
 

  پور بر پايه نقد نو بررسي شعر قيصر امين
  1فهيمه خراساني
   2ناصر نيكوبخت

  :چكيده
 سـخنان  از رويكـرد  ايـن  داشـت،  رواج آمريكـا  در 1960 تا 1930 سالهاي فاصله در كه شود مي اطالق رويكردي به نو نقد

 پـن  رابـرت  تيـت،  آلـن  رنسـام،  كـرو  جـان  چـون  كسـاني  بوسـيله  و  پذيرفته تاثير ريچاردز .آ . ي و اليوت. س . ت چون منتقداني
  . است شده پرورده ويمست .ك يليام و و بروكس كلينث وارن،
 شـود؛  مـي  گرفته نظر در مؤلف زندگينامه و تاريخي زمينه از جدا متن و شود مي پرداخته اثر خود بررسي به نقد نوع اين در

 سـازماني  وحـدت  دنبـال  بـه  بايـد  منتقـد  و است دو اين پيوند حاصل شعر انسجام و ناپذيرند جدايي هم از محتوا و صورت
  .شود مي حاصل  متن در  رفته كار  به لفظي و بديعي صنايع بررسي طريق از كه باشد هايي تباين و ها تنش و پيوند اين از حاصل

 تـالش  مختصـر  ايـن  در اسـت،  بررسـي  قابل نو نقد منظر از اشعارش كه باشد مي معاصر تواناي شاعران از پور امين قيصر
 مـتن  خـود  به توجه با فقط و  بيروني مسائل از جدا را او شعر توان مي كه شود داده نشان وي از شعر هفت بررسي با شود مي

  . كرد بررسي
   پور امين قيصر فرماليسم، نو، نقد ،ادبي نقد :گان كليديواژ

  :مقدمه
 گرفـت  مي قرار توجه مورد اثر يك بررسي در آنچه بيستم، قرن در ادبي نقد جديد هاي رهيافت پيدايش از پيش تا

 عقايـد  و مؤلـف  زندگينامـه  چـون  مسـائلي  ،گرفت مي قرار توجه دوم درجه در متن خود و بود متن از بيرون مسائل
  .    شد مي شمرده ضروري ادبي اثر يك تحليل و درك براي وي زمان در رايج اخالقي و فلسفي
    يـا  مؤلـف  زندگينامـه  بـه  توجـه  جاي به و پرداختند اثر خود بررسي به فقط نو نقد منتقدان ديدگاه، اين مقابل در
 در ريشـه  و نبـود  جديـد  استنباطي شكل، از اينان استنباط «البته كه دادند نشان توجه اثر شكل به خواننده، بر اثر تاثير

 ديدگاه اين پرداز نظريه ترين عمده كولريج« .)190ص ،1382: پاينده( »داشت نوزدهم قرن اوايل رمانتيك شاعران نظريات
 حـدود « مكتـب  ايـن . )191 ص ،1382: پاينـده ( »است شعر در شده مطرح هاي انديشه از تابعي شكل، بود معتقد كه بود
 )1893-1979( ريچاردز. اي. آي هاي نظريه. بود كشور اين در گرايي فرم نوع موثرترين و آمد پديد آمريكا در سي دهه
  ).17 ص ،1377: مقدم علوي(» است داشته چشمگيري نقش آن آمدن پديد در انگليسي، پرآوازه متنقد

 نـو  نقـد  نـام  بـه  امـروزه  آنچـه  اما بود مؤثر نو نقد گيري شكل در ريچاردز.آ.ي و اليوت.س.ت هاي ديدگاه اگرچه
 new« وي كتـاب  نـام  از بـار  نخسـتين  نيـز  نـو  نقـد  عنـوان  اوسـت؛  پيـروان  و رنسـام  عقايد بيشتر شود مي شناخته

«criticismاست شده گرفته.  
 )ويمسـت . ك ويليـام  و بـروكس  كلينـت  وارن، پـن  رابـرت  تيت، آلن رنسام، كرو جان( رهيافت اين پيشكسوتان

  .كردند مي منتشر) فراريان( نام به اي نشريه در را خود عقايد ابتدا در و باشند مي
 و باشـيم ) Objective Correlative(عيني پيوند هم يك دنبال به بايد ادبي اثر يك بررسي در كه است معتقد اليوت

 شـامل  كـه  كرد ابداع شعر معناي به دستيابي براي پيچيده نظامي«  ريچاردز  و بپردازيم اثر شناسانه-زيبايي تحليل به
: برسـلر ( »اسـت  شـده  نـو  نقد مترادف اكنون متن، تنگاتنگ قرائت يا دقيق تشريح همين است، متن موشكافانه تشريح

  )82ص ،1386
 اثـر  ميـان  تمايز به رهيافت، دو هر در است، نزديك بسيار روس فرماليسم نقد شيوه به نو نقد هاي ديدگاه و عقايد

 يـا  تـاريخي  زمينـه  بـه  پـرداختن  نه هستند اثر ساختار به دستيابي دنبال به دو هر و شود مي توجه علمي زبان با ادبي
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  .اي زندگينامه عناصر
 بوحـود  روسـيه  در 1914 سـال  در مكتب اين پردازد،-مي زبانشناسي ديدگاه از ادبيات بررسي به روسي فرماليسم

