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 چکيده

عه پور مطال، اشعار قیصر امین«تعهد در ادبیات»در این پژوهش، براي واکاوي چیستی 
و « تعهد اجتماعی»ي تعهد در ادبیات را در دو وجه عمده ،این پژوهش .شده است

 «سیسمیمه»رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن  پی گرفته است.« تعهد ادبی»
(Mimesis) یري گپور و بستر اجتماعی شکلزمان اشعار قیصر امینهم ياست. مطالعه
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هاي پیش از که از دهه ،تر جامعه در ادبیات معاصراست. بازنمایی ملموس شده نزدیک
اشکال جدیدتري پیدا  از انقالب تري به خود گرفته بود، پس، شکل جدي57انقالب 

از انقالب، سبب شد تا از هنر و  هاي آغازین پس. فضاي شعارمدار و ملتهب سالکرد
ي ایدئولوژي انقالب بهره گرفته شود. جنگ تحمیلی ازجمله شعر، براي پیشبرد و اشاعه

امل طور کاز انقالب اسالمی، نظام اجتماعی ایران را به ي کوتاهی پسبه فاصله نیز که
یائی و ضرک. ). ازپیش استحکام بخشیدهاي این نگرش را بیشدرگیر خود ساخت، پایه

ودي زکه از مفاهیم کلیدي گفتمان انقالب بود، به« تعهد» ي( مسئله154: 1389سنگري، 
زي که اما چی ؛ها تبدیل شدآثار ادبی و خالقان آن بنديبه شاخصی براي قضاوت و دسته

د به ادبیات بای»از انقالب عموماً مورد غفلت واقع شد، پاسخ به این پرسش بود که  پس
هاي دینی متعهد باشد، یا آیا ادبیات باید به ارزش« تعهد داشته باشد؟موضوعاتی چه 

و قواعد ادبی؟ درواقع  هاي هنريهاي سیاسی یا ارزشهاي اخالقی یا ارزشارزش
تعهد فرض کرد و به تعاریف گوناگونی  ی برايتوان هر یک از این موارد را موضوعمی

و براي واکاوي چیستی  زمینهدر همین  (74: 1384رسولی، رک. ) .از آن دست یافت
اي به بر. شده استپور مطالعه رو، اشعار قیصر امین ، در پژوهش پیش«تعهد در ادبیات»

ور، پدر اشعار قیصر امین« تعهد» يدن پژوهش حاضر و تحقق یافتن مطالعهانانجام رس
که باید پاسخ داده شود؛ تعهد در ادبیات به چه معناست؟ شاعر چگونه از  هستسؤاالتی 

 گونه که در افواهپذیرد؟ آیا قیصر همانتحوالت جهان اجتماعی پیرامون خود تأثیر می
ست؟ آیا جنس تعهد قیصر از ابتدا تا انتها یکسان شود، شاعري متعهد اعمومی گفته می
تغییرات در شعر قیصر چقدر بوده  يکند؟ دامنههاي مختلف تغییر میاست یا در دوره

 دیگر شاعري متعهد و انقالبی نبود؟   ،ي شعرشاست؟ آیا قیصر در آخرین دوره
ضرورت بههاست. در این پژوهش بنا پژوهش حاضر، در پی پاسخگویی به این پرسش

 شود.شناسی تا حدي به نقد ادبی نزدیک میشناسی ادبیات، بعضاً ادبیات جامعهجامعه
 

 پژوهش یپيشينه .2
، ستا ویژه ادبیات متعهد، فراوان صحبت شدههنر و به يدربارهاز انقالب  اینکه پس با

ی ، برخچنینهمنگرفته است.  انجامدانشگاهی و علمی زیادي  هايپژوهش  در این زمینه 
 مثالً ،، تعهد در ادبیات را صرفاً به یک شکل خاصزمینهشده در این از آثار نوشته

به ها ( البته در برخی پژوهش1376مقدم، ک. علوير) .اندمحدود کرده ،هاي دینیارزش
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سرایی، ک. یعقوبی جنبهراست ) شدهتري توجه جانبه و کاملصورت چندتعهد به يمسئله
تعهد در » يآخر معیار شفافی براي مطالعه(، اما این آثار هم دست1384رسولی، و  1391
. آثار بسیاري نگاشته شده است پوراشعار قیصر امین يدرباره آورند.فراهم نمی« ادبیات

پور اشعار قیصر امین يدربارهبه باور نویسندگانِ پژوهش حاضر، در میان خیل آثاري که 
 :دو خأل عمده وجود دارد ،و چاپ شده استتألیف 

ماعی هاي اجتشده و به زمینه یکی اینکه اغلب این آثار صرفًا از دیدگاه ادبی نوشته
؛ 1388؛ محمدي و زارعی، 1388ک. گرجی و میري، ر) .کمتر توجه شده استشعر قیصر 

؛ مرتضوي و نجفی بهزادي 1389مقدم ؛ صالحی1389نظري، ؛ 1388منش و مقیمی، نیک
هاي ، اندک آثاري که به زمینهدوم اینکه (1391روحانی و عنایتی قادیکالیی، ؛ 1390

وم هاي تحقیق مرساز روش و اندتوجه داشتهگیري شعر او اجتماعی حیات قیصر و نضج
زبان ي تهرش استادانالتحصیالن و فارغ يوسیلهاند، اغلب بهدر علوم اجتماعی بهره گرفته

ک. ر) .شناسان و متخصصان علوم اجتماعیو نه جامعه است نوشته شدهادبیات فارسی و 
؛ نادري 1392د، ؛ گرجی و آزا1392پور، ؛ فیروزیان و عظیمی1391صالحی و نیکوبخت، 

نویسندگان پژوهش حاضر نتوانستند پژوهش جامعی بیابند که با  (1392و همکاران، 
پرداخته باشد. به نظر پور ي شعرهاي قیصر امینشناسانه به مطالعهرویکردي جامعه

شناختی مشخص، موجب اصول روش به کار نبردنِاي و رسد اتکا به رویکرد سلیقهمی
تعهد در شعر قیصر و » يمسئله يدرباره شدهانجامهاي تا در معدود پژوهشاست شده 

ي و رویه ( بعضاً روحیه1390؛ صرفی و هاشمی، 1387ک. فتوحی، ر« )سیر تحول آن
هاي ایدئولوژیک، سیاسی و شخصی قرار گرفته تحت تأثیر باورها و خواستهعلمی، قدري 

هاي اند که آرمانهمواره برخی مدعی بوده نیزاي است. در فضاي مطبوعاتی و رسانه
ي هاند که قیصر در آخرین دورو نتیجه گرفته است قیصر در طول زمان تمامًا تغییر کرده

ر برخی دیگ .هاي انقالب اسالمی نبوده استزشاش دیگر یک شاعر متعهد به ارشاعري
اش تغییري نکرده و همیشه مانند هاي شاعرياند که قیصر در تمامی دورههم ادعا کرده
 اش شعر سروده است.دوران جوانی

پور ندر اشعار قیصر امی« تعهد» يمطالعه برايشناختی مطالعات جامعه نبودِبا توجه به 
این شاعر معاصر، پژوهش ي بارهسویه و مغرضانه درهاي یکقضاوت وجودِچنین و هم

ر علمی، تصوی روشیشناسانه و رویکردي جامعه کاربستِحاضر در تالش است تا با 
 تري از مباحث فوق به دست دهد.بینانهتر و واقعشفاف



 (37پیاپی) 1397، پاییز 3ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  28

 

 چهارچوب مفهومی .3
 هستند:   زیرپژوهش حاضر به قرار  يمفاهیم عمده

ي برخورد با خوب و بد، با توجه به تعهدات ارزشی، عبارت است از شیوه»اخالق : اخالق
( اخالق الگویی ارتباطی است که 46: 1376)ابطحی،  .«اعتقادي و اخالقی فرد و جامعه

پذیري تدیگر، اخالق مسئولی عبارت عمیقاً مبتنی بر رعایت حقوق طرفین ارتباط است. به
 (137: 1387)فرامرز قراملکی، ست. در قبال دیگران ا

صورت اجتماعی به« مسئولیت»و « تعهد»شناسی معموالً مفاهیم : در ادبیات جامعهتعهد
( مفهوم تعهد اجتماعی را براي بیان اقدامات 1375اند. چلبی )کار رفته مترادف هم به

 يیدهعق داند. بهدهد و منشأ تعهد را عاطفه و وابستگی عاطفی میمسئوالنه ترجیح می
ه نهفت« دیگري»پنداري و پاسخ عاطفی به ذاتوي، در هرگونه تعهد اجتماعی، نوعی هم

