي بیپناهی، جمعههاي بیرونوشت روزها را، روي هم سنجاق کردم:/ شنبه«

روي میز خالی من، ـروزي، باد خواهد برد باريام را، با غبار آرزوها/ خاك خواهد بستپرونده
).96همان: »(ما یادگاريها، نامی ازصفحۀ باز حوادث/ در ستون تسلیت

هاي هاست و ارزشاجتماع از دیدگاه شاعر، در این دوره مشغول زیر پا گذاشتن ارزش
از نبود اعتماد در جامعه سخن ...» فردا دوباره «دیگري در حال جایگزین شدن است. در شعر 

شاعر منزوي به اي دوري گزیند. تر از چنین جامعهشود شاعر بیشرود و این اوضاع باعث میمی
-تر برج عاجی ندیدمکسی بس/ از این امنمرا قصر تنهایی و بی«کند:قصر تنهایی بسنده می

).105همان: »(هاي سیاه دورویی/ به بازار یاران رواجی ندیدمکه جز سکّه
پور حتی از دهد اّما امینتر در تنگنا قرار میپور را بیشبیماري روز به روز امین

سازد؛ همان کاري که نویسندة فرانسوي، مارسل ش موضوعی براي هنرش میبیماري خوی
) به خوبی از عهدة آن برآمدند و 1801- 1772) و شاعر آلمانی، نووالیس(1922-1871پروست(
مایه قراردادن بیماري خویش به خلق آثار ماندگار توفیق یافتند. نووالیس زمانی نوشت: با دست

موضوع بسیار مهمی است... هنوز دانش ما دربارة هنر استفاده از آن بیماري مطمئناً براي بشر «
یک سال پس از آن ـ 78که در اسفند » اي سال«شعر )92: 1382لوکاچ، .»(بسیار ناقص است

سروده شده است، نمونۀ چنین نگاهی به موضوع بیماري ـپورهاي امینحادثه و شروع بیماري
با بیماري خویش است و هم نشان دهندة مصادرة آن به گیر راوياست که هم بیان جدال نفس

- هر دم دردي از پی دردي اي سال!/ با این تن ناتوان چه کردي اي سال؟«نفع هنر شاعري:
)129: 1388پور، امین»(رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت/ صد سال سیاه برنگردي اي سال!

هاي تراژیک یک شاعر است که راوي لحظه» به که باید گفت؟«گذارتر از آن، شعر و بسیار تأثیر
کشت تقدیر تو ما را به که باید گفت؟/ مُردم از درد خدا را به «گرفتار در پنجۀ تقدیر الهی است:
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... ـها را به که باید گفت... هر دمی دردي و هر ثانیه سالی بود/ شرح این ثانیهـکه باید گفت؟
).134همان: »(له از کار خدا را به که باید گفت؟شکوه از هر چه و هرکس به خدا کردم/ گ

دانه از متعهـتنفّس صبحدر مجموعۀ ـگرایی حماسیپور زمانی با آرمانامین
ها شعري بود حماسی و هدف آن هم هاي جمعی سخن گفته بود. شعر او در آن سالاحساس

اند که ابژة حماسه نه ستههمواره این واقعیّت را خصوصیت اساسی حماسه دان«برانگیختن جمع. 
ها گل(امّا در این مجموعه )58: 1380لوکاچ، .»(سرنوشت شخصی که سرنوشت جامعه است

گوید. در دهۀ هفتاد به تدریج با پور از سرنوشت فردي خویش سخن میامین)همه آفتابگردانند
هاي گر، آرمانهاي انقالب و جنگ و تغییرات اجتماعی و فرهنگی دیفروکش کردن هیجان سال

پور تحمّل این شرایط گرایی چون امینبازد. براي شاعر صادق و آرماندهۀ شصت رنگ می
ما که این همه براي عشق/ آه و نالۀ «گشاید:دشوار است و در مقابل آن زبان به اعتراض می

