
 

 هاي عشق، آفتاب و باد محور تصاویر و تعابیر شاعرانهموتیف

 پوراز قیصر امین» آفتابگردانند همه ها گل«در 

 
 دکتر طاهره صادقی تحصیلی

 عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان -استادیار

 چکیده
ترین خصلت آن است. در آثار برخی از شاعران، اصطالحات رایج در ادب و هنر است و تکرارشوندگی مهمموتیف از 

شود. در اي وجود دارد، که گاه تشخص شعري شاعر از رهگذر آن حاصل میعناصر، مضامین و اجزاي تکرار شونده
هاي تحقیق ناداري تکرار شده است. یافتههاي عشق، آفتاب و باد به صورت معها همه آفتابگردانند موتیف مجموعه گل

اي همچون دهد شاعر از هر سه مضمون در تنوع و تکثر معنایی اشعارش بهره برده است. از عشق با تنوع معنایینشان می
ترین مجاز، یافتنی بودن عشق، اتفاقی ساده، درمانگر، جاودانه، کبرشکن، حقیقیمأمن و ملجأ عاشق، ساده و دست

غت یاد شده است و آفتاب در این مجموعه معرف حیات و بالندگی، اقتدار، رفعت، حقیقت و سرزندگی و سرچشمه بال
کند. بدیهی است هشیاري است و باد، آشفتگی، سرگردانی، تکرار، بیهودگی، راز و رمز، نابودي و روزمرگی را تداعی می

هاي ها و اصالترنگ شدن ارزشهاي سیاسی، کمجریانآمیختگی هاي اجتماعی، درهمهاي شاعر، پدیدهدر تبیین اندیشه
 هاي پس از آن، تأثیرگذار بوده است.پیشین، تصادف شاعر و بیماري

 پور، موتیفآفتاب، باد، شعر، عشق، قیصر امینواژگان کلیدي: 

 

 مقدمه -1
هـانس فـون     این اصطالح را»  Left motif« کادن دربارة موتیف آمده است فرهنگ ادبیات و نقد ادبیدر کتاب 

)در اشاره به مضمون موسیقیایی که بر محور یک موضوع، شخصـیت یـا احسـاس     Hans Fon Voltesognولتسگن (
خاحضور دارد ابداع کرد. توماس مان، آن را به معنی مضمون یا جزء تکرار شونده در ادبیات به کار برد. اکنـون گـاه بـه    

ي یک مولف در ادبیات به کار می رود.  عنی وسیع ترش در اشاره به مضامین مورد عالقههمان معنی مورد نظر مان و به م
 )  222: 1380(کادن، 

هـاي غالـب در اثـر ادبـی،      هر یک از فکرها و ایده«در بخش دیگري از این کتاب در تعریف موتیف آمده است: 
)  246(همان: » الگوي زبانی باشد.  بخشی از مضمون اصلی ممکن است شامل یک شخصیت یا یک تصویر مکرر یا یک

ي بسامد و تکرار در بررسی موتیف، اهمیت بسزایی دارد. زیرا هم به صورت معنایی و هم تصویري، مورد  بنابراین مساله
موتیف غالبا بیانگر ذهنیت و حساسیت هنرمند نسبت به یک موضوع یا یک پدیـده اسـت.   « توجه هنرمند قرار می گیرد. 

» ي ذهنـی او درآمـده و پیوسـته در جریـان خالقیـت هنـر نمـایی مـی کنـد.          ه این ذهنیت به صورت ملکهبه گونه اي ک
 )85: 1384(پورآالشتی، 
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در موتیف عناصر تکرار شونده شامل موارد بسیاري از جمله شیء، حادثه، صدا، تصـویر، رنـگ، حـاالت روانـی     

م در بررسی آثار و سیر اندیشۀصاحب اثر، تحلیل سـطح  هاي مه است. بنابراین موتیف و کارکردهاي آن یکی از سرفصل
 )20-8: 1388ي فرم و محتوا و بررسی کیفیت این رابطه است .(تقوي، دهقان،  محتوایی اثر، دریافت رابطه