ی گیرد و این رابطه باعث وابستگاجتماعی شکل می ياست. در اثر تعامل اجتماعی، رابطه
یرد گپذیري صورت میاز طرف دیگر، در بستر تعامالت اجتماعی نوعی جامعه ؛دشومی

یند ایی است. در خالل فر«ما»آموزد که عضو چه گروه یا رد میو بدین ترتیب، ف
ود و خود را شتدریج از گرایش مثبتی نسبت به دیگران برخوردار میپذیري فرد بهجامعه

 (180: 1391یوسفی و همکاران، چلپی، به نقل از رک. ) .دانددر قبال آنها مسئول می
چهار رسالت و چهار مسئولیت را براي شاعر متعهد برشمرده  ،: براهنیتعهد در ادبيات

 شوند:است که در اینجا اختصاراً شرح داده می
اي از تاریخ بشر و در چه رسالت تاریخی و زمانی: شاعر باید بداند در چه دوره .1

 کند.عصري از تاریخ قومی خود زندگی می

گی او از چه عناصري رسالت جغرافیایی و مکانی: شاعر باید بداند محیط زند .2
 دنیاي پیرامون خود حساس باشد. در برابرِو است شده تشکیل

ي اجتماعی: شعر شاعر باید مبتنی بر ادراک او از اجتماع، محیط زندگی رسالت اندیشه .3
 بینی و تعمق را در پیشو موقعیتش باشد. در این راستا، شاعر باید همواره راه روشن

 ود.گیرد و دچار تعصب و جمود نش

ند. کاي از تاریخ ادبی قوم خود زندگی میرسالت ادبی: شاعر باید بداند در چه دوره .4
هاي راستین ادبیات زمان خود باشد؛ هم در شکل و قالب ي کامل جلوهاو باید نماینده

 و هم در محتوا و مضمون.
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و آن این است که شاعر تا  هستبسیار مهم  يدر تمام این چهار رسالت، یک مسئله
( منطقاً این چهار 635-660: 2، ج 1371براهنی، ک. ر) .استچه حد با زمان خود معاصر 

 ،تعهد مکانی، تعهد زمانینوع رسالت، چهار شکل از تعهد را براي شاعر در پی دارند، 
تر کردن فضاي مفهومی و در نظر گرفتِن . با کلیتعهد ادبیو  اجتماعی یتعهد اندیشه

توان این چهار نوع از تعهد را در دو نوع شرط اساسی معاصربودگی با زمان خود، می
تجمیع و خالصه کرد. زیرا شاعري که متعهد به  تعهد ادبیو  تعهد اجتماعیکلیِ 

اش را نیز در معههاي اجتماعی دوران خود باشد، احتماالً زمان و مکان خاصِ جااندیشه
 کند.و در کار خود لحاظ می است نظر گرفته

ي میان آثار در ادبیات معاصر، رابطه و نقد مسائل در بررسی انگیزترینبحثیکی از 
یک از این دو بر دیگري ارجحیت تعهد اجتماعی و تعهد ادبی شاعر است. اینکه کدام

هش در پژوي شاعرِ متعهد بوده است. شده برادارد، محل اختالف بسیاري از تعاریف ارائه
میان تعهد اجتماعی و تعهد ادبی خود،  شاعر متعهد باید که است اعتقاد بر آن حاضر

و ستعادلی هوشمندانه برقرار کند. طیفِ عدم تعادل میان این دو شکل از تعهد، از یک
اي هبیانیه و از دیگر سو منجر به فروکاهشِ هنر تا حد« هنر براي هنر»منتهی به آرمان 

 شود.سیاسی می
 

 شناسیروش .4
و روش است پور ها اشعار قیصر امیندر پژوهش حاضر که رویکردي کیفی دارد، داده

عنوان یک روش به ،سیسدر توضیح میمهاست.  (Mimesisسیس )میمهروشِ  نیز تحقیق
هاي انهاي طبیعی به جهتیک به انتقال جهانگفت: میمه توان، میتحقیق در علوم اجتماعی

نمادین اشاره دارد و به معناي بازنمایی روابط طبیعی یا اجتماعی در ادبیات یا متون 
تیک یندهاي میمهاي نمایش است. فرد از طریق فر( یا بر صحنهdramaticدراماتیک )

 یندي است که طی آن، واقعیتافر کند. قرائت و فهم متون،سازي میخود را با جهان شبیه
د و خوانشود. در تولید یک متن خاص، کسی که آن را میاي تولید میبه شکل فعاالنه

یس قصد سمتن در برساخت واقعیت دخالت دارد. میمهنویسنده  ياندازهکند، بهتفسیر می
 ی که بهدارد تا جهانی را به نمایش درآورد که به شکل نمادین ساخته شده است؛ جهان

تیک در یک اثر ادبی که بازنمایی اجتماعی یندهاي میمهاشود. فرطریقی خاص درک می
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هایی که در سطوح مختلف در یک زمان تواند به محقق کمک کند پدیدهشود، میمی
کند که از نگرش سیس کمک میچه مفهومی دارند. میمه ،اندکار برده شدهمشخص به

 پژوهشدر ( 101-96 :1391فلیک، ) .هنرمند رمزگشایی کرده و واقعیت را بازتولید کنیم
سازيِ درون است. در خالل سازيِ بیرون و بیرونیرونیِدي ، تمرکز کار بر نحوهحاضر

« نشگرک»بستر اجتماعی ایران(،  )در اینجا« جامعه»رفت و برگشتیِ میان  يواکاوي رابطه
پور است(، )در اینجا اشعار قیصر امین« هاي اجتماعیبرساخت»پور( و )قیصر امین

 هاي اجتماعی نشان داده شده است.چگونگی فهمِ قیصر از زمانه و مواجهه او با ارزش
 

 پوربندی اشعار قيصر امينهای پژوهش: تحليل و دورهیافته .5
پور و بستر اجتماعی کامل اشعار قیصر امین يمجموعه يپس از مطالعهدر این پژوهش، 

ب شرح شد که به ترتی از آغاز تا پایان، به سه دوره تقسیم ويگیري این اشعار، شعر شکل
 شوند:داده می

 «بودن برای دیگری» یدوره .1. 5

تحصیل در دانشگاه براي  57قیصر که متولد روستاي گتوند از توابع دزفول بود، در سال 
ي اندیشه و حوزه»ها بود که او و جمعی از هنرمندان تهران پذیرفته شد. در همین سال

هایش را به چاپ رساند. را تأسیس کردند و قیصر اولین مجموعه« هنر اسالمی
: 1391نی، . )ربااست تنفس صبح يپور در این دوره مجموعهترین اثر قیصر امینبرجسته

شعر و زندگی قیصر، این است که سن شعريِ قیصر دقیقًا  يدر مطالعه ممه ينکته (8
آغاز دوران جدي  ي، نقطه57برابر با سن انقالب و جمهوري اسالمی ایران است. سال 

توان گفت دنیاي نمادین قیصر )شعر قیصر(، شاعري قیصر است. به همین مناسبت می
 از مون او )انقالب اسالمی و تغییرات پساي در برابر دنیاي اجتماعی پیراهرلحظه آیینه

 در نظر گرفت. 67تا سال  57ي اول شاعري قیصر را از سال توان دورهآن( بوده است. می
 تعهد اجتماعی .1. 1. 5

 سالهرو بود؛ نوزدهبزرگ روبه يي عمر خود با دو حادثهترین دورهپور در حساسامین»
« .سالگی نیز جنگ تحمیلی را تجربه کردوسهبود که انقالب اسالمی رخ داد و در بیست

که قیصرِ جوان عمیقاً تحت تأثیر انقالب ( بنابراین، این235: 1392)نظرچوب مسجدي، 
کاره را نیمهی شناسي جامعهو جنگ قرار بگیرد، امر غیرطبیعی نبود. قیصر تحصیل در رشته

( قیصر در این 53: 1391خواه، ور و نیک)بهره .هاي جنگ بپیونددرها کرد تا به جبهه
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هاي مذهبی است و اعتقادي راسخ به سخت ملتزم به ایدئولوژي و متعهد به ارزش»دوره 
هاي جمعی دارد. چیرگی عناصر ایدئولوژیک انقالب بر شعر قیصر، اصول انقالب و آرمان

 به آفرینش ،آن است که وي درون یک گفتمان خاص و عمدتاً ایدئولوژیک يهدهندنشان
 (11: 1387)فتوحی، « زند.دست می شعر

 يدهندهنشاني دیگري، تر از هر دورهپور در این دوره، صریحشعرهاي قیصر امین
هاي ي جنگ و انقالب است. مکان شعر او، اغلب جبههجامعه هستند. زمان شعر او، زمانه