ار عشق / خون خویش را نثـدریغکه بیـشمار عاشقان/ کنیم/ راستی چرا/ در رثاي بیدروغ می
امّا جامعه به راه خود ).38: 1388پور، امین»(کنیم؟کنند/ از نثار یک دریغ هم/ دریغ میمی
دست پور در جست و جوي زمان ازامین،تواند به راه جامعه رود. بنابراینرود و شاعر نمیمی

اي دل همه :«کندآورد و بدین ترتیب قصه دراز خود را کوتاه میمیرفته، به بایگانی خاطرات رو
کوتاه کنم قصه که این راه دراز/ از -رفتند و تو ماندي در راه/ کارت همه ناله بود و بارت همه آه

).121همان: »(چاه به چاله بود و از چاله به چاه

دستور زبان عشق- 2-4
منتشر شد. این مجموعه از نظرگاه بررسی سیر 1386در مرداد دستور زبان عشق

ترین اثر او باشد؛ چون سیر و سلوك فکري، هنري و اجتماعی پور شاید مهمنفکري و هنري امی
رسد. اوّلین شعر اولین مجموعه شعر پور با انتشار این مجموعه به نقطۀ نهایی خویش میامین
آغاز شده بود و آخرین شعر آخرین مجموعۀ » راه ناتمام«، با شعري به نام تنفّس صبحپور، امین
پور با برگزیدن این شعر به عنوان گویا امین». تمام«، شعري است با عنوان عشقدستور زبان او، 

خواهد پیامی را با مخاطبان و خوانندگان اشعارش در میان اش میآخرین شعر آخرین مجموعه
شب آمد روزگار دل تمام است/ «تواند داشته باشد:بگذارد؛ پیامی که داللت بر سکوت ابدي می
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من از چشم تو خواندم روز آغاز/ که با این عشق کار دل تمام ـتمام استبه دستت اختیار دل
).95: 1386پور، امین»(است

پور زمانی امیناست.» تراژیک«، در مفهوم عمیقاً فلسفی آن، اثري دستور زبان عشق
انتهاي ما/ آغاز شد حماسۀ بی«سروده بود: تنفّس صبحاز مجموعۀ» انتهاحماسۀ بی«در شعر

هاي آنک نگاه کن که ز خون نقش بسته است/ بر اوج قلهـیچیده در زمانه طنین صداي ماپ
از مجموعۀ » حکم آغاز طوفان«) و یا در شعري به نام 61: 1387پور، امین»(خطر جاي پاي ما...

یک ـسوي شب تیره را کشتتیغ مردان خورشید در مشت/ کور«:گفته بودهاي ناگهانآینه
... مُهر پایان مرداب در دست/ ـگوي در مشتیک زبان مرگ/ ذوالفقاري سخنزبان زندگی، 

-حماسۀ بی«همان شاعري که از ).152-151: 1375پور، امین»(حکم آغاز طوفان در انگشت
هاي کرد در این آخرین مجموعه از لحظهصادر می» حکم آغاز طوفان«گفت و سخن می» انتها

ه غربتی است، عزیزان من کجا رفتند؟/ تمام دور و برم پر ز چ«گوید: تراژیک خویش سخن می
هرچه کاشتم به «سراید:هایش می) و یا از بر باد رفتن کاشته61: 1386پور، امین»(هاجاي خالی

از روزهاي » روزها و سوزها«). در شعر59همان: »(هاها و کاشها و کاشباد رفت و ماند/ کاش
هر «ز اکنونی که دیگر گوشی براي شنیدن سخنان او نمانده است:گوید و نیز ااز دست رفته می

هر چه گفتم، ـهاها و نوشچه گفتم از غم آن روزها و سوزها/ هرچه در دل داشتم از نیش
).58همان: »(هاهیچ کس نشنید یا باور نکرد/ من دهانی نیستم از زمرة این گوش

گزیند و تأمل در میپور با دقّت برینتر گفتیم که اشعار اوّلیۀ هر مجموعه را امپیش
گر مطالب بسیاري دربارة محتواي آن مجموعه است. این مسأله اشعار آغازین هر مجموعه روشن

، »سفر ایستگاه«ر این مجموعه، نیز مورد توجه شاعر بوده است. اولین شعدستور زبان عشقدر 
معاصر فارسی است. عنوان پور و بلکه شعرتردید یکی از ماندگارترین اشعار امینبی