ي موتیف  در اثر یک هنرمند می تواند راه را براي درك و دریافت اندیشۀاو مهیا کند.  به هر حال بررسی و مطالعه
 ناصر تکرار شونده به عنوان عناصرکارآمددر نقد و تجزیه و تحلیل آثار ادبی جایگاه ویژه اي یافته است.  در واقع ع
 
 بیان مساله -1-1

مضمون عشق، آفتاب و باد به طور معنا داري در شعر قیصـر تکـرار مـی    » ها همه آفتابگردانند  گل«ي  در مجموعه
می کند ظهور مکرر آن است که کنجکاوي و تامل خواننده را برمی انگیزد و ها را به موتیف تبدیل  شود. در واقع آنچه آن

هـا هسـتیم،    نشان می دهد که در پشت این تکرارها، مقصود و مرامی نهفته است. در این مقاله در پی پاسخ بدین پرسش
والت سیاسی واجتماعی در هایی را به خواننده ابالغ کند، آیا تح علت تکرار این عناصر چیست ؟ شاعر قصد دارد چه پیام

 فرآیند این رویکردها، تاثیري داشته است؟
 
 ضرورت پژوهش - 1-2

هـایی از   ها و شـواهد شـعري مناسـب، گوشـه     ضرورت و اهمیت این پژوهش در این است که با استناد به نمونه
ان شاعر پی بردو این خود کمک از این رو می توان به رو  شود. زوایاي تاریک و پنهان اندیشۀشاعر بر  خواننده آشکار می

 به نقد روان شناسی است. 
 
 روش پژوهش  -1-3

و منـابع مـرتبط آن اسـت. روش خـاآن     » هـا همـه آفتابگرداننـد    گـل « ها در این پژوهش، مجموعه  مهم ترین داده
 تحلیلی که با تحلیل شواهد درون متنی و به روش کتابخانه اي انجام گرفته است.  –توصیفی 
 
 ي پژوهش  پیشینه -1-4
نقـد و بررسـی   ، ارمغـان بهداورنـد،   گـذرد  این روزها که میهایی چون ي اشعاروآثار قیصر امین پور کتاب درباره 

، محمدکاظم پرنده در پنجره، سید مهدي زرقانی،قیصر و مثلث طالیی معنا، محمد رضا سنگري،ادبیات منظوم دفاع مقدس
نماد، نقاب و اسـطوره در  ، علی محمدي، جمیله زارعی،هاي قیصر امین پور در سرودهبررسی و تحلیل ارایهنماد کاظمی، 

چنـین مطالـب پراکنـده اي در    ، کبري روشنفکر، حسینعلی قبادي، مرتضی زارع برمـی.  هـم  شعر پایداري قیصر امین پور
هـا همـه    گـل د در مجموعـۀ  شود. اما پژوهشی که به طور خابه موتیف عشق، آفتـاب، بـا   هاي اینترنتی مشاهده  می سایت

 پرداخته باشد دیده نشد.  آفتابگردانند
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 زمینۀ بحث   -2
می تـوان  هاي ناگهان  آینهو   تنفس صبح ،درکوچه آفتابهاي   با تامل در آثار قیصر امین پور به ویژه در مجموعه

تعالی جنـگ، تقـدس انقـالب و    هاي م هاي دینی، مذهبی، پاسداشت ارزش هاي فکري و تاثیر پذیري او از آموزه به زمینه
هاي دینی پی برد. او همچنین با تاکید بر مبانی و مفاهیم موجود در فرهنگ شیعی، تجلیـل از فرهنـگ    توصیف شخصیت

 شهادت و شهید و توجه به فرهنگ عاشورایی جایگاه خود را به عنوان شاعر دفاع مقدس تثبیت می کند.  
منتشـر شـد. شـعرهاي آن را، اشـعار      1381صر امین پور است که در سال چهارمین اثر قی ها همه آفتابگردانند گل