هاي انقالبی است. مفاهیم اجتماعی اشعار او، بیشتر هاي ازخودگذشتگیجنگ و عرصه
برداري از رهبر انقالب اسالمی، برادري، ایستادگی در برابر دشمن شهادت، ایثار، فرمان

خارجی و ... است. بنابراین، در این دوران، تعهد زمانی، تعهد مکانی و تعهد به اندیشه 
 توان گفتشوند و مجموعاً میاي پررنگ در کار قیصر دیده میونهگاجتماعی، هر سه به

که این  آنجا قیصر در این دوران ازنظر تعهد اجتماعی، از متعهدترین شاعران است. از
ي رهدو يدربارههاي متعددي ي پژوهشگران است و پژوهشبحث تقریباً مورد توافق همه

مرزبان ؛ فقیه ملک1390ک. صرفی و هاشمی، راست ) انجام شدهنخست شاعري قیصر 
دو نمونه (، در این قسمت صرفاً به ذکر 1392مسجدي،  نظرچوب و 1392تبار، و محبی

 شود:بسنده می اشاولیه شاعريهاي سالاز آثار قیصر در 
انتهاي ما/ پیچیده در زمانه طنین صداي ما/ آنک نگاه کن که ز خون ي بیآغاز شد حماسه»

اینجا ]دزفول[/ » (402: 1388پور، )امین« ي پاي ماهاي خطر جانقش بسته است/ بر اوج قله
اب ها/ بر خونالد/ تنها میان ساکت شبوضعیت خطر گذرا نیست/ آژیر قرمز است که می

 (382 )همان:« هاي وحشی دشمن/ حتی ز نور روزنه بیزارندناتمام جسدها/ خفاش
که حاوي اشعار وي در  2هاي ناگهانآینهر خود، ي شعقیصر در دومین مجموعه

آغاز کرده  تنفس صبحي مسیري است که با دهندهاست، ادامه 66تا  64هاي ي سالفاصله
ها و اي از زندگی شخصی شاعر و دغدغهبود. در این دوره از شعر قیصر، کمتر نشانه

 «.آینه، خود را ندیدن استآیین »شود و شاعر باور دارد که هاي فردي او دیده میخواسته
ي ( قیصرِ جوان در این برهه از زمان یک فدایی است. او یکسره در اندیشه352)همان: 

اش به نفع دیگري استفاده هاي فرديي تواناییاست و در تالش است تا از همه« دیگري»
 رو قیصر هاي آن است. از همینقیصر در این دوران، انقالب اسالمی و آرمان« دیگري»کند. 

ها و چه با توانست، چه با سرودن شعر چه با حضور در جبهههایی که میدر تمامی عرصه
 کرد.« دیگري»خویش را وقف خدمت به «ِ من»حضور در نهادهاي فرهنگی انقالبی، 
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 تعهد ادبی. 2. 1. 5

ر قیصر دتعهد سیاسی و اجتماعی فق عمومی پژوهشگران و منتقدان بر برخالف توا
کیفیت ادبی اشعار قیصر در این دوره  يدربارهتوافق چندانی ي نخست شعرش، دوره

متر کو تحسین منتقدان ادبی را شده ي قیصر کمتر توجه وجود ندارد. شعرهاي این دوره
هاي بعدي شاعريِ قیصر، برانگیخته است. شعر قیصر در این دوره، در مقایسه با دوره

ت. در تحلیل تعهد ادبی قیصر در این دوران باید به سه نکته توجه شعر چندان موفقی نیس
 جدي داشت؛

: با پیروزي انقالب اسالمی، بازگشت به غزل، چند دهه بعد از انقالب ادبی نیماالف( 
شعر ایران جا داشتند، علیه گفتمان  هاي مدید در حاشیههاي کالسیک که مدتقالب

رسري، )شکا .ود به گفتمان ادبی مسلط بدل شدندمسلط، که شعر نو بود، شوریدند و خ
هاي کالسیک، برخالف مسیر تاریخی قطارانش به قالب( بازگشت قیصر و هم58: 1385

 .شودمیاي منفی در بررسی تعهد ادبی او تلقی نکته اینو  شعر مدرن فارسی بود
ی سیاسانقالب، جنگ و تحوالت گسترده : انقالب و جنگ يبزرگ بودن دو حادثهب( 

حساس تاریخی به  يدر کمتر از یک دهه تجربه شدند. شعر در این برهه و اجتماعی
هایش، دیگر توان بازنمایی تمام و کمال هیجانات دلیل ساختار زبانی و اندازه و محدودیت

 يهاي اولیه( در سال1755: 3، ج1371)براهنی،  .گسترده و عمیق اجتماعی را نداشت
 هاي ملموسظهور شعر دفاع مقدس، شاعران )ازجمله قیصر( معموالً به توصیف واقعیت

جنگ مثل ابزار نظامی، رویدادهایی همچون شهادت رزمندگان، پیروزي بر دشمن و ... 
شدن و شعارزدگی زدگی در پرداختن به جنگ، موجب سطحیباین شتا ؛پرداختندمی

 (224: 1392)نظرچوب مسجدي، . بخشی از تولیدات ادبی این دوران شد
ها تنها جوانی در این سال قیصرنباید فراموش کرد که : پورجوانی قیصر امینپ( 

هاي مثابه یک هنر، همواره متأثر از کوششوچندساله بوده است. کیفیت شعر بهبیست
 هاي شاعر است. تجربی و اندوخته
 ممتازياش، شاعر شاعري ي نخستپور در دورهتوان گفت، قیصر امیندرمجموع می

نیست و هنوز نتوانسته بین جهان عینی پیرامونی و جهان نمادینِ شعري، تناسب و تعادلی 
 عیار از تعهد ادبی را به نمایش بگذارد.اي تمامنسخه و هنرمندانه برقرار کند
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 «بودن بدوِن دیگری» یدوره .2. 5

شروع  67اي که از سال ي دیگري از حیات ادبی قیصر آغاز شد. دورهدوره ،با پایان جنگ
ي دار سردبیري مجلهعهده 67هفتاد ادامه داشت. قیصر از سال  يو تقریباً تا اواخر دههشد 

 تر دوبار تحصیالتشدر این سمت باقی ماند. او که پیش 82شد و تا سال  سروش نوجوان
ي زبان و ادبیات فارسی مشغول به تحصیل شد و نهایتاً رشته بار دررا رها کرده بود، این

ها بود که قیصر تدریس ي دکتري خود دفاع کرد. در خالل همین سالاز رساله 76در سال 
هاي آینههاي شعر ي خود افزود و مجموعههاي الزهرا و تهران را نیز به کارنامهدر دانشگاه

ترین یکی از تلخ 77را منتشر کرد. در پایان سال  گردانندها همه آفتابگلو  1ناگهان 
ي رانندگی که طی آن قیصر شدیداً اتفاقات در زندگی شخصی قیصر رخ داد، حادثه

 (8: 1391ربانی، . رک) .مجروح شد
 تعهد اجتماعی. 1. 2. 5

 تازه و بسیار ياجتماعی ایران عمالً وارد مرحله-یافتن جنگ، فضاي سیاسیبا پایان
گذار جمهوري اسالمی، از حوادث مهمی بود بنیان، )ره( متفاوتی شد. رحلت امام خمینی

هاي . جریانشداجتماعی در داخل کشور -که موجب تغییر آرایش نیروهاي سیاسی
 دنتدریج از انزوا خارج شدي اول انقالب به حاشیه رفته بودند، بهروشنفکري که در دهه

هاي مختلف کردند. عالوه بر اینها، رشد انفجاري جمعیت و شروع به کنشگري در عرصه
 نظر گفتمانی دوم، موجب پدیدآمدن نسلی شد که از يانقالب، در دهه يهاي اولیهدر سال

ضیائی و صفایی ک. ر) .هاي پیشین خود داشتاي با نسلهاي عمدهو ارزشی، تفاوت
برآمده از  دوم انقالب، اگرچه گفتمان ایدئولوژیکِ يدهه( در 159-155: 1389سنگري، 

جنگ بود،  صدایی که خاص دورانت خود باقی بود، فضاي تکانقالب همچنان به قوّ
تدریج جاي خودش را به فضایی متکثر و چندصدایی داد. دیگر نیروهاي انقالبی، تنها به

ند عی مانبلکه نیروهاي متنوّهاي فرهنگی، سیاسی، هنري و... نبودند، بازیگران عرصه
هاي متفاوت سیاسی، نسل جدید و... هم وارد صحنه روشنفکران، نواندیشان دینی، جناح