  . شد منقرض 1928 سال در ها استالينيست مخالفت اثر بر و آمد
  زبـان  انـواع  از يكـي  ادبي زبان كه گفت توان مي لذا و است زباني مسأله يك صرفاَ ادبيات ها فرماليست اعتقاد به«

  )147 ص ،1378: شميسا( »نگريست شناسي زبان ديد از آن به بايد و هاست
 اپويـاز  انجمـن  در كـه  بودنـد ) ياكوبينسـكي  و شكلوسكي بام، آخن بوريس( فرماليسم مكتب اعضاي مهمترين از

. بودنـد  كـرده  تأسـيس  را مسـكو  شناسان زبان انجمن كه ياكوبسن رياست به ديگري گروه همچنين و داشتند فعاليت
 كنايـات  و اسـتعارات  شـعر،  اوزان الفاظ، داللتهاي بر بيشتر شعر در منتقد براينكه«  بود مبتني نقادي شيوه اين اساس
 بـا  تـا  كنـد  تحليل و تفسير آن كالم شيوه و نسج و لحن به توجه اساس بر بيشتر را ادبي اثري تا بكوشد و كند توجه
  ).600 ص ،1361: كوب زرين(»  آثار مجموعه يا شاعر حيات دوران با اثر ارتباط به توجه

 زبـان  از بايـد  شـعر  كـه  بودند معتقد و پرداختند-مي متن خود به فقط ادبي، اثر يك بررسي در فرماليست منتقدان
 و سـازد  متفـاوت  عـادي  زبان با را متن كه شگردي هر بكارگيري يعني كند،) Deformation( »زدايي آشنايي«  عادي

  . شود مي زدايي آشنايي باعث كه پرداختند مي اي ادبي صناعات بررسي به همچنين
 تولـد  و ايـم  كـرده  عادت آنها به كه هايي واژه مرگ يعني دانست، مي»  واژه رستاخيز«  را شعر شكلوسكي، ويكتور

  .ناآشنا و جديد هاي واژه
 در را هنجـارگريزي  ايـن  و دانسـتند  مـي  عـادي  زبان از »هنجار از گريز«  نوعي را ادبي زبان ها فرماليست واقع در
  . كردند مي بررسي.. .و نحوي معنايي، لغوي، آوايي، سطح

 آنهـا  هستي خاص كيفبت كه است مستقل موجوداتي منزله به ادبي آثار مالحظه«  دارد، اهميت نظريه اين در آنچه
  .)2 ص ،1374: پورنامداريان(»  شود مي دريافته آنهاست، ذاتي كه اجزايي برحسب

 و صـناعات  بررسـي  بـه  و بودنـد  آن ادبيـت  وجوه دنبال به اثر يك خوانش در روس هاي فرماليست كلي طور به
 است متن خود بر فقط تأكيد نيز» نو نقد« مكتب در كند، مي متفاوت عادي زبان از را متن كه پرداختند مي شگردهايي

  . آمريكا فرماليسم و روس فرماليسم: شد قائل فرماليسم نوع دو به توان-مي لذا و آن از بيرون مسائل نه
 و» مؤلـف  قصد درباره سفسطه« نام به خود مقاله دو در نو، نقد مكتب پردازان نظريه از تن دو بيردزلي، و ويمست

 قصـد  دنبال به نبايد ادبي اثر يك تحليل در كه معتقدند اينان پرداختند، خود ديدگاه شرح به» اثر تاثير درباره سفسطه«
 اثـر  شـكل  داد نشـان  و پرداخت آن ساختار و متن خود بررسي به بايد بلكه بود خواننده بر اثر تأثير يا مؤلف نيت و

  .است داشته تاثير آن معناي ايجاد در چگونه
 چگونـه  بلكـه  نيسـت،  مهم است، گفته را آن كسي چه اينكه  يا شده گفته چيز چه اينكه نو نقد شيوه در واقع در
  .است پذير امكان رود مي كار به متن در كه معنوي و لفظي صناعات بررسي طريق از نيز اين كه است مهم اثر گفتن
 مـتن  در كـه  باشـد  هايي تضاد و ها ابهام دنبال به و كند توجه كلمات ثانوي داللتهاي به بايد منتقد رهيافت، اين در

 كلمـات  چينش نحوه حتي و.... و تضاد آيروني، ، تناقض چون اي ادبي صناعات تحليل و بررسي با و است رفته كار به
 و برسـند  همـاهنگي  بـه  بايـد  كـه  تضـادهايي « . بپـردازد  مـتن  در موجـود  هاي تباين و ها تنش رفع به كاغذ، روي بر

 باشـند  بيشتر تضادها هرچه و آورند مي فراهم را شعر ماده دقيقا بدهند، سازش به را خود جاي بايد كه هايي اختالف
  ).301 ص ،1383: هارلند(» شد خواهد واالتر شعر كنند، غلبه بيشتر ها تناقض يا

 بـراي  فقـط  اينكـه  نـه  باشند داشته كاركردي نقشي بايد متن در رفته كار به صنايع تمام كه است اين مهم نكته البته
  .باشند رفته كار به كالم آرايش