دهد. نود و یک قطعه شعر در این مجموعه، مبـین دیـدگاه شـاعر،     هاي نو ( رباعی ) و غزل تشکیل می نیمایی، طرح واره
رایـن  ذهنیت هستی شناسانه، احساسات و عواطف و نگرش فردي شاعر به جهان هستی، جامعه و هم عصـران اسـت. د  

اشعار مفاهیمی چون تردید، اعتراض، انتقاد، دور اندیشی، سرخوردگی  دیده  می شود. و گـاه شـاهد بـروز احساسـات     
ها، بیشتر، شعرهاي شخصی انـد و حکـایتگر حـال و     این شعر«نوستالژیک شاعر در فرآیند رویدادهاي اجتماعی هستیم. 

 ) 7: 1381کاظمی، » .( روز شاعر در زندگی روزمرةتهران 
از آنجا که در این مجموعه موتیف عشق، آفتاب و باد به عنوان عناصر تکرارشـونده، در سـاحت لفـظ و تصـویر،     
مدام تکرار می شوند. لذا ابتدا به تبیین هر یک از این عناصر با استناد به مصادیق شعري اشاره خواهیم نمود و سپس بـه  

 تطبیق و تحلیل هر کدام خواهیم پرداخت. 
 
 ق عش -2-1

ها، مهرورزي و انسان دوستی است. افالطون عشق را تنها وسیله اتصال به سرچشمۀآفرینش  عشق، ستایش زیبایی
عشق روحی بزرگ است مانند تمام ارواح، وسیله اي است بین الوهیت و انسان فانی، به این معنا که عشق تنها «می داند: 

 )  88: 1382سازد. (فرشید و شاهین زاده ، میوسیله اي است که انسان را به سر منشأ آفرینش متصل 
در ادب غنایی فارسی، عشق به عنوان مهم ترین عامل تحریک عواطف و احساسات انسانی تجلی یافتـه اسـت و   
معشوق محور و مدار آن به شمار می آید. مضمون عشق در درازاي تاریخ شعر فارسی، مرکز تـداعی، تعـابیر و تصـاویر    

قیصر از عشـق و  » ها همه آفتابگردانند گل« است و شاعران به فراخور حال از آن سخن رانده اند. در شاعرانه قرار گرفته 
 نمودهاي آن به اشکال متفاوتی یاد کرده است:

 
 
 
 
 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۲۰۸

 
 عشق، ساده، جاودانه، هدایتگر:  -2-1-1

گیرد، لذا آنان کـه از فـیض آن بـی     ي آحاد بشري را در بر می از دیدگاه شاعر،  عشق موهبتی است فراگیر و همه
بهره اند خود قصور می ورزندوگرنه جوش و خروش عشق پیوسته ارکان عالم هستی را دگرگون می سازد. در عین حال  

 امین پور عشق را ساده و دست یافتنی می داند: 
 عشقو رازهاي از تمام رمز

 جز همین سه حرف  
 ي میان تهی جز همین سه حرف ساده

 چیز دیگري سرم نمی شود
........ 

 ) 9( 1!شود یم راستی  دلم  که ...ولی شود یمن سرم نم
 باز مفهوم سادةعشق را با استفاده از تشبیه این گونه تکرار می کند:  » ترانۀ آبی اسفند « و در
 ) 15هم  شاید  / اتفاقی ساده و عادي است. (  عشق

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی     ي پدیده رویکرد اندیشمندانه و نقادانۀشاعر را در عرصه در  شعر بی دروغهاي پرسشی  گزاره
در این قطعه مبین آرمانگرایی و کمال جویی شاعر است. آنجا » عشق « نشان می دهد. تصویر استعاري و البته نوستالژي 

 یابد سخت متاثر می شود:   هاي محبوب خود را در نمی ه مطلوبک
 عشقما که این همه براي 

 آه و نالۀدروغ می کنیم  
 راستی چرا   
 شمارعاشقان  در رثاي  بی 
 که بی دریغ  
 می کنند  عشق خون خویش را نثار 
 ) 38از نثار یک دریغ هم / دریغ می کنیم (  