از اولویت چندانی براي مردم انقالب  ي اولهاي اقتصادي که در دههشده بودند. دغدغه
د نکم اهمیت بیشتري پیدا کرد و در برخی مقاطع، مانو مسئوالن برخوردار نبود، کم

: ک. همانر) .ها بدل شدگذاريها و سیاستریزيهاي سازندگی، به کانون برنامهدولت
162-175) 
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اغلب  هک پورفقط قیصر امینگرایی، نهگرایی به سمت واقعجامعه از آرمان کندحرکت 
 کشید. با بروز تغییرات اجتماعی گستردهشاعران انقالبی را از آسمان خیال، بر روي زمین 

 .عاطفه و خشن تنها یافتندپس از جنگ، شاعران خود را در مقابل جهانی عینی، بی
 بینی مثل قیصر،اگرچه حتی در دوران جنگ نیز شاعران باریک (142: 1386نیا، )اقتصادي

ه با دشمنان خارجی، دست به انتقاد از برخی نیروهاي داخلی هم زده بودند، در کنار مقابل
با بیشترشدن نمودهاي اختالفات داخلی پس از جنگ، این انتقادات رنگ دیگري به خود 

را فداي  اش، منِ فرديي اول شاعري( قیصر که در دوره33: 1387)طاهري،  .گرفت
اي با ، که حاال جامعه«دیگري»وم انقالب، با ي دتدریج در دههبه ،کرده بود« دیگري»

شود. تدریج محو میتعهد زمانی قیصر، بهی دیگرگون بود، دچار بیگانگی شد. وهوایحال
ي کوک نیست. او که در دورهگویی ساعِت شعِر قیصر، با ساعت دوران پس از جنگ هم

ي در حال جنگ بدل هها و جامعي خود بود و به زبان حال جبههزمان با زمانهپیش هم
ي دوم شاعري بود، همگام با جامعه به دورانِ پساجنگ قدم نگذاشت. زمان، در دورهشده 

در حسرت بهشتی است صر همچون آدمِ بعد از هبوط، یو ق است« گذشته»قیصر اغلب 
ها همه گلو  1هاي ناگهان آینهي جايِ دو مجموعه. در جاياست که از آن رانده شده

دردهاي من/ گرچه مثل دردهاي مردم »چنینی یافت: هایی اینتوان پارهمی اندانگردآفتاب
انگار/ فرصت براي حادثه/ »(، 241: 1388پور، )امین« زمانه نیست/ درد مردم زمانه است

آن روزهاي خوب که دیدیم، خواب بود/ خوابم پرید »، (253)همان: « فته استاز دست ر
 در گذشته، سرگذشتم این نبود/ حال، شرح»(، 297: مانه« )ها در گلو شکستو خاطره

« حال من، چرا چنین؟/ نسل اعتراض انقراض یافت/ حیف شد زوال من چرا چنین؟
« ایمخوردهچو گلدان خالی لب پنجره/ پر از خاطرات ترک»(، 313: 1388پور، امین)
ا هاي سوخته/ ببا فصلهاي رفته/ با روزهاي ریخته/ در پاي باد/ با هفته»(، 314: همان)

 (136: همان« )هاي سخت/ رفتیم و/ سوختیم و/ فروریختیمسال
زمانی شاعر با زمانه، تا این حد شعر قیصر، ناهم يي عمدهاي از سه دورهدر هیچ دوره

 رفته است.هاي ازدستجوي زمانونیست. شعر قیصر در این دوره، در جست آشکارا
تعهد مکانیِ شاعر، اگرچه در این دوران، شعر قیصر اغلب در فضایی شهري  يرهدربا

از محیط پیرامونش دارد، نسبت به این فضا  بسیاريافتد، و شاعر درک و مدرن اتفاق می
 کشد: روح به تصویر میاي سرد و بیگونهکند و معموالً آن را بهاحساس تعلق نمی
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ي سکوت ها روزهحنجره»(، 284: همان« )استها، امروز خاکستري سطح تمام آینه»
هاي کیف وپرتچندبار/ خرت»(، 295: همان« )ها تارعنکبوت گرفتندگرفتند/ پنجره

کار/  کار و کسرمدارک اداري و گزارش اضافه يبادکرده را/ زیرورو کنم؟/ پوشه
 کذا/ هاي آب و برق و غیره وقبض هاي دعوت عروسی و عزا/هاي اعتبار/ کارتکارت

آفتاب زرد و غمگین، »(، 143: همان« )هاي درد جاودانگی؟/ پس کجاست؟/ یادداشت]...[
هاي / صندلی]...[هاي اجاري/ هاي سرد و سنگین، آسمانین/ سقفیهاي رو به پاپله

هاي هاي اختیاري/ عصر جدولپریده، گریههاي لبکشیده/ خندهخمیده، میزهاي صف
 (187 همان:« )هاي خماريخیالی، نیمکتهاي بیلی/ پرسههاي این حواخالی، پارک

ما کشد، اکند، آن را هنرمندانه به تصویر میشاعر عمیقًا محیط پیرامونش را درک می
توجه اینجاست که تأثیر عدم تعهد زمانی قیصر، بر جالب يي آن نیست. نکتهبستهدل

از  ايدیابی است. مثالً، اگر جلوهروي تعهد مکانی او در بسیاري از موارد قابل فهم و ر
یا مربوط به دوران  است، هاي دلخواه در شعرهاي این دوره به تصویر کشیده شدهمکان

 .)عج( هایی از قبیل ظهور امام زمانیا مربوط به آینده و امکان گذشته و کودکی است
ن در ایتوان حکم بر عدم تعهد مکانِی قیصر ، باید توجه داشت که نمیحال این با

 هکتعهد مکانی الزاماً نه به معناي توافق با محیط پیرامون و ستایش آن، بل زیرا ؛دوره داد
آن در جهان نمادین است. ناگفته پیداست  يبه معناي درک محیط و بازنمایی هنرمندانه

 برخوردار بوده و در پرداخت و بازنمایی بسیاريکه قیصر نسبت به محیط از حساسیت 
رونده بوده پیش ادراکی ،، درک قیصر از مکانچنینهمالیی داشته است. آن هم ید طو

 تر و شهريدوم اغلب مدرن يي اول، در دورهدوره و روستایی است. فضاهاي سنتی
ضعف جدي او در این دوران ي برخورد قیصر با زمان را نقطهتوان نحوهاند. اما میشده

گرایانه، در اي واپسگونهرونده نیست، بهدرکی پیش تنها درک قیصر از زمان،تلقی کرد. نه
یصر قزمانِی قیصر با زمانه، بیش از تعهد مکانی، تعهد پیِ بازگشت به گذشته است. ناهم

ي فضاي اجتماعی که قیصر در دوره اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. يبه اندیشه
از ما گذشته است که »زیر است:  هايکند، اغلب مانند نمونهدوم شعرش بازنمایی می

 کنم که کمیهمه تفاوت/ احساس می/ بااین]...[کاري کنیم/ کاري که دیگران نتوانند/ 
ي جهنم/ و آدم/ از عدم/ و وقتی جهان/ از ریشه»(، 254: همان« )تفاوتی/ بد نیستبی

بگذرید/ از  ما را به حال خود بگذارید و»(، 293: همان« )آیدهاي یاس میسعی/ از ریشه
خورند/ این دردها به درد دل من نمی»(، 316 همان:« )خیل رفتگان بشمارید و بگذرید
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ونان/ اما خورند شاعرکان مثل آب/ غم می]...[خورند/ ها به درد سرودن نمیاین حرف
کسی بس/ از این مرا قصر تنهایی و بی»(، 182: همان« )خورند!دریغ، جز غمِ خوردن نمی

اند/ من از این خودي مستدیگران گر ز بی»(، 197: همان« )برج عاجی ندیدمتر امن
ها / جز همین زخم خوردن از چپ و راست/ زین طرف]...[خود، از این خودي مستم/ 

« چه طرف بربستم؟/ جرمم این بود: من خودم بودم!/ جرمم این است: من خودم هستم!
 (223: همان)

شود و و هویت فردي شاعر دیده نمی« من»ي از ي نخست شعر قیصر، اثردر دوره
وم، ي دشود. در دورهمایی میصورت امري زیبا، ستودنی و دلخواه شاعر بازنبه« دیگري»

د. شوگردان میبیند و از آن رويي پیرامونش نمیگویی شاعر دیگر زیبایی در جامعه
ي تغییر جهت او زلهمنگزینیِ قیصر در این دوره، بهها، خلوتبرخالف برخی تحلیل