 مهـم  رو آن از را فـرم  بلكه نداشتند توجه فرم خود به صرفاًَ نو نقد اصحاب «ناپذيرند جدايي هم از محتوا و شكل
  . )34ص ،1384:برتنس(»  است متن معناي در مؤثري عامل كه دانستند مي
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 شـعر،  بيرونـي  سـاختار  و فـرم  به توجه و اشعار  تنگاتنگ قرائت و دقيق بررسي با شود مي تالش مختصر اين در
  .شود مشخص اشعار انسجام

  تـوانيم  مـي  نو نقد طريق از دهيم نشان داريم سعي پور امين قيصر مرحوم اشعار از شعر هفت تصادفي گزينش با 
 بـه  توجـه  با فقط بلكه سرايش، عصر سياسي و اجتماعي اوضاع و آن سراينده زندگي درنظرگرفتن بدون را شعر يك
  :يابيم دست -است محتوا و فرم پيوند حاصل كه -آن معناي به و كنيم بررسي متن خود

  

  )2(ها دردواره
   دل و آفتاب ميان در
  كجاست؟ مشترك مرز

   من هاي چشم
  :هاست نقشه ميزبان
   رو روبه مرزهاي و ها نقشه

  آرزو درد، مرزهاي
  خيال مبهم مرزهاي
  محال و ممكن مرزهاي

  

  فاصله هاي نقشه
   غريب و خاكي مرزهاي

  اند كشيده دل و آفتاب بين
  كجاست؟ دلم شرقي مرزهاي 
  

  من هاي چشم
  هاست نقشه ميزبان
  كوهها
  زنند مي اوج به سر نقشه روي
  زنند مي موج نقشه روي رودها

  دل و آفتاب بين مرزهاي
   شوند مي خراب ناگهان

  

 آفتاب دنبال به دل )كجاست؟ دل و آفتاب بين مرز( شود مي آغاز پرسش يك با اول بند است، بند سه داراي شعر
 از شـاعر  شود، مي آغازTension تنش يك با شعر اين حقيقت در است، روشني و نور گر تداعي نيز آفتاب و گردد مي
  گويد؟ مي سخن مرزي چه

 مـرز  بـا  نقشـه  افزايـد،  مـي  شعر موسيقيايي تاثير بر) هاست كجاست،نقشه( شدن قافيه هم و) ش( صداي آرايي واج
 مـا  بـراي  اينكـه  جـاي  بـه  امـا  هاست نقشه مورد در توضيح بيانگر نقشه، از بعد(:)  سجاوندي عالمت و دارد تناسب

  .شود مي بيشتر ما ابهام چيست، مرزها از منظور كه شود مشخص
 تكـرار  صـنعت  اينكـه  ضمن است جدايي مفهوم بر بيشتر تأكيد بيانگر اول بند پاياني سطر سه آغاز در مرز تكرار

  .شود مي نيز موسيقي ايجاد باعث
  .)ر حرف( دارد وجود نيز آرايي-واج صنعت و شدند قافيه هم) محال خيال، -رو،آرزو به رو( كلمات
 در هستند، حيرت و سرگرداني گر تداعي دارند تناسب هم با اينكه ضمن) محال ممكن، خيال، آرزو، درد،( كلمات
  .رسد مي خود اوج به اينجا در شعر آغازين تنش حقيقت
 بنـد  در بـار  دو اول، بنـد  در بار پنج است، شده تكرار بار هشت مجموع در باالست، شعر اين در مرز لغت بسامد
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  .است فاصله و جدايي مضمون دهنده نشان امر اين كه آخر بند در بار يك و دوم
  .ايم نرسيده دل و آفتاب بين مرز به هنوز يابد مي ادامه بود، اول بند در كه اي سرگرداني و حيرت نيز دوم بند در
 :است شده استفاده جاندارانگاري صنعت از بند اين در

  

  فاصله هاي نقشه
   غريب و خاكي مرزهاي

  اند كشيده دل و آفتاب بين
 .بكشد مرز تواند مي كه شد تشبيه انساني به است، جان بي شيئ كه نقشه

  

 بـين  مرز و فاصله كه است نقشه در كه  چرا دارد وجود تناسب صنعت) نقشه،فاصله،مرز،خاكي،غريب( كلمات بين
 كشند مي خاك روي را مرزها كه چرا است متناسب مرز براي نيز غريب و خاكي صفت و شود مي مشخص ها سرزمين

  .است غربت و دوري گر تداعي مرز به رسيدن و
 سـؤال  همـان  بـه  بازگشـتيم  دوبـاره  كنـد،  مي طلوع شرق از آفتاب زيرا است آفتاب كننده تداعي) شرقي مرزهاي(

  كجاست؟ دل و آفتاب بين مرز :آغازين
 و هـا  تنش آخر بند در اما شود مي گفته سخن مبهمي جدايي و مرز از باشد مي تنش داراي شعر آغازين، بند دو در
  .گيرد مي صورت گشايي گره و شود مي برطرف ها ابهام

) سـوم  بنـد  در بـار  يـك  دوم، بند در بار دو اول، بند در بار پنج( شود مي كم بتدريج مرز لغت تكرار كه طور همان
  .رسد مي پايان به بتدريج نيز ها سرگرداني و ها ابهام
  :گيرد مي جان چيز همه دارد، وجود جاندارانگاري صنعت نيز بند اين در

  

  من هاي چشم
  هاست نقشه ميزبان 

  