است. در لحظاتی که سردرگمی و تردید وجود شاعر را فرا می گیرد به کمـک او مـی    عشق راهنما و روشنگر راه عاشق
 شاعر از عشق، که با تصویر هنري به چشم و چراغ تشبیه شده است مدد می جوید :» غزل نشانی« شتابد. در 

 بود     چشمی که از چراغ بگیرد سراغ کو عشق چشم و چراغ خانۀما داغ
 )86( 

1 شده ، تھران ، مروارید برداشت  ۱۳۸۸قیصر امین پور ، چ یازدھم ، » گل ھا ھمھ آفتابگردانند« تمام نمونھ ھای شعری از کتاب  -
. صفحھ ارجاع داده شده استین در نمونھ ھای متن فقط بھ شمارةبنابرا. است  
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عشق است که در این جهان خاکی طنین انداز خواهد بود و رهروان راستین را بـه وجـد و اشـتیاق    تنها انعکاس صداي 

نشـان مـی دهدکـه     2شاعر با گنجاندن مضمون و محتواي بیتی از غزل حـافظ » سرمست رسیدن « خواهد آورد. در غزل 
الصـه و عصـارةادبیات فارسـی    خ«هاي نغز و شگفت انگیز اوست شاید او چون دیگران  همچنان وامدار مضمون آفرینی

 )  135: 1360(شمیسا، .» یعنی تجلیات آرزویی و فکري خود را در او یافته است 
 همۀگنبد دوار بماندصدایی نشنیدم    که در این هم عشقجز صداي سخن 

)87 ( 
در این بیت، هنجار شکنی با گریز از زبان عادي و معمولی میسر شده است شاعر با جان بخشی به عشق باعث برجسـته  

 سخن شده است. (Forgrounding)سازي 
 
 عشق منشأ زیبایی، آرمانشهر شاعر، درمانگر-2-1-2
ترین مجازي که محمـل تصـویر   از نظر شاعر، عشق سرچشمه بالغت و مبناي  خالقیت و زیبایی آفرینی است. حقیقی  

که عنوان آن هم هنري است امین پور  با اسناد  دو مفهوم  » قصیده اي براي غزل « سازي شاعرانه قرار می گیرد. در غزل 
 متناقض به یکدیگر در یک گزاره، پارادوکس هنري زیبایی را در باب مضمون عشق، خلق می کند: 

 عشقاي حقیقی ترین مجاز، اي 
 )  99ها با تو  ( ستعارهاي همه ا 

سـخنی  « پارادوکس یکی از شگردهاي بالغی است که باعث آشنا زدایی می شود. کادن در تعریف پارادوکس می گوید: 
 ) 305: 1380(کادن، » متناقض با خود که در نگاهی دقیق تر، حقیقتی را که جامع اضداد است در خود دارد. 

ها به لحاظ مفهوم، یکـدیگر  را نقـض مـی کننـد      دو روي ترکیب آن« اند که شفیعی کدکنی پارادوکس را تصویري می د
) در این بیت، برجسته سازي کالم از طریق آمیزش ناسازها صورت گرفته 54: 1371(شفیعی کدکنی، » مثل:  سلطنت فقر 

 است این نوع آشنایی زدایی هنري، درنگ و تعجب خواننده را به دنبال دارد. 
هاي شاعر کمال گرا و آرمان خواه به نمایش گذاشته می شود. او با احسـاس دلزدگـی و    اندیشه» دیگر ي زمانه«در قطعۀ 

دلتنگی از حال  به آرمانشهر پناه می برد،  بنابراین با  لحنی پر شور، عشق را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که 
« و بـه  » شـب نشـینی شـبنم    « بـه  » از خاکسترشـدن  هـاي پـیش    لحظه  لحظه« و به » حیطۀمحض حریق « شاعر را به 