گونه پردازد، بلکه همانگذشته نمی انتقاد ازوجه به هیچاو در این دوران، به زیرانیست، 
تعهد زمانی نشان داده شد، اساساً زمانِ رؤیایی قیصر همان گذشته  يدربارهکه در بحث 

دیگري ، بلکه با 67تا  57هاي است. باید دقت داشت که مشکلِ قیصر نه با دیگريِ سال
ه بستگی بتقدیر، قیصر در این دوران دل هر ي هفتاد است. بهتا اواخر دهه 67هاي سال

خواهد تا آنجا که امکان دارد از آن دور باشد و تنها گذاشته شود. میو ندارد « دیگري»
ن ترین افتخارش را ایبودگی ابایی ندارد، بلکه بزرگ«من»تنها از قیصر در این دوران نه

 خورده است. زخم« چپ و راست»بوده و از « خودش»د که همواره دانمی
اش، از تعهد زمانی ي دوم شاعريهاي این بخش، قیصر در دورهبا توجه به یافته

حدي تحت تأثیر همین نگرش به زمان قرار گرفته  برخوردار نیست، تعهد مکانی او تا
قدري »امونش، معتقد است ي پیرجامعهدر رابطه با گونه که بحث شد، هماناست و 

ت. مِن ترین جا براي اوسامن« کسیقصر تنهایی و بی»و باور دارد « تفاوتی بد نیستبی
توان گفت قیصر در این دوران تعهد یابد. میقیصر در این دوران، بدون دیگري هستی می

 . ندارد زیادياجتماعی 
 تعهد ادبی .2. 2. 5

 ؛کمتر از گذشته درگیر تعهدات اجتماعی است شد،شاعري که در بخش قبل نشان داده 
ره، شعر بپردازد. شعر قیصر در این دو شعریتبیشتر به  است تاگویی فرصت یافته 

رفتن گ، دو امر در اوجحاضر پژوهشهاي بر اساس یافتهتر از پیش است. وضوح سختهبه
 اند:شعرهاي قیصر در این دوران، نقش کلیدي داشته شناختیِزیبایی
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ربه تجي اول جوانی کمهاي شخصی قیصر: قیصر که در دورهالف( حیات فردي و تالش
 سر گرفت. او دراز بعد از جنگ تحصیالت خود را  ،و بدون تحصیالت دانشگاهی بود

ن تریصورت آکادمیک، تحسین مطرحهاي تحصیل و یادگیري ادبیات بهخالل سال
( در کنار کسب باالترین مدارج 8: 1391ی، )ربان .ادبیات ایران را برانگیخت استادان

ي شعر براي قیصر، همانند هر ها نوشتن و چاپ چند مجموعهي سالدانشگاهی، تجربه
 کننده و راهگشا بود.دیگري، بسیار تعیین شاعر

جنگ،  یافتنبا پایان ادبیات: يب( پدید آمدن فضایی متکثر و چندصدایی در عرصه
هاي جنگ به حاشیه هاي ادبی متعددي که قبل از انقالب شکل گرفته و در سالجریان

بعد  ،چنینهم ؛رفته بودند، دوباره فرصت بروز و ظهور یافته و به حیات خود ادامه دادند
 تربا رقابتی (30: 1387)طاهري،  .به وجود آمدند ايهاي ادبی تازهاز انقالب هم جریان

توان گفت کلی می طور بهتر شد. دبیات کشور، برخورد با ادبیات تخصصیشدن فضاي ا
از انقالب و جنگ،  هاي مختلف ادبی پسزیستی و حتی جدال و تعارض جریانهم

هاي شعر، افزایش نوآوري در ادبیات ما و آشنایی ي گونهسطح کیفی همه يموجب ارتقا
ربیات گیري از تجره در کنار بهرهدر این دوقیصر  هاي ادبی روز دنیا شد.بیشتر با نظریه

هاي دانش ادبی خود، از فضاي ادبی موجود هم استفاده کرد. او ضمن حفظ ویژگی و
هاي ادبی را نیز درک و در کار خود هاي کارآمد دیگر جریانخاص شعر خود، ویژگی
توان یرا م نخست يشعر قیصر در این دوران، نسبت به دوره يدرونی کرد. تغییرات عمده
 بندي کرد: در چند محور کلی دسته

 الف( توجه بیشتر به شعر آزاد و قالب نیمایی. 
 پذیرتر.ب( پرهیز از بیان مستقیم و شعاري و حرکت به سمت بیانی تأویل

تی ي رباعی و دوبیبا انتشار مجموعهقیصر که هاي شعري کالسیک: پ( نوآوري در قالب
هاي کالسیک شعر کوتاه برداشته بود، در در احیاي قالبگام مهمی  آفتاب يدر کوچه

هاي در غزل هم امکانات و حرکت .این دوره هم به گشایش راهی نو در رباعی ادامه داد
تر غزل، هاي امروزيدر شکل برخالف غزل کالسیک،از دید قیصر پنهان نماند.  تازه

 رینتشود. یکی از مهممیتصویر در چند بیت پیوسته یا در کل غزل ساخته و ارائه 
توجه به خط روایت از ابتدا تا انتهاي غزل،  ،قیصر شعر يهاي غزل این دورهویژگی
 مختلف شعر است. يمندي و ارتباط عمودي اجزاساخت
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ي نخست تقریباً جایگاهی نداشت، در این دوره گیري از طنز: طنز که در دورهت( بهره
ز قیصر گیرد. طنفاهیم بسیار جدي مورد استفاده قرار میبه شکلی ماهرانه و براي انتقال م

قصیري گناهیم/ او نیز تباري من و تو بی»آور، بلکه عموماً تلخ و گزنده است. البته نه خنده
 (155: 1388پور، )امین« گمان این کار/ کار چهارم شخص مجهول است!ندارد/ پس بی

طرح پرسش و سپیدخوانی: قیصر در این دوره،  باث( شرکت دادن مخاطب در متن 
هاي خود به مخاطب، در موارد زیادي به طرح قطعی اندیشه يجاي صدور حکم و ارائهبه

اه سال و م. »تأمل کندپاسخ یافتن دهد خواننده خود در پی پردازد، و اجازه میپرسش می
ها، در برخی تحلیل (313 :همان« )و روز تو چرا چنان؟/ روز و ماه و سال من، چرا چنین؟

اش ي قیصر، به شکِ او در مبانی فکريهاي متعدد موجود در اشعارِ این دورهپرسش
( این پژوهش، ضمن محترم شمردن این 334: 1389)نک. گرجی،  .تفسیر شده است

ادبی  عنوان یک تکنیکبه« طرح پرسش»دیدگاه، معتقد است در بسیاري از موارد قیصر از 
ه است. بسیاري از سؤاالت این دوره، نه الزاماً سؤاالت خود قیصر، بلکه سؤاالتی بهره گرفت

و در  دعنوان مؤلف طرح کرده تا از این طریق مخاطب را به فکر وادارهستند که او به
در متن،  مخاطب دادنتفسیر متن شریک کند. یکی دیگر از شگردهاي قیصر براي شرکت

ورت که شاعر پایان شعر یا بخشی از آن را باز به این ص ؛تکنیک سپیدخوانی است
برد/ همه کاغذ را/ میکاش باد ایناي»گذارد تا خواننده خود به تکمیل آن بپردازد. می
 (170 :1388پور، امین« )ذره اعتماد...کاش باد.../ یا/ یکاي

ي نخست قیصر، شعر از محتوا سرشار ( شعر: در شعرهاي دورهFormج( توجه به فرم )
هیچ توجهی به فرم. اما در این دوره، قیصر اغلب متناسب با محتواي شعرش، از بود، بی

 هاي شکلیِ قیصر در اینکند. یکی از بارزترین تجربههاي خاص و روزآمد استفاده میفرم
هاي زبانی، ي، بازيهاي نحوهنجارگریزي ( است.158 همان:ک. ر« )راهدنیاي راه»دوره شعر 

مِی هاي اسي ابتذال، استفاده از ردیفبازار بدون افتادن در ورطهاستخدام ادبیات کوچه و 
ه ها توجه ویژه داشتها و ... از دیگر فنون ادبی هستند که قیصر در این دوره بداننو در غزل

 صر است.ي دوم، تعهد ادبی صفت بارز شعر قیي نخست، در دورهبرخالف دورهاست. 
 