 پـا  بـه  چيـز  همـه  گيرنـد،گويي  مـي  جـان  نقشه روي نيز رودها و كوهها و گيرد مي قرار ميهمان يك مقام در نقشه
  .دارند پويايي و حيات و اند خواسته
  .كند مي كمك تالطم و حركت مفهوم القاي به نيز) ر( غلتان واج آرايي واج

  .است مفهوم همين گر تداعي نيز اند شده قافيه هم كه) موج اوج،( كلمات
  .برسد آفتاب به بتواند دل اينكه تا بود پويا و زنده بايد جدايي، از حاصل سرگرداني و حيرت از شدن رها براي

 با مرز مخصوصاً) مرز،فاصله،غريب( چون كلماتي كاربردن به كه چرا است شعر اين عمده مضمون فاصله و جدايي
  .است مضمون اين گر تداعي باال، بسامد

 جـدايي  ايـن  بتدريج ديديم كه طور همان و دارد وجود شعر پايان به آغاز از جدايي اين بردن بين از براي گرايش
  .شود مي برطرف
 بنـد  بـا  اول بنـد  دو بين عمده تضاد يك اينكه ضمن باالست جاندارانگاري و تناسب صنعت دو از استفاده بسامد

 و جدايي اين آخر بند در كه حالي در رود مي سخن حيرت و سرگرداني و جدايي از اول بند دو در دارد، وجود آخر
  .   رود مي بين از سرگرداني و فاصله

  

  جديد عصر
   ما
  بريم مي سر به احتمال عصر در
  شايد و شك عصر در
  هوا وضع بيني پيش عصر در
  بيايد باد كه طرف هر از
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  ترديد قاطعيت عصر در
  جديد عصر

  اصلي هيچ كه عصري
  نيست يقيني احتمال اصل جز

  
  من اما
  تو نام بي

  حتي           
  ندارم احتمال لحظه يك               

  تو چشمان
  من اليقين عين

  تو نگاه قطعيت
  است من دين                  

  ناگزيرم تو از من
  من
  ميرم مي تو ناگزير نام بي

  

 احتمـال  و ترديد و شك از سخن اول بند در دارد، وجود تضاد صنعت دو اين بين و است بند دو داراي شعر اين
 بـين  اسـت  كلـي  تضـاد  يـك  شعر كل حقيقت در رود، مي سخن قطعيت و يقين از دوم بند در آن مقابل در اما است
  .عشق از حاصل يقين و ما زمانه ترديد  شك از پر دنياي
 سطرهاي آغاز در كلمه اين تكرار بار، هشت شود-مي عنوان با كه شود مي تكرار بار هفت عصر، لغت اول بند در
  .رساند مي نيز را تأكيد موسيقي، ايجاد ضمن اول بند

  :باشد مي دودلي و شك و اغتشاش بيانگر) ش(آرايي واج
  

  شايد و شك عصر در
  ...هوا وضع بيني پيش عصر در

  

 توجه قابل شمار دربرگرفتن براي خوب شعر يك گيري جهت آيروني «است كرده استفاده آيروني صنعت از شاعر 
  : )431،ص1385مكاريك،( »دارد مغايرت است، شده گفته شعر در ظاهراً آنچه با كه است عواملي ظريف تنوع و

  

  هوا وضع بيني پيش عصر در
  بيايد باد كه طرف هر از

  

 نشـانگر ) بيايـد  بـاد  كـه  طـرف  هـر  از( عبـارت  ادامه در اما است امروز دنياي دستاوردهاي از هوا وضع بيني پيش
 بــين كــه حــالي در اســت، رفتــه كــار بــه آيرونيكــال اي گونــه بــه تركيــب ايــن و اســت طلــب منفعــت هــاي انســان

  .دارد وجود تناسب) هوا وضع بيني باد،طرف،پيش(
  .است كامل ترديد و شك بيانگر اينكه ضمن دارد وجود نما متناقض صنعت) ترديد قاطعيت( عبارت در

  ).نيست يقيني احتمال اصل جز( دارد وجود پارادوكس صنت نيز اول بند آخر سطر در طور همين
  :دارد وجود الصدر الي العجز رد صنعت اول بند آخر سطر دو در

  

  اصلي هيچ كه عصري
  نيست يقيني احتمال اصل جز

  

 كلمات در) ن م،( خيشومي حروف تكرار رسد،-مي يقين و قطعيت به شعر شد گفته كه طور همان دوم بند در اما
  .كند مي تداعي را يقين و قطعيت نيز شوند مي تلفظ محكم اي گونه به كه) اليقين،دين-من،نام،عين(



 689/   پور بر پايه نقد نو    بررسي شعر قيصر امين

  :دارد ايهام احتمال كلمه
  من اما
  حتي تو نام بي
  ندارم احتمال لحظه يك
  

  . ندارم وجود احتمال تو بدون اينكه معناي به بار يك و ندارم تحمل معناي به بار يك
 بوجـود  را تـام  جنـاس  صـنعت  كـه  متفاوت معناي دو به اما است رفته  كار به بند دو هر در احتمال لغت ضمن در
  :است آورده
  . تحمل معناي به دوم بند در و ترديد و شك معناي به اول بند در

 وجـود  تناسـب ) يقين،قطعيت،ناگزير( كلمات بين و هستند نيز قافيه هم اينكه ضمن دارد تناسب دين با اليقين عين
  . هستند يقين كننده تداعي و دارد
  :  دارد وجود نما متناقض صنعت نيز دوم بند آخر سطر در