برانگیز است و متن موجز و فرم آن شگفت العاده تأمّلفوق)سفر ایستگاه(شعرنمايمتناقض
هاي سال/ در ام/ که سالرود/ و من چقدر سادهروي/ تمام ایستگاه میرود/ تو میقطار می«انگیز:
»ام!دادهرفته/ تکیههاي ایستگاهِه نردهبچنان/و همام/رفته ایستادهکنار این قطارتو/انتظار

» ساده«است. وقوف شاعر به این » امو من چقدر ساده«جملۀ کلیدي این شعر).9(همان: 
گیر اشعار بودن، اوج تراژدي است. این شعر آغازین مجموعه، به خوانندة دقیق و پرحوصله و پی
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هاي سابق، در این گراییو آرمانهاي جمعیدهد که دیگر از آن حماسهپور تذکر میامین
یکی از  » هاي تراژیکلحظه«مجموعه نشانی نخواهد یافت؛ بلکه باید با دقت و حسرت با 

زاد عاشقان هم«نشین باشد. شعر دوم این مجموعه، ترین شاعران معاصر ایران همصادق
برانگیز هخالف دو قسمت پیشین این منظومه که از تولد عشق و آرامش غبطبر)»3جهان(

از هر طرف آنها را » هیس!«هاي گوید که انگشتاز عاشقانی سخن می،کردعاشقان روایت می
اند.نشانه گرفته

، از نظر بررسی سیر و سلوك فکري، اجتماعی و »شعر ناگفته«شعر پنجم این مجموعه، 
نه!/ کاري به :«کندپور شعر بسیار مهمی است. شاعر با یک انکار بزرگ آغاز میهنري قیصر امین

).  14همان: »(کار عشق ندارم!/ من هیچ چیز و هیچ کسی را/ دیگر/ در این زمانه دوست ندارم
سه بار در این » روزگار«بار و یک» زمانه«است. » روزگار«و » زمانه«کلمۀ کلیدي این شعر 

گار چشم انگار/ این روز«ار است:ترین دشمن شاعر، زمانه و روزگشعر آمده است. گویا بزرگ
مالل ببیند/ ... پس من با همه وجودم/ خود را زدم به ندارد من و تو را/ یک روز/ خوشحال و بی

گذارم.../ تا مردن/ تا روزگار، دیگر/ کاري به من نداشته باشد/ این شعر تازه را هم/ ناگفته می
ایان این شعر، ). در پ15-14:همان»(روزگار بو نبرد.../ گفتم که/ کاري به کار عشق ندارم!

و دیگر » گذارداش را ناگفته میشعر تازه«یابند: شاعري که هویّت واحدي می» شعر«و »عشق«
هایی که پور بودند؛ پناهگاههاي همیشگی امینعشق و شعر پناهگاه». کاري به کار عشق ندارد«

؛ اما این آخرین برده استو اهل نااهل آن، به آنها پناه می» روزگار«پور همیشه از دستامین
زگار و زمانه براي در حال فتح شدن هستند. تحمل این رو» روزگار«ها هم به دست پناهگاه

کسی براي یک نفس در این زمانه هیچ کس خودش نیست/«ممکن است؛ زیرا شاعر دیگر غیر
نشانۀ «االت همیشگی شاعر که این بار عنوان ؤ) و هیچ کس به س75همان: »(خودش نیست

پرسم:/ پاسخی است، میاگر چه پرسش بی«نیست:» گوپاسخ«ه خود گرفته است، ب» پرسش
مهرند؟/ زمان زمانۀ قهر امان و بیچرا زمین و زمان بی- چرا همیشه چنان و چرا همیشه چنین؟

).53همان: »(و زمین زمینۀ کین؟
هشتاد گرایی دهۀ شصت به چنین انزوایی در دهۀپور چگونه از آرمانامّا قیصر امین