 «بودن کناِر دیگری»ی دوره. 3. 5

ن تریي دانشگاه و یکی از مطرحي زندگی، قیصر یک استاد جاافتادهدر آخرین پرده
 ( طنز تلخ روزگار بود، اینکه هم اولین اشعار قیصر 8: 1391)ربانی،  .شاعران دوران بود
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 يهاند. شعرهاي اولیشدهو هم آخرین اشعار او، در خالل ارتباطی تنگاتنگ با مرگ نوشته 
قیصر، در بستر جنگ تحمیلی شکل گرفتند و شعرهاي آخر قیصر در بستر یک جنگ 
تحمیلی دیگر، این بار نه با یک دشمن خارجی، بلکه با دشمنی از درون. بعد از تصادف 

وپنجه نرم کردن با عوارض سهمگین آن بود. بعد از قیصر همواره در حال دست 77سال 
م خوردن از چپ و راست، گویا تیغ جراحی باید آخرین ضربات را به قلب ها زخسال

 زد.بیمار قیصر می
 تعهد اجتماعی .1. 3. 5

، یعنی از اواخر دهه هفتاد تا پایان زندگی قیصر در سال ي آخر شعر قیصراگرچه در دوره
ه ن دور، دیگر اتفاقاتی به بزرگی انقالب یا جنگ در جامعه رخ نداد، گویی در همی86

ابند. یاست که پیامدهاي بزرگ جنگ و انقالب بیش از هر زمان دیگري فرصت بروز می
اي بعد از جنگ، تغییرات ساختاري هاي توسعهدر خالل انقالب، جنگ و سیاست

اي در جامعه ایران، نسبت به دوران قبل از انقالب، اتفاق افتاده بود. با نگاهی به گسترده
یش جمعیت، افزایش شهرنشینی، افزایش میزان سواد، تحول و هایی مانند افزاشاخص

ها و وسایل مطبوعات، افزایش دسترسی به رسانه شمارنشر، افزایش  يرشد در حوزه
غییرات توان متوجه شدت تارتباطی، تحول قشر روشنفکر و تحول در ساختار طبقاتی می

 يدر عرصه (267-251: 1378فاضل، رک. . )از انقالب شد سوم پس ياجتماعی در دهه
[ تدریجروشنفکري ایران ]به يهفتاد، بخش منفعل جامعه ياز اواسط دهه»سیاسی هم، 

هاي جدیدي براي رسیدن به از خمودگی و سرخوردگی رهایی یافت و اصول و شیوه
جاي روي آوردن به اصالح به ،تر از همهاهداف خود را مطرح کرد. در بعد سیاسی مهم

افزایش مشارکت سیاسی در جامعه و شرکت  (45: 1381)اکبریانی، .« انقالب بود
، تأکید و تمرکز 80و  76هاي مردم در انتخابات ریاست جمهوري سال يگسترده
زدایی در هاي برآمده از این انتخابات بر مسائل فرهنگی، و تالش براي تنشدولت
هاي رتباطی و پیشرفتها، در کنار گسترش وسایل اسیاست خارجی در این سال يعرصه

مجموعاً بسترساز  ،هفتاد يشدن اینترنت از اواخر دههویژه همگانیبه، تکنولوژیکی
رات مشاجسلسلهدر جامعه شد. هرچند این گفتگو بعضاً به « گفتگو»پدیدآمدن نوعی 

با  کلی طور کرد، بهتقلیل پیدا می« راست»و « چپ»سیاسی میان دو طیف معروف به 
اخر رسید. گفتگویی که از اوناپذیر به نظر میی از تاریخ اجتماعی ما اجتناببخشعنوان 

 هايهفتاد در سطوح خرد و کالن جامعه به راه افتاد، فرصتی فراهم کرد تا گروه يدهه
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مختلف مردم و نخبگان سیاسی، فرهنگی، هنري و اجتماعی، به تغییر، تعدیل و اصالح 
نرِي اجتماعی در آثار ه يردپاي این تغییرات گسترده هاي پیشین خود بپردازند.اندیشه

تر اشاره شد، خوبی قابل مشاهده است. همچنان که قبلها بهجامانده از آن سالبه
این تغییرات، تالش براي اصالح و بهبود مبانی اندیشگانی پیشین است و نه  يمشخصه

هاي هنريِ انقالبی کمتر با شکل ما در این دوره روازاین ؛هاکن کردن آنبراندازي و ریشه
شعر قیصر عمیقاً صادق است. قیصر در این دوره تغییر ي بارهمواجه هستیم. این گزاره در

 شود.شود، اما از بیخ و بن زیروزبر نمیکند، اصالح میمی
دوم که قیصر شعري  يتعهد زمانی قیصر در این دوره برقرار است. برخالف دوره

افتند و زباِن ي آخر او، اغلب در حال اتفاق میهاي دورهمیل به گذشته داشت، شعر
شعر قیصر هم، برخی شعرها به سیاق شعرهاي  ياند. اگرچه در آخرین مجموعهزمانه
زمان با خود سوم شعر قیصر، هم يکلی زمانِ شعرهاي دوره طور دوم هستند، به يدوره

ام و دوباره ام/ گم بودهي خود پا شدهسالهاز خواب چهل»االت اجتماعی هستند. او و احو
بر وفق مراد قیصر نیست و قیصر  باز ( در این دوره زمانه85 :1388پور، امین« )امپیدا شده

 :نک. همان« )کس خودش نیستدر این زمانه هیچ»دوم معتقد است  يبه سبک دوره
 در اي است که آن را دوست ندارد.ر با زمانهبرخورد قیص ي، نحوهمهم ي(، اما نکته74

 نهاد،سوي گذشته روي می قبل، در مواجهه با دوران خود، به يکه قیصر در دوره حالی
مثال براي  ؛پردازدهایی براي بهترشدن در حال یا آینده میایده بیاناما در این دوره، او به 

چرا عاقالن را نصیحت کنیم؟ بیایید از عشق صحبت »گوید: می« اخوانیه»در شعر معروف 
 / بیا جیب احساس]...[عادتی کاش عادت کنیم/ کنیم/ تمام عبادات ما عادت است/ به بی
« دیگري»قیصر در این دوره با « من» (63 :همان« )و اندیشه را/ پر از نقل مهر و محبت کنیم

 زمانی رضایتمند نیست. ست، اگرچه الزاماً بابت این همزمان اهم
از محیط پیرامون خود دارد.  زیاديمانند همیشه درک بسیار  در این دوره هم، قیصر

هاي گرم انقالب و جنگ، به فضاهاي سرد شهري دوم، از صحنه يشعر قیصر که در دوره
کند. قیصر در رن زیست میي سوم هم اغلب در فضایی مدمکان کرده بود، در دوره نقل

به  اششناختیاین دوره نیز معموالً عناصر مکانی را در جهت بازنمایی اعتراضات هستی
« هاخراشزند به چشم آفتاب/ تیغ برج آسمانزخم می»گوید: گیرد و میخدمت می

هاي کوچکی مانند روبوسی خوشیها و دل(، اما گویی در این دوره، زیبایی58 :همان)
دیشب باران قرار با پنجره داشت/ روبوسی » :ان و پنجره هم پیرامون شاعر وجود دارندبار
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ا چک... چکار بچک، چکپچ کرد/ چکآبدار با پنجره داشت/ یکریز به گوش پنجره پچ
ها و اشیاء در این توجه در نگاه قیصر به پدیده( نکته جالب89 :همان« )پنجره داشت؟

دهد خوبی نشان میها بهکشد، این سؤالشناختی است که پیش میدوره، سؤاالت معرفت
هاي تصاویر و برداشت يکه امکان ارائه است قیصر بیش از هر زمان دیگري متوجه شده

 يزاییده»کند. قلمداد می« راز هنر»سئله را هاي واحد وجود دارد و همین ممتکثر از پدیده
/ زاید؟چشم ماست زیبایی؟/ یعنی که جمال در نظر این است؟/ یا چشم خود از جمال می

/ زیبایی راز، راز زیبایی است/ آن راز نهفته در هنر ]...[معناي بصیرت و بصر این است؟/ 
، ي قبلیه نسبت به دو دورهامتیاز تعهد مکانی قیصر در این دور (76 :همان« )این است

هاست. پذیري، و دوري از گزارش مستقیم پدیدهتوجه بیشتر به بازنمایی هنري و تأویل
هاي کلی در شعر کاسته شده و تصاویر و به همین مناسبت، از میزان قطعیت و حکم

  اند. یافتهها استقالل بیشتري در متن پدیده
سائل پرداخت او به م يشیوهقیصر، بیشتر در  از شعر گانی این دورهتحوالت اندیشه

ح طرحی براي صل»، دو شعر کوتاه در این زمینه. ستسیاسی، اجتماعی و فرهنگی هویدا
( توجه 17و  16 :همان) دستور زبان عشققیصر در کتاب « 3طرحی براي صلح »و « 2