 هاي دیگر، ناکجا آبادي که دل بی قرار شاعر در آن قرار بگیرد:  ببرد، به زمین و زمان» هاي شب زنده دار از فراق  چشم
 با خودت به سفر            مرا زخویش بگیر و مرا زخویش ببر عشقبیا مرا ببر اي 

 گ آمد   مرا ببر  به زمین و زمانه اي دیگر  دلم زدست زمین و زمان به تن
 )101 ( 

2 )240: 1386از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر  / یادگاري که در این گنبد دوار بماند (خطیب رهبر ، -  
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آرمانشـهر جـایی دسـت نیـافتنی     «شاعر در این ابیات از جهانی آرمانی و البته به دور از دسترس سخن به میان می آورد. 

ي است که تصور آن همواره در افق آرزوهاي بشري نمونۀخیر برین و زیبایی و رستگاري بوده است و یکـی از آرزوهـا  
) 18: 1381اصـیل،  »  ( آدمی در درازاي تاریخ دست یابی به جامعه اي بوده که در آن رستگاري خود را محقـق بخشـد.   

مدینه  فاضله، آرمانی فرازمانی و فرامکانی است و در تاریخ ادب و فرهنگ ما شاعران، فیلسوفان و عارفان از آرمانشهري 
مالمت از حال، خواهان دست یابی به جامعه اي خیالی است، جهانی که در آن  خود بارها یاد کرده اند. قیصر نیز با اظهار

 نظام کاملی براي سعادت نوع بشر حکم فرما باشد.
از آنروز تا پایان عمر با وجود چندین عمل جراحی روي سـالمت  « تصادف می کند،  1377امین پور در اسفند ماه سال  

» دست و پنجه نرم کرد و همچنان که خود گفتـه اسـت، درد نـام دیگـر او شـد      ها با درد،  را ندید و در سراسر این سال
 )  1388،231.(بهداروند، 

شاعر توانایی خود را در عرصۀهنري وفنی شعر نشان   می دهد. کلمات، اصـطالحات و  » الفباي درد « در غزل معروف 
رهگذر حس همدلی و یکدلی خواننـده را بـر    مضامین این غزل به فرهنگ مخاطبان بسیار نزدیک است.  بنابراین از این

می انگیزد. در این بیت به فراگیري و گسترةعشق اشاره می کند واین که آتش عشق می تواند در یک آن، وجود شاعر را 
 شعله ور و او را از خود بیخود سازد: 

 که آتش    عشقمچنان گرم هذیان 
 ) 104به جاي عرق از شبم می تراود ( 

تراویدن  آتش در این بیت ، استعاره فعلی است که باعث برجستگی زبان، عطف توجه و شـگفتی خواننـده  مـی شـود.     
داند، شاعر به شکل هنري، عشق را به دارویی تشبیه کرده  شاعر در بیتی دیگر تنها راه درمان درد خود را اکسیر عشق می

 است که تنها درمانگر عاشقان دردمند است:  
 ، دردي که درمان ندارد   عشقبجز 

 ) 105، راه عالجی ندیدم (عشقبجز 
عشق محور و مرکز تصاویر شعري است. شاعر با شخصیت دهی به عشق، او را یکه تاز » عشق چه می گفت « در غزل 

ي عین الیقـین مـی رسـد. در سـاحت      شود  و به سرچشمه معرکه هستی  می داند. با عشق، عاشق از کفر و دین فارغ می
 مقدس عشق باید به تماشا نشست  ویکسره باید تسلیم مقدرات  عشق بود :

 این همه گفتند: ببین و بیا    / 
 )  118چه می گفت ؟ بیا و  ببین ( : عشق

امین پور در جاي جاي اشعارش عشق را ازلی و ودیع ةالهی میداند که از ذات و سرشت انسـان جـدایی ناپـذیر اسـت.     
 و مختوم بشري، توفیق برخورداري از این موهبت الهی است . بنابراین سرنوشت محتوم

 )  119، اي سرشت من، اي سرنوشت من/ تقدیر من غم تو و تغییر تو محال (عشقاي 



 
 ۱۲۱۱/  پور امین قیصر  آفتابگردانند همه ها گل  در هاي عشق، آفتاب و باد محور تصاویر و تعابیر شاعرانهموتیف