  

  من
  ميرم مي تو ناگزير نام بي

  . هست هميشه تو نام چون ميرم نمي هيچگاه من لذا بود، خواهد هميشه يعني است ناگزير تو نام
  

 در است، آيروني و نما متناقض صنعت دو شعر عناصر ترين اصلي از كه است معتقد نو، منتقدان از بروكس كلينث
  .خورد مي چشم به بوضوح صنعت دو اين نيز شعر اين

 شد بيان روشني به يقين و شك مفهوم دو بين تضاد ادبي، صنايع بررسي با شعر اين در شد مالحظه كه طور همان
  . آمديم نائل شعر فرم بررسي طريق از مهم اين به ما و

  

  پيشواز
  !آه...ها اسفند چه
  !كرديم دود ها اسفند چه

   ارديبهشتي روز اي تو براي
  رسي مي روزها اين گفتند كه
  !راه همين از

  

 كننـده  بيان) آه،روزها،راه ها، اسفند( كلمات آخر در) آ( صداي تكرار است، شده تشكيل مصرع پنج از پيشواز شعر
 و تأسـف  احسـاس  ،مقصـود  به رسيدن براي نرسيده نتيجه به هاي تالش سبب به شاعر است، حسرت و غم احساس

  . كند مي اندوه
 تناسـب ) كـردن  دود( با كه سوزانند مي كه اسفندي معناي به بار يك: دارد تناسب ايهام) اسفند( كلمه اول سطر در
 تركيـب،  دو ايـن  در اسـفند  لغـت  بردن كار به دارد، تناسب) ارديبهشت( با كه اسفند ماه معناي به نيز بار يك و دارد
  . دارد مي     وا تحرك و فعاليت به را ذهن

 را مفهـوم  همـين ) چـه ( بـا  كـه  اسـت  تنـاوب  و اسـتمرار  دهنـده  نشان اسفند كلمه از بعد(...)  سجاوندي عالمت
  :  رسانند مي

  

  آه...ها اسفند چه
  

 بـراي  و اسـت  شـادابي  و زيبايي و بهار گر تداعي ارديبهشت دارد، وجود تضاد صنعت نيز ارديبهشت و اسفند بين
  . كنند مي دود اسفند عزيزي هر آمدن هنگام اينكه ضمن كنيم قرباني را اندوه و غم زمستانِِ بايد آن به رسيدن

  :است شده كالم بيشتر تأكيد و موسيقي ايجاد باعث اول سطر دو آغاز در) ها اسفند چه( تكرار
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  آه...ها اسفند چه
  كرديم دود ها اسفند چه

 تـو  آمـدن  اشـتياق  در كـه  معنا اين به ديگر بار است، اسفند سوختن معناي به بار يك دارد، ايهام نيز) كرديم دود(
  . شديم نابود و سوختيم

 ارديبهشـت  براي كه است بزرگداشتي و عظمت بيانگر كردن، فدا ارديبهشت روز يك خاطر به را اسفند ماه چندين
  :است مضمون همين بيانگر نيز) اي( خطاب و) تو( منفصل ضمير آوردن اينكه ضمن دارد وجود

  

   ارديبهشتي روز اي تو براي
  

 حسـرت  و انتظـار  احسـاس  دهنـده  نشان است آمده آخر و دوم و اول سطر سه پايان در كه(!)  سجاوندي عالمت
  . است مقصود به رسيدن براي

 اسـت  جسـته  سود انتظار مفهوم بيان براي اي ادبي ابزارهاي از كوتاه، شعر اين در شاعر شد مالحظه كه طور همان
  . است شده شعر بيشتر انسجام باعث و است كرده بيشتر را شعر گذاري تأثير كه

  

  سفيد سطرهاي
  واژه واژه

  سطر سطر          
  صفحه صفحه

  فصل فصل                
  شوند مي سفيد من گيسوان
  سطر سطر كه همچنان
  شوند مي سياه دفترم هاي صفحه

  
  حوصله تمام با كه خواستي
  را سفيد و روشن تارهاي

  بشمري رشته رشته                              
  مهربانيت هاي دست كه گفتمت

   راه ابتداي در                                       
  شوند مي خسته                                                       

  ديگري راه كه گفتمت
  :كن انتخاب                          

  !بزن ورق مرا دفتر
  نقطه نقطه

  حرف حرف            
  واژه واژه

    سطر سطر           
  مرا دفتر شعرهاي

  !كن حساب مو به مو                      
  

 و مـو  شـدن  سـفيد  بـين  اول بند در است، شده تشكيل بند دو از و است نيمايي آزاد وزن در سفيد سطرهاي شعر
 سـرش  موهـاي  شـدن  سفيد و پيري باعث را شعر نوشتن شاعر دارد، وجود تضاد صنعت دفتر هاي صفحه شدن سياه
 اسـتفاده  مضـمون  ايـن  بيان براي هستند، شعر نوشتن ملزومات از كه) واژه،سطر،صفحه،فصل( هاي واژه از و داند مي
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 نيـز  مـو  بـراي  توان-مي را شعر لوازم و اند شده يكي هم با شعر دفتر و مو كه است نكته اين بيانگر امر اين و كند مي
  . شود مي بيان نيز شعر پايان در تلفيق اين كرد، استفاده
  .كند مي تداعي نيز را سفيد رنگ موسيقي، ايجاد بر عالوه داردكه وجود) س( آرايي واج اول، بند در