عرش، ش ي نخست. قیصر که در دورهرا برانگیخته است انن و محققابسیاري از منتقد
پیروزي »ترسیم کرده بود، در این شعرها دم از « خفاش وحشی»صورت دشمن را به

ي سوم شعر قیصر، تحول زند. در دورهمی (17)همان:  «جنگ! واقعی/ نه در جنگ،/ که بر
ا ام ؛اش پدید آمدنگاه شاعر به جنگ و بسیاري دیگر از مبانی فکري شکلجدي در 

انقالبی »این تغییرات و تحوالت  يبخش گفته شد، مشخصهطور که در ابتداي این همان
بلکه تغییرات در حد اصالح مبانی فکري پیشین هستند. واقعیت این است  ،نیست« بودن

ین کند، هماستفاده می« شهید» يهایی براي صلح، قیصر همچنان از کلیدواژهکه در طرح
اش هم بدل به شاعر حیات ادبیاز  دهد که او در آخرین دورهروشنی نشان مینکته به

 ياست. اعتقاد به مسئله« دفاع مقدس»نشده و همچنان شاعر « ضدجنگ»یا شاعر « جنگ»
صل به این ا همچناناست و قیصر « نبرد حق علیه باطل»باورداشت اصل  نیازمند شهادت

همید که توان فمی دستور زبان عشقپایبند است. با نگاهی به کلیت شعرهاي قیصر در 
تغییرات بنیادي نشده است. نگاه  دچارجنگ و شهدا و...  يدربارهمبناي فکري قیصر 

د از اي بوذره»شدگان جنگ تحمیلی در این آخرین دوره هم چنین است: قیصر به کشته
 (57 همان:« )غبار راه آنها آفتاب
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دهد: میي دوم به انتقاد از دیگران ادامه انند دورهاش مشاعريي سوم قیصر در دوره
سوخت »(، 13 :همان« )کس را/ دیگر/ در این زمانه دوست ندارمچیز و هیچمن هیچ»

هایی در شعر اما رگه (59 :همان« )هاتر از آشهاي داغهمه/ کاسهبال ما از این و دست
بهتر شده و در « دیگري»او با  يدهند رابطهي آخر قیصر وجود دارند که نشان میدوره

 «برج عاجی»خواهد در ي دوم، شاعر دیگر نمیبوده است. برخالف دورهحال بهترشدن 
و در  دکنمیحرکت « دیگري»که براي خودش ساخته، تنها گذاشته شود، بلکه به سمت 

ي اول اغلب متوجه دشمن خارجی، یا دشمنان ایستد. انتقادات قیصر در دورهکنار او می
استفاده از جنگ و انقالب کرد که در حال سوءانقالب بود، گهگاه هم از کسانی انتقاد می

شود، تر میانتقادات قیصر بسیار گسترده يي دوم دامنهبراي منافع شخصی بودند. در دوره
ها و کارهایش هم انتقاد آید که قیصر از خودش و ارزشندرت پیش میاما در این دوره به

هایی که و از دست تمام پدیده داندي دوم، اغلب شاعر خود را بر حق میکند. در دوره
با »گوید: ي سوم، میکند. اما در دورهاند شکایت میهاي او شدهسد راه تحقق آرمان

رسم به خود، از خودم که بگذرم/ دیگران ام؟ من چگونه گم شدم؟/ باز میخودم چه کرده
 (38 :نهما« )ام؟ شاعرم که شاعرم!اگر که خوب، یا خدانکرده بد/ خوب، من چه کرده

ها تها و شکسبیند و در موفقیتمی« دیگري»در این دوره است که قیصر خود را کنار 
گیرد. قیصر در این دوره، راه مقابله با وضعیت سهم خود و گفتمان خود را هم در نظر می

اي داند، بلکه با توجه به فضنامطلوب موجود را، حذف دیگري و بازگشت به گذشته نمی
 ي کار را در بازخوانیوالتی که در ابتداي این بخش تشریح شد، چارهکلی جامعه و تح

القضات/ میان دل و دین قضاوت بیایید تا عین عین»گوید: داند و میها و نوآوري میسنت
در همین  (65 :همان« )کنیم/ اگر سنت اوست نوآوري/ نگاهی هم از نو به سنت کنیم

کند اي تازه به جنگ نگاه می، از دریچه«هایی براي صلحطرح»که قیصر، در  زمینه است
جاي تقلیل مسئله به یک دشمن خارجی، فلسفه و ذات جنگ را هدف و این بار به

 ي(، فلسفه33و  32 همان:« )3آرمانی »و « 2آرمانی »گیرد. قیصر همچنین در شعرهاي می
ر تعاشورا، خواستار نگاهی تازه ياجهه با واقعهکشد. حتی در مورا به چالش می« زندان»

راستی آیا/ کودکان کربال، تکلیفشان تنها/ دائماً تکرار مشق آب! آب!/ »شود؛ تر میو کالن
کلی در آخرین  طور وضوح در این شعرها و بهقیصر به (20 :همان« )مشقِ بابا آب بود؟

ي هاست. قیصر در دورهانی سنتاش به دنبال انجام اصالحات و بازخوي شاعريدوره
ي دوم از همانند دورهکند و نه می« دیگري»ي اول خود را فداي سوم، نه مانند دوره
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ا که البته هر جو  شودایستد و با آن همراه میمی« دیگري»گریزد، بلکه کنار می« دیگري»
 هايحفظ ارزشکند. قیصر در این دوره، در کنار سختی انتقاد میالزم باشد از آن به

هاي اجتماعی غالب دوران، یعنی خود، متعهد به ارزش ياعتقادي، دینی و فرهنگی اولیه
شعر  توان گفتهاي این بخش، میتوجه به یافته خواهی و... است. باتکثر، اصالح، آزادي

 اجتماعی برخوردار است و به يقیصر در این دوره از تعهد زمانی، مکانی و اندیشه
 تعهد اجتماعی است دارايطورکلی 

 تعهد ادبی. 2. 3. 5

ي خود است نشان داده شد، در این دوره قیصر زبانِ زمانه 1. 3. 5همچنان که در بخش 
ي شاعران بزرگ در این راه همچون همهشاعر کند. را در شعرش بازنمایی می« دیگري»و 

دهد. کمالش را ادامه میو مسیر شعريِ رو به است از تجربیات پیشین خود بهره گرفته 
تشریح شدند، با  2. 2. 5هاي ادبی که در بخش در این دوره، تمامی عناصر و تکنیک

 و همین موجب گردیده هایی در مسیر بهترشدن به خدمت گرفته شدهتعدیل و جرح
ن دوره باشد. تریترین و سختهي شعر قیصر، ازنظر کیفیت ادبی، کاملتا سومین دوره است

الح بلکه به اص ؛زندهاي ادبی نمیدر این دوره به شکلی انقالبی دست به نوآوريقیصر 
ن توان گفت در ایپردازد. بدون تکرار مکررات، میهاي پیشین خود میو تکمیل تجربه

 ندداکند، خود را در مقابل آن مسئول میي خود را درک میدوره، قیصر فضاي ادبی زمانه
 است.از تعهد ادبی برخوردار  و
 

 گيرینتيجه .6
تعهد اجتماعی، این نتیجه حاصل شد که تعهد و  با کاربست معیار دووجهیِ تعهد ادبی

 شاعر اش تعهدي ناکامل و نامتعادل است. در این دورهنخست شاعري يقیصر در دوره
ن است و همی هاي عقیدتیي شاعرانگی داشته باشد، درگیر دغدغهبیش از اینکه دغدغه

 یبررس با. اش باشدتعهد ادبی بیشتر از موجب شده است تا میزان تعهد اجتماعی او
درنگ نتیجه گرفت که تعهد ادبی، توان بیي دوم، میقیصر در دوره« تعهد»کیفیتِ 
ي ي بارز شعر قیصر در این دوره است. در این دوره نیز تعهدِ قیصر همانند دورهمشخصه

ي دوم حکایت برعکس با این تفاوت که در دوره ؛و درنتیجه ناکامل استاول، نامتعادل 
ي سوم و آخر دورهقیصر بیش از تعهد اجتماعی اوست؛ اما در  است و وزن تعهد ادبی

کافی  يشعر و شاعري قیصر، همزمان به مسئولیت ادبی و مسئولیت اجتماعی به اندازه



 (37پیاپی) 1397، پاییز 3ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  44

 

قیصر  هايها و تواناییي تجربهمحل گردهمایی همه واقعدر توجه شده است. این دوره
مداري اجتماعی و کیمیاگري ادبی. بنابراین، اگر بنا به داوري زیستی دغدغه؛ محل هماست