 
در شعر او باشند. از همـین  » سنت و نوآوري « واژگان شعر قیصر می توانند نمایانگر فضاي تئوریک و پذیرش توامان « 

جاب انتخاب برخی کلمات در سطرهاي یک شعر چنان هوشمندانه اتفاق می افتد که خواننده روست که گاه سادگی و اع
 ) 101: 1388(بهداروند، » شود.  متوجه حضور خود در شعر نمی

در غزل کالسیک فارسی، عشق باعث دگرگونی حال عاشق می شود و اکسیر وجود او را بـه کیمیـا تبـدیل مـی کنـد و      
عشق باعث خود شناسی و رهایی از حصار خـود  » غزل دلتنگی « عاشق دور میسازد. در  فسردگی و جمود را از ساحت

 بینی و غرور، بنابراین شاعر در طلب قاف عشق سر از پا نمی شناسد. 
 به شوق تو گذر می کنم از خویش عشقاي 

 ) 122تو قاف قرار من و من عین عبورم ( 
هره مندي از عناصر بالغی ( به ویژه تشخیو تشـبیه )، تنـوع و تـازگی    در این بیت استفاده درست و طبیعی از کلمات و ب

 خاصی به آن بخشیده است.
 
 نتیجه:   -2-1-3
نشانگر تالش امین پور براي رهایی از قید و بنـدهاي مضـامین   ها همه آفتابگردانند   گلمفاهیم و معانی متعدد عشق در  

ا در این خصوبا بیانی سـاده، صـریح، صـمیمی و نزدیـک بـه      تکراري و کلیشه اي است. او احساسات و عواطف خود ر
تواندهم عواطـف   هاي جدیدي را فرا روي شاعر گشوده است که در پرتو آن می کند. عشق افق فرهنگ مخاطب اظهار می

هـا   رفردي و هویت بازیافته خود را به نمایش بگذارد و هم آرزوها و آرمانهاي اقشار مختلف جامعه را. البته در این گـذا 
هیچ گاه روحیه آرمان طلب و کمال جوي شاعر که از آبشخور دین و فرهنگ سرچشمه می گیـرد بـه فراموشـی سـپرده     
نشده است.  به هر حال در شرایطی که تحوالت اجتماعی و سیاسی، تصادف و بیماري شاعر عرصه را بـر او تنـگ مـی    

است تنها راه گریز از ماللت و دلتنگی زندگی محسـوب مـی   ي او مامن و ملجا عاشق  کند، پناه بردن به عشق که به گفته
شود. از نظر عناصر بالغی، تصویر عشق بیشتر مبتنی بر جانبخشی (تشخی) است، تشخیبیشتر حاصل اسـنادهاي مجـازي   
غیر اضافی است که باعث پویایی، روشنی و سادگی مفهوم شعر مـی شـود. بـدیهی اسـت مصـادیق اسـتعاره، تشـبیه و        

 نیز در باب مضمون عشق در این مجموعه یافت می شود.  پارادوکس 
 
 آفتاب   –2-2

هاي دیگر آفتاب هستند در منابع ادبی، عالمت اقتـدار، تسـلط و جـاودانگی اسـت و      هور، خور، شید، مهر و شمس، نام
هاي غروب و طلوع آفتاب، همیشه تـداعی   همچنین نماد گرمی، روشنایی، حیات، امید، رستگاري و حقیقت است. لحظه

بزرگی چون خاقانی، نظامی، سنایی، عطـار، حـافظ و بـه    کننده تولد و مرگ بوده است. هر چند درشعر فارسی، شاعران 
ویژه مولوي بدان توجه نشان داده اند. اما نوع نگاه به آن، متفاوت بوده است. عده اي به توصیف ظاهر آن ( رنگ، شکل، 
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ـ  ارتفاع، درخشش ) توجه کرده اند و عده اي دیگر، براي تبیین دیدگاه ا اسـتناد  هاي فکري خود، از آن مدد جسته اند و ب