  :است بيشتر تأكيد بيان براي نيز سطرها آغاز در كلمات تكرار
  

  واژه واژه
  سطر سطر

  صفحه صفحه
     فصل فصل

  

 يعنـي  رود مي كل به جزء از فصل، از صفحه و صفحه از سطر و است كوچكتر سطر از واژه بينيم مي كه طور همان
  .گرفت نظر در بايد جزئيات تمام با را چيز همه
  . دارند تناسب هم با) فصل صفحه، سطر، واژه،( لغات ضمن در
  :دارد وجود تضاد صنعت نيز سياه و سفيد بين

  

  شوند مي سفيد من گيسوان
  سطر سطر كه همچنان
   شوند مي سياه دفترم هاي صفحه

  

 و حرفهـا  و بزنيـد  ورق مـرا  شعر دفتر بايد من موي سفيد تارهاي شمردن براي كه است مدعي شاعر دوم بند در
  . بشماريد را آن كلمات و ها نقطه
 شعر موسيقي و وزن ايجاد در نيز) ش( آرايي واج اينكه ضمن دارد وجود تناسب) تار رشته،( بين دوم، بند آغاز در
  :است مؤثر

  

  را سفيد و روشن تارهاي
  بشمري رشته رشته

  

  .شود مي مهرباني بر بيشتر تأكيد باعث تركيب اين البته كه باشد مي هنجار از گريز) ات مهرباني هاي دست( عبارت
 و دقت با بايد كه هستند مفهوم اين بيانگر شوند، مي تكرار) دفتر سطر، واژه، حرف، نقطه،( نيزكه دوم بند پايان در
  . بخوانيم را آنها جزء به جزء و كامل

 تـر  دقيـق  و تـر  جزئي طور به بار اين كه) دفتر←سطر←واژه←حرف←نقطه( است كل به جزء از حركت دوباره
  . است شده بيان

 بـه  بـار  ديگر و اند شده سفيد كه شاعر موهاي معناي به بار يك دارد، ايهام) مو به مو( عبارت نيز دوم بند پايان در
  :بشماري دقيق طور به بايد كه معنا اين
  

  مرا دفتر شعرهاي
  كن حساب مو به مو

  

 اگـر  و بشـمار  را سـفيدم  موهـاي  بشماري، مرا اشعار خواهي مي اگر دارد، دوسويه معنايي عبارت اين حقيقت در
  .بشمار مرا اشعار بداني، را سفيدم موهاي شمار خواهي مي

 حرف هر با لذا و گذارد مي مايه جانش و وجود تمام از شعرش بيان براي شاعر اند، تنيده  هم در شاعر موي و شعر
  . شود مي سفيد او موي از سياهي تار شود، مي نوشته كه سياهي

  

  )4(باراني ترانه
  داشت پنجره با قرار باران ديشب

  داشت پنجره با آبدار روبوسي
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  كرد پچ پچ پنجره گوش به يكريز
  داشت؟ پنجره با چكار...چك چك،چك چك

 رديـف  نيـز ) داشـت  پنجـره  بـا ( عبـارت  و هستند قافيه هم) چكار آبدار، قرار،( وكلمات است بيتي دو شعر قالب
  .باشد مي

  :دارد وجود جاندارانگاري صنعت اول بيت در
  .گذارد مي قرار كه است شده تصور انساني چون باران
 در جاندار دو هر پنجره و باران لذا و است دوطرفه رابطه يك روبوسي دارد، وجود صنعت اين نيز دوم مصرع در
  .شدند  گرفته نظر

 اينكـه  ضـمن  دارنـد  قـرار  هم با پنهاني شب، در كه اند شده گرفته نظر در معشوقي و عاشق همچون پنجره و باران
 شـده  ايجـاد  گذاشـتن  قـرار  و شـب  بين تناسبي منظر اين از است فارسي شعر هاي سنت از عاشقانه قرارهاي و شب
  .است

  .نيست آب جز چيزي باران كه آنجايي از دارد تناسب باران با) آبدار روبوسي( عبارت
 پنجـره  و كند مي پچ پچ باران :است جاندارانگاري صنعت دوباره است، استعاري اضافه) پنجره گوش( دوم بيت در
  .دارد وجود تناسب نيز پچ پچ و گوش بين دارد، گوش نيز

 شـدت  از كلمـه  ايـن  گفـتن  در شاعر گويي است، چكار معناي به بار يك دارد، ايهام) چك چك( آخر، مصرع در
  .است باران صداي كننده تداعي نيز بار يك و است شده لكنت دچار هيجان

  .است باران يكريز و مداوم چك چك بيانگر نيز(...)  سجاوندي عالمت
  .دارد وجود تناسب) چك چك آب، پنجره، باران،( كلمات بين شعر تماميت در

 ادبـي  صناعات كارگيري به با شعر اين شاعرِ اما باشد آن شاهد است ممكن انساني هر كه است اتفاقي باران بارش
  .است متفاوت عادي بيان با كه است كرده گذار تأثير و زيبا شعر يك به تبديل را آن موسيقي، و وزن و