رین تفت کاملتوان گدر ادوار مختلف شعر قیصر باشد، می« تعهد»چگونگی  يدرباره
نها در این دوره است که میان ت زیراشود، سوم شعر قیصر یافت می يتعهد در دورهشکل 

تعادل برقرار است و « تعهد ادبی»و « تعهد اجتماعی»، یعنی «تعهد در ادبیات»دو وجه 
 یک قربانی دیگري نشده است. هیچ

و تلقی ترین امتیاز اپور به پویایی اخالق تعهد را مهمتوان تعهد قیصر امیندر پایان، می
اشتباه نگرفت و همین مسئله باعث حرکِت « تحجر»با را « تعهد»گاه معناي کرد. قیصر هیچ

دائم شعر او به سمت بهترشدن شد. اینکه شعر قیصر و چگونگی تعهد او در هر دوره دچار 
ي او در مقایسه با بسیاري از ترین ممیزهضعف، بلکه مهماست، نه نقطه تغییراتی شده

و اجتماعی کار شاعري را آغاز هاي تاریخی شاعران دیگر است. قیصر که در بطن پویایی
ي خود حرکت کرد و دقیقاً به همین دلیل از ابتدا کرده بود، تا دم آخر با زمانه و جامعه

 اش متعهد باقی ماند.شاعري متعهد بود و تا پایان حیات و دوران شعر و شاعري

 

 منابع
مدیریت و «. گیري بر مبناي اخالقیاتالگوي تصمیم» .(1376ابطحی، سیدحسین. )

 .54-45، صص 1ي ، شماره11ي ، دورهتوسعه

 ،ي فرهنگستاننامه«. پوري شعر قیصر امینمروري بر کارنامه» .(1386نیا، سایه. )اقتصادي
 .149-138، صص4ي ، شماره9ي دوره

 هشتاد يدهه شاعر نتوانست هفتاد و شصت يدهه شاعر» .(1381اکبریانی، محمدهاشم. )
 .46-42، صص 28ي ، شمارهکارنامه«. تواندمی

 تهران: مروارید. .پوري کامل اشعار قیصر امینمجموعه .(1388پور، قیصر. )امین

 ، تهران: مؤلف.3و  2، 1. ج طال در مس: در شعر و شاعري .(1371براهنی، رضا. )

بیات اد«. پورامین قیصر آثار در کودکی و جنگ( »1390خواه، مریم. )ور، مجید، نیکبهره
 . 76-47 ، صص5ي ، شماره3ي ، دورهپایداري

ران: ، تهشناسی نظم )تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی(جامعه .(1375چلبی، مسعود. )
 نی.
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، رشد معلم«. 1386-1338پور معلمان بزرگ ایران: قیصر امین» .(1391ربانی، جعفر. )
  .11-8، صص2ي ، شماره31ي دوره

ي ، شمارهي علوم انسانیپژوهشنامه«. معیار تعهد در ادبیات» .(1384رسولی، حجت. )
 .82-73، صص46و  45

تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی ( »1391روحانی، مسعود و عنایتی قادیکالیی، محمد. )
، 73ي ، شماره20ي ، دورهي زبان و ادبیات فارسیفصلنامه«. پورشعر قیصر امین

 .128-99صص

، صص 47ي ، شمارهشعر«. شاعري نه براي تمام فصول» .(1385)شکارسري، حمیدرضا. 
57-62. 

 منظر از پورامین قیصر شعري هايگزینیواژه» .(1391صالحی، پریسا و نیکوبخت، ناصر. )
 .  99-75 ، صص24ي ، شمارهپژوهش زبان و ادبیات فارسی«. انتقادي گفتمان تحلیل

 قیصر شعر در تحول و تعهد مقدس، دفاع» .(1389صرفی، محمدرضا، هاشمی، سیدرضا. )
 . 346-323، صص 3ي ، شماره2ي ، دورهادبیات پایداري«. پورامین

ي زبان و پژوهشنامه«. پورنوآوري در شعر قیصر امین» .(1389مقدم، سهیال. )صالحی
 .160-133 ، صص6، دوره دوم، شماره ادبیات فارسی

هاي شناختی گفتمانبررسی جامعه» .(1389)ضیائی، حسام، صفایی سنگري، حسام. 
ي مطالعات فصلنامه«. هـ.ش( 1376-1367از انقالب اسالمی ) ي دوم پسشعري دهه

 . 176-153 ، صص4ي ، شماره11ي ، دورهملی

 «.هاي شعري فعال در عصر انقالب اسالمینگاهی به جریان» .(1387اله. )طاهري، قدرت
 .41-28، صص22ي شماره ،2ي ، دورهکتاب ماه ادبیات

ي فصلنامه«. چیست؟ متعهد شعر و کیست متعهد شاعر» .(1383مقدم، مهیار. )علوي
 . 16-9 ، صص4و  3ي ، شمارهتخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 در ایران اسالمی انقالب هايچالش ترینمهم یابیریشه» .(1378فاضل، سید ابوتراب. )
 . 278-247 ، صص3ي ، شماره1ي ، دورهي متینپژوهشنامه«. سوم يدهه

«. پورامین قیصر شعر در سبک سه رنگ، سه صدا، سه» .(1387فتوحی، محمود. )
 .30-9 ، صص5ي ، شماره2ي ، دورهپژوهیادب

 تهران: سرآمد. .ايدرآمدي بر اخالق حرفه .(1387فرامرز قراملکی، احد. )

 تهران: نی.، ي هادي خلیلیترجمه بر تحقیق کیفی. درآمدي .(1391فلیک، اووه. )
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 در «پورامین قیصر» نزد مرگ مفهوم» .(1392پور، نسیم. )فیروزیان، مهدي و عظیمی
 .  73-49 ، صص30ي ، شمارهپژوهش زبان و ادبیات فارسی«. شاعري نخست يدوره

هاي نگران آینه تردیدند؛ بررسی و تحلیل حیرت و چشم» .(1389گرجی، مصطفی. )
 يي جدید، شماره، دورهادب و زبان«. پورسرگردانی انسان معاصر در نگاه قیصر امین

 .337-317 ، صص28

 و فلسفی اجتماعی، انتقادهاي مفهوم تحلیل» .(1392گرجی، مصطفی و آزاد، هاجر. )
 ي، شمارهپژوهش زبان و ادب فارسی«. پورامین قیصر اشعار يمجموعه در سیاسی

 .169-149، صص 30

«. پورهاي اشعار قیصر امینبررسی و تحلیل نام» .(1388گرجی، مصطفی و میري، افسانه. )
 .104-79، صص4ي ، شماره42ي ، دورهجستارهاي ادبی

 هايسروده در تشخیص يآرایه تحلیل و بررسی» .(1388محمدي، علی و زارعی، جمیله. )
 .127-105، صص 41ي ، شماره13ي ، دورهپژوهی ادبیمتن«. پورامین قیصر

ي صور خیال بررسی و مقایسه» .(1390الدین و نجفی بهزادي، سجاد. )مرتضوي، جمال
ي ماره، شي زبان و ادبیات فارسیفصلنامه«. پوردر شعر حسین منزوي و قیصر امین

 .  196-167، صص 70

هاي اجتماعی شعر دغدغه» .(1392اسماعیل، روشن، محمدمهدي و نعمان انق. )نادري، 
 .89-81، صص 1ي ، شماره2ي ، دورههاي ادبی و بالغیپژوهش«. پورقیصر امین

تهران: نگاه  مدارا و مدنیت )مقاالتی در باب اخالق اجتماعی(. .(1392نراقی، آرش. )
 معاصر.

«. پوروند حماسه و عرفان در اشعار قیصر امینپی» .(1392مسجدي، مریم. )نظرچوب 
 . 236-221، صص 8ي ، شماره4ي، دورهادبیات پایداري

 .165-137، صص 5ي ، شمارهدهخداپور. موسیقی اشعار قیصر امین .(1389نظري، ماه. )

«. پورامین قیصر شعر در بنديپایان روش» .(1388منش، مهدي و مقیمی، فاطمه. )نیک
 .123-101، صص 8و  7ي ، شماره3ي دوره ،پژوهیادب

«. هاي شعر متعهد فارسیبار تعلیمی جریان» .(1391سرایی، پارسا. )یعقوبی جنبه
 .198-177، صص 15ي ، شمارهي ادبیات تعلیمیپژوهشنامه

فشار هنجار تعهد » .(1391زاده، مارینا و لشکري دربندي، مرضیه. )یوسفی، علی؛ فرهودي
 .192-179، صص 2ي ، شماره23ي ، دورهشناسی کاربرديجامعه«. اجتماعی در ایران