 هاي خود پرداخته اند.  به آن به بیان سمبلیک اندیشه
هاي خـود   مبیین این واقعیت است که شاعر در تعمیق افکار و اندیشه» ها همه آفتابگردانند  گل« بسامد فراوان آفتاب  در 

 ه است. از آن مدد گرفته است و با بهره مندي از عناصر بالغی، سخن خود را تازگی و طراوت دیگر بخشید
 
 آفتاب نشانگر بالندگی، امید و آرزو، حقیقت، معشوق  -2-2-1

پیوند آب و آفتاب را سر منشاء حیات و بالندگی می داند و به معشوق قول مـی دهـد کـه ریشـه و     » قرارداد « در قطعه 
عـه بـاز شـاهد بـروز     ي زندگی را به تماشا بنشیند. در ایـن قط  شاخه اش را به آب و آفتاب اتصال دهد. تا رویش دوباره

 اندیش ةجستجوگر و آرمان طلب شاعر هستیم: 
 من به چشم بی قرار تو می قول می دهم   

 آفتاب هاي ما به  ها، شاخه هاي ما به آب ریشه 
 می رسد 

 )  24ما دوباره سبز می شویم. ( 
دلزدگی، غمزدگی و افسردگی خود را از وضعیت موجود » ها همه آفتابگردانند  گل« امین پور  در جاي جاي مجموعه ي

ابراز می کندو گاه انتقادهاي اجتماعی، اعتراض به برخی رفتارها  و تردید و نگرانی در اشعار او تسـري پیـدا مـی کنـد.     
بین دل نگرانی شاعر از شرایط حـاکم بـر جامعـه و کـم رنـگ شـدن       آفتاب رنگ و رو رفته در قطعه داللت  می تواند م

هاله اي از تیرگی فرو می رود امیدها کم رنگ و آینده گنـگ و نـامفهوم    هاي متعالی باشد. آري وقتی که آفتاب در ارزش
 خواهد بود: 

 هر چند 
 رنگ و رو رفته  آفتاببا  
 از روي این دریاي سرب و دود  
 )  35خاست. ( هرگز بخاري برنخواهد 

هـاي   به خوبی رقم خورده است.  صداي دلنشین بنان، شاعر را به کوچه باغ» خاطرات خیس « ة فرآیند نوستالژي در قطع
هـاي   هاي خاکی، آنجا که می توان پرده کودکی می برد به عطر خیس کاهگل و هواي بی قرار بهار و غربت غریب کوچه

گـدار بـه    ار را به تماشا نشست و در سایه سار  ساکت سنگ و هرم آفتاب،  بیسال عمر را کنار زد و خاطرات آن روزگ
 آب زد: 
 هاي ساکت خنک  به سایه

 هاي سبز در شکاف  به صخره 
 تفته اي  آفتاب  ها به هرم  آفتابگیر کوه 
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 که بی گدار  
 با تمام تشنگی  
 ) 46به آب می زنیم. ( 

یرگی، کدورت و حتی ابهام را بـه ذهـن متبـادر مـی کنـد .بـه نظـر مـی رسـد          ت» سایه « ة تکرار کلم» تکلیف « در قطعه 
ها و مطالبات شـاعر،  در   پدیده جهانی شدن، بی تفاوتی مخاطبان به آرمان 70رویدادهاي اجتماعی و سیاسی بعد از دهه 

تواند تصویري استعاري  سرودن این شعر تاثیر گزار بوده است .ژرفناي اقیانوس و بلنداي آفتاب و آسمان در بیت زیر می
 هاي تاثیر گذار، معشوق یا خود شاعر باشد.  از شخصیت

 باري چه سنگین است 
 هاي تار با سایه 
 ةبسیار  هاي پیش پا افتاد با سایه 
 ي سطحی  هاي ساده با سایه  
 از عمق اقیانوسی  
 و آسمان  آفتاباز ارتفاع  
 )  54گفتن. (ص 