  

  نوبت
   نان آسياب و 

  آسوده
  همچنان       

  چرخد مي                 
  سنگ گرد دندان

  -نان سنگاسياب-                     
  بزرگ اي لقمه چون

  را جهان                       
  فرو خويش كام به آخر

  برد خواهد                            
  نان حسرت بوي و
  را ما

  را ما تمام-      
  خورد هدخوا                   

  ايم ايستاده ما
  را خود نوبت لحظه لحظه و

  كشيم مي خميازه                                 
  اما
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  نيست نوبت به كهنه آسياب اين
  ما نوبت هميشه شايد

  .فرداست                          
  
  نان كهنه آسياب و

  همچنان                      
  چرخد مي                                

  

  . كند مي بيان -نيست گريزي آن از كه -را مرگ مضمون و است نيمايي آزاد وزن در"نوبت "شعر
 ما همه به نوبت و چرخد مي آسيابي چون مرگ: شود مي تكرار مضمون يك دو، هر در كه است بند دو داراي شعر
  . رسيد خواهد
  .است نيز آسياب يادآور اينكه ضمن است مؤثر آن موسيقي در كه دارد وجود شعر تمام در تقريباً) س( آرايي واج

 هـر  كـه  هسـتند  شعر پربسامد و كليدي لغات از كلمه دو اين است؛ تشبيهي اضافه اول، بند آغاز در) نان آسياب(
 قرار بر دو اين بين عمده تباين يك اند، شده تكرار) بار چهار مجموعاً( آخر بند در بار يك و اول بند در بار سه كدام
 مـرگ  از و آنـيم  بدنبال انسانها ما كه دنياست سمبل نان و گردد مي نان كردن خرد براي كه است مرگ آسياب، است،
 اراده دو آن از شعر در كه معنايي در اما دارند تناسب هم با ظاهري لحاظ از تضاد، عين در كلمه دو اين هستيم، غافل
  .هستند متباين شود، مي

 ضـمن  اسـت  تشبيهي اضافه نيز سنگ گرد دندان. دارند تناسب هم با) فروبردن كام، لقمه، دندان،( لغات ادامه، در
 طمـع  و حـرص  نمايـانگر ) گـرد  دندان( تركيب در بار ديگر و دارد اشاره سنگ گردي به بار يك دارد، نيز ايهام اينكه
 است محل و حال مجاز نيز) جهان( البته كه است حريص جهان لقمه خوردن در مرگ است، مرگ صفت باشدكه مي
  . است جهان مردم مراد، و

 باعـث  كـه  اسـت  بو به شدن سرگرم همين و بريم مي نصيب را آن حسرت و بو فقط مادي جهان جستجوي در ما
  .شويم غافل مرگ از شود مي

 همينطـور  و خورد مي را جهان كه شده تشبيه انساني به آسياب سنگ: دارد وجود جاندارانگاري صنعت بند اين در
  . است شده فرض جاندار هم بو

  :ندارد گريزي مرگ از كسي اينكه و است بيشتر تأكيد براي) ما تمام( تكرار
  

  نان حسرت بوي و
  را ما

  را ما تمام
   خورد خواهد

  

  . است شدن معطل و كشيدن انتظار گر تداعي) كشيدن خميازه( عبارت
 اينجـا  در اسـت  نوبت به آسياب كه معروف المثل ضرب خالف بر دارد، وجود هنجار از گريز اول، بند انتهاي در
  . كند مي تداعي را مرگ بودن ناگهاني كه نيست نوبت به مرگ آسياب
  . داراست را اول بند مفاهيم تمام اما شده بيان كوتاه طور به كه است اول بند تكرار نوعي به دوم بند
 لغـت  و رسـد  نمـي  پايـان  به هيچگاه كه شود مي تداعي آن بودن گريزناپذير و مرگ تكرار مضمون نيز بند اين در

 كـه  اسـت  نكتـه  ايـن  بيـانگر  كه شود مي شروع) و( با شعر اينكه ضمن كند مي هميشگي را مفهوم اين نيز) همچنان(
 هـيچ  اينكه است، مرگ بودن هميشگي مبين كه ندارد نقطه نيز شعر پايان است، داشته وجود نيز قبل از مرگ استمرار
  .ايستد نمي باز حركت از مرگ آسياب وقت
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 تـا  آغـاز  از و دارد دوراني حالتي آسياب كلمه هستند، چرخيدن حال در آسياب سنگ مانند اجزا تمام شعر اين در
 هسـتند  استمراري زمان در يا شوند-مي استفاده شعر اين در كه افعالي اينكه ضمن است چرخش حال در شعر پايان

 كـه ) كـرد  خواهـد  بـرد،  خواهـد ( آينده زمان در يا كنند مي تداعي را مرگ استمرار كه) كشيم مي خميازه چرخد، مي(
  .  است مرگ آسياب چرخش بودن هميشگي بيانگر

  

  تلقين
  گذرد مي كه روزها اين

  شادم                           
  گذرد مي كه روزها اين

  شادم                           
  گذرد مي كه                                

  روزها اين                                              
  شادم
  ...گذرد مي كه      

  