کند:هاي شاعریش چنین خالصه میپور را در سالرسید؟ قوچانی سیر و سلوك قیصر امین
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خواست شهید شود و شاعر شد. قصۀ شاعري که انقالبی قصۀ قیصر، قصۀ مردي است که می«
گاه که نهضت به نظام تبدیل شد و انقالب به دولت، شاعر قصۀ ما شاعر دولتی نشد ... بود و آن
در سی سال گذشته بازتاب یک نسل درگذار بوده است. قطاري که در هر ایستگاه شعر او 

شاعرانی را به مقاماتی رسانده است: یکی مدیر و یکی مجري و یکی رجل سیاسی. در این قطار 
هاي بسیار تر نمانده و آن قیصر است. آخرین مسافر قطار شعر انقالب ایستگاهیک شاعر بیش

الب، آغاز جنگ، پایان جنگ، پایان عصر ایثار، آغاز عصر رفاه، پایان دیده است: پیروزي انق
نیز این همه را گرایی، پایان... ماگري، آغاز اصولگري، پایان اصالحخواهی، آغاز اصالحعدالت
ها را، آن ها و و تردیدها را، آن یقینایم آن روزها را، آن آغازها و پایاناما از یاد برده،ایمدیده
ها در ها را، غافل از آن که یک شاعر، شاید تنها یک شاعر در همۀ این سالرها و خودخواهیایثا

)210-209: 1390قوچانی، .»(حال شاعر شدن بود
» اندیشیمرگ«و » مرگ«، دستور زبان عشقمضمون بسیار مهم دیگر در مجموعه 

در سال هشتاد و چهار پور با این مضمون پیوند شگفتی یافته است.است. آخرین اشعار امین
شود. به همین دلیل او دهد و دیالیز دور دومش آغاز میپور کلیۀ پیوندي را از دست میامین

داللت بر حال او در » نیمۀ پر لیوان«شود. شعر یک روز در میان در بیمارستان بستري می
توانم/ هرادم/ و میگذرد/ شادم/ زیرا/ یک سطر در میان/ آزاین روزها که می«همین دوران دارد:

). 26: 1386پور، امین»(ـدر بین این دو خطـطور و هر کجا که دلم خواست/ جوالن دهم/
امّا بر خالف بیش از دو .شودشاعر به تدریج آمادة رویارویی با آخرین تجربۀ بشري خویش می

وق لبان ما دشمن آه و آوخ و افسوسیم/ با ش«دهۀ پیش که با سربلندي حماسی سروده بود:
به مسلخ خویش نزدیک » آرام و سر به زیر«)، اکنون 117: 1387پور، امین»(بوسیممرگ را می

اي/ آرام و سر به وقتی که برهـاما چرا/ آهنگ شعرهایت تیره/ و رنگشان/ تلخ است؟/ ـ«شود:می
پور، (امین» ؟اش چه آهنگی/ داردشود/ زنگولهزیر/ با پاي خود به مسلخ تقدیر ناگزیر/ نزدیک می

1386 :23.(
که حماسۀ دهۀ شصت جاي خود را به تراژدي دهۀ هشتاد سپرده است، اکنون 

طرحی براي «سراید با عنوان: گفته بود، سه شعر می» شعري براي جنگ«شاعري که زمانی 
شود که طرحی براي صلح، لحظات تراژیک کودکی توصیف می» گانۀسه«در شعر اول از ». صلح
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کند/ مادر، کنار چرخ هایش در حیاط خانه بازي میکودك/ با گربه«ار پدر است:در انتظ
شاید «ـپیچد/ صداي در!/ خیاطی/ آرام رفته در نخ سوزن/ عطر بخار چاي تازه/ در خانه می

اگر فتح «خفت/ چنین در دلش گفت:/ شهیدي که بر خاك می«)؛ در شعر دوم:16همان: »(پدر!
) و در شعر سوم:17همان: »(ت،/ چرا همچنان دشمنی هست؟این است/ که دشمن شکس

نوشت/ دو سه حرف بر زد و میانگشت در خون خود میخفت/ سر شهیدي که بر خاك می«
شعري «). فاصلۀ بین 18همان: »(به امید پیروزي واقعی/ نه در جنگ، که بر جنگ!«سنگ:/ 

گرایی پور از آرمانلوك قیصر امین، فاصلۀ سیر و س»طرحی براي صلح«گانۀ تا سه» براي جنگ
گاه سرنوشت جمعی و هم از نظر گاه سرنوشت ؛ هم از نظرگرایی تراژیک استحماسی تا واقع

دستور بار تکرار شده است؛ اما در 28» خون«کلمۀ تنفّس صبحتر گفتیم که در فردي. پیش
است: شهیدي که با این کلمه آمده ، )»3(طرحی براي صلح«بار و در ، تنها یکزبان عشق

اکنون ». به امید پیروزي واقعی، نه در جنگ، که بر جنگ!«نویسد: میـ»بر سنگ!«ـخونش
گفت نشانۀ پرسش به اي که میکه همواره در آخر هر جمله-پورصدا با قیصر امینتوانیم هممی

پیروزي چیست؟ تاریخ خواهد داد: ـاحتماالًـالی بپرسیم که پاسخش راؤسـکمین نشسته بود
و پیروز کیست؟

گیرينتیجه
ترین شاعر نسل انقالب، در اشعارش تصویري از تحوالت مختلف پور برجستهقیصر امین

دهد. او در هاي پس از پیروزي انقالب تا نیمۀ دهۀ هشتاد ارائه میجامعۀ ایرانی در سال
شعارهاي انقالبی و با ایجاد ها وقصد دارد با پرداختن به آرمانـتنفّس صبحـمجموعه اولش

شور و شوق انقالبی در مخاطبانش آنها را به شرکت در حماسۀ انقالب و جنگ ترغیب کند. در 
سراي جنگ و انقالب است. امّا او در اشعاري که از اوایل دهۀ هفتاد منتشر این دوران او حماسه

پردازد و به می،ي سابق استهابه تحوالت اجتماعی که نتیجۀ آن از دست رفتن آرمان،کندمی
هاي فراموش شده سراي ارزشدر دهۀ هفتاد و هشتاد به مرثیه،سراي دهۀ شصتتدریج حماسه

ـهاي متعاقب آنسانحۀ تصادف رانندگی و بیماريـشود. تراژدي زندگی شخصی اوتبدیل می
گونه است که    اینیابد ودهد پیوند میها را از دست میاي که ارزشنیز با تراژدي جامعه
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هاي مختلف فکري و شود و از گرایشگوي جامعۀ خاموش خویش تبدیل میپور به سخنامین
یابد. عالوه بر محاکات جامعۀ ایرانی فرهنگی و اجتماعی خوانندگان بسیاري براي اشعارش می

او شاعري پردازد.پور به مسائل و مصائب عام زندگی بشر نیز میدر سه دهۀ اخیر، شعر امین
کند و به این ترکیب می،است که عاطفه و اندیشه را با زبانی که زبان ویژه و سبک خاص اوست

به » هیچ کس خودش نیست«شود که در روزگاري که ترتیب شعر او زبان حال خوانندگانی می
رسد اند که هم خودش است و هم هنري دارد اصیل، و به نظر میجستجوي شاعري برآمده

سازي دست یافته است: ترکیب هنر و ور همان شاعر است؛ شاعري که به ترکیب سرنوشتپامین
صداقت.
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یادمان همزاد عاشقان جهان قیصر ،»یادهاي کوتاه«،1390،ضاکدکنی، محمدرشفیعی-
.240- 235مروارید، صص ،، به کوشش زیبا اشراقی و دیگران، چاپ اول، تهرانپورامین

.زوّار،تصحیح محمد استعالمی، چاپ  ششم، تهران،االولیاةتذکر.1370،عطار نیشابوري-
-جهان قیصر   امینیادمان همزاد عاشقان ،»شهیدي که شاعر شد«،1390،قوچانی، محمد-

.210-203مروارید، صص ،، به کوشش زیبا اشراقی و دیگران، چاپ اول، تهرانپور
.ماهی،ترجمۀ رضا رضایی، چاپ اول، تهران،جان و صورت،1382،لوکاچ، جورج-
.قصّه،ترجمۀ حسن مرتضوي، چاپ اول، تهران،نظریۀ رمان،1380،_____-