 عـين  در شـد،  خواهـد  داده نشـان  ادامه در كه طور همان اما است پور امين قيصر كوتاه اشعار  از يكي تلقين، شعر
  . است وي پرمحتواي اشعار از يكي كوتاهي
 بردارنـده  در هـم  شـعر  عنـوان  ،)شادم-گذرد-مي-كه-روزها-اين( است شده تشكيل كلمه پنج تكرار از شعر تمام
  . شود مي حاصل تكرار طريق از تلقين كه  چرا است شعر كليت
  :كرد تقسيم بند دو به را شعر اين توان مي

  

  :اول بند
  گذرد مي كه روزها اين

  شادم                           
  گذرد مي كه روزها اين

  شادم                          
  :دوم بند

  شادم
  گذرد مي كه
  روزها اين

  شادم
  ...گذرد مي كه

  

 تضـاد  و تباين بند، دو اين بين در گرفت، مشترك دو اين بين را) شادم( عبارت توان مي شد مالحظه كه طور همان
) كـه ( ربـط  حرف با شعر عمده تنش اما كند، مي القا را خوشحالي و شادي احساس انسان به شعر شروع دارد، وجود
 خوشـحال  زنـدگي  از شـاعر  كه شويم مي متوجه و شود مي دگرگون كلي به شعر معناي) كه( آمدن با شود، مي شروع
  .است خوشحال آن شدن تمام و گذشتن از بلكه نيست
  شده نوشته تنهايي به سطر هر در عبارت اين :شويم قائل) شادم( عبارت براي نيز را ديگري داللت توانيم مي

 شـادي  و تنهـايي  و غم مفهومِ توانيم مي ما لذا نويسند-مي تنها را آن كلمه يك تنهايي دادن نشان براي گاهي است،
 از را آن كـه  دارد نيز ضمني داللت يك خود، قاموسي معناي بر عالوه عبارت اين يعني كنيم، استنباط آن از را كاذب
  .شديم متوجه فرم در آن چينش نحوه طريق

  .است عبور و گذشتن  استمرار و تنهايي و غم اين تكرار و تناوب مبين نيز شعر پايان در(...) سجاوندي عالمت



 695/   پور بر پايه نقد نو    بررسي شعر قيصر امين

  

  :گيري نتيجه
 از است، شده بررسي و تحليل نو نقد پايه بر پور امين قيصر اشعار از شعر هفت شد، مالحظه چنانكه ،مقاله اين در
 ايـن  در ندارد، چنداني اهميت متن از بيرون عناصر و مؤلف و است متن خود به عمده توجه نو، نقد منظر از كه آنجا

  :است آمده بدست زير نتايج و است شده توجه اشعار ساختار و فرم به تنها بررسي،
 نگـاهي  بـا  امـر  وادي در شده، انتخاب پور امين قيصر اشعار مجموعه از اتفاقي بطور كه متن در شده تحليل اشعار-1

 عناصـر  تحليـل  و تجزيـه  هنگام اما كند، نمي منتقل را بايسته لذت كه رسد مي نظر به بديهي و ساده چنان سطحي
 شـعر  كـل  در بنـد،  هـر  در كلمات جانشيني و نشيني هم محور در اي آگاهانه و دقيق مهندسي متوجه شعر سازنده

  . شويم مي
 در را فـرم ....و مجـاز  تناسـب،  آرايي،جانـدارانگاري،  واج ايهـام،  چـون  اي بياني و بديعي صنايع از استفاده با شاعر-2

  .است كرده بيشتر را معنا تأثيرگذاري و تأكيد و است داده قرار محتوا خدمت
 از اي پـاره  در هستند، ادبي صنايع مهمترين از نو نقد منظر از كه آيروني و نما متناقض عمده صنعت دو كارگيري به-3

  . شود مي ديده مذكور اشعار
  .دارد وجود شعر، عمده قسمت دو بين بخصوص تضاد، صنعت بررسي، مورد اشعار تمام در تقريباً-4
  .است افزوده شعر وزن و موسيقي به ها تأكيد و ها آرايي واج تكرارها، كاربردن به با شاعر-5
 معيـار  زبـان  از را خـود  شـعري  زبـان ... .و زباني هاي هنجارگريزي و ادبي صناعات كاربردن به با شاعر مجموع در-6

  .است كرده متمايز
 قـرار  شـعر  مفهوم خدمت در و دارند كاركردي خاصيتي اشعار، در رفته  كار به ادبي صناعات تمام اينكه آخر در و-7
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The study of Gh.Aminpuor poems based on new criticism 
 

Abstract 
 
New criticism is an approach applied during١٩٦٩-١٩٣٠ in America. Criticists  such as   T.S ELiot 

,I.A.Richards affect this approach and it was improved  by  some others like John Crowe Ransom, 
Alen Tate, Robert Penn Warren, Cleanth Brooks,William K.wimsatt . 

In  this approach works are criticized just according by their contens apart from the history  of the 
work or the biography of the author. form and the content  are  not seprateable. In a poem an the 
solidarity is composed of these two. The Criticists should find an oraganizational integritiy resulted 
from these links ,stresses and contrasts by studing the innovation and words which are used in the text. 

Gheisar aminpour  is one of the able contemporary poets whose works are critizeable according to 
new criticism . 

In this investigation by studying ٧ poems of him we tried to show that these poems can be criticized 
just by focousin on the work itself apart from other aspects. 
Key words: literary criticism, new criticism, formalism, Gheisar aminpuor. 