مخاطب شاعر معشوق است . معشوق آسمانی و دست نیافتنی که. تکوین نگاهش، اهل کتاب » آخرین تصویر « در غزل 
 ةعظمت و درخشش چون ذره بین کوچکی در دستهاي اوست.  را بشارت می دهد. و آفتاب با هم

 ) 8(آفتابهایت  ي ابهام گنگی بود خاك/ ذره بین کوچکی در دست در نگاهت نقطه
هاي پاکی و پاکیزگی  تجلی پیدا کرده است او در عهد کودکی، سال» عکس کودکی من « شاعر در ایام کودکی در  تصویر

ةاندیشه نقش می بندد رشک و غبطه می خورد. آري طرح آن روزگارهـا   ذهن که تصویر هر چیز شفاف و زالل، در آیین
ینی ( تشبیه )، قلب پاك و بی آالیـش کـودکی را جایگـاه    همیشه در خیال شاعر، رنگی جاودانه دارد. شاعر با تصویر آفر

 انعکاس روي خدا می بیند، که مانند آفتاب می درخشد. 
 پیداست عکس روي خدا مثل آفتاب   

 )  114در جاي زالل دل همچو آب تو   ( 
هـیچ موجـودیتی از   دانـد کـه    شاعر خود را در مقابل آفتاب روي معشوق چون ذره اي ناچیز می» برمدار هیچ « در غزل 

 خود ندارد. در این بیت  عالوه بر عنصر بالغی تشبیه، تناسب بین ذره، گرد، غبار و آفتاب  نیز قابل تامل است.  
 روي تو آفتابروبه روي 

 ) 123ذره اي، گردم، غبارم، هیچ هیچ  (
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ادب فارسی، سـابقه اي دیرینـه   هاي ماندگار معشوق، در  حیرت و سرگشتگی و از خود بیخود شدن عاشق در برابر جلوه

معشوق را مخاطب قرار مـی دهـد   »  حتی اگر نباشی « دارد، قیصر ضمن حفظ پاي بندي خویش به سنن ادبی، در غزل 
وضمن استفاده از تشبیه جمع، می گوید: همچون ستاره اي که به صبح می رسدو چون  شبنمی کـه در سـپیده دمـان بـه     

 ماشاي تو هستمدیدار آفتاب نائل می شود، غرق ت
 محو توام چنانکه ستاره صبح 

 ) 125را ( آفتاببا شبنم سپیده دمان   
ةچیزهاي نـاب و دوسـت داشـتنی بـه انـدکی       تردید، حیرت ،انتقاد و تنگناها را گوشزد می کند. او از هم» غزل پنجره « 

 ها  را نیز از او دریغ نکنند:  بسنده کرده است. به شرط آن که این ذره
 ۀخراب و کمی پنجره  یک کلب

 )   126و کمی پنجره (  آفتابیک ذره  
هاي عدد و معدود همیشه امري مادي و ملموس اند که قابل سنجش و شمارش اند، اما در  در زبان فارسی معموال وابسته

ا بـه نـوعی   مفهوم اندازه و شمارش ر» شعر، این هنجار، گاهی در هم شکسته می شود. بنابراین ترکیبات یک ذره آفتاب 
غیر  (Paradym)اعداد و معدود در زنجیرةگفتار و پارادایم « می رساند ولی از مقوله شماره و اندازه نیست یعنی کاربرد 

 )  53: 1371نرمال. (شفیعی کدکنی، 
او  ها و هنجارهاي متعالی موردنظر شـاعر اشـاره داشـته باشـد ،     آفتاب رو به زوال در بیت زیر می تواند به  افول ارزش

ي دیدار یارکه  حکم آفتاب را دارد سرزندگی، گرمی و درخشش دوباره را،  براي عاشق به ارمغان می  امیدوار است جلوه
 آورد:

 باري مگر زشرق نگاه تو بردمد 
 ) 130رو به زوالی که داشتیم  ( آفتاب آن 
 
 نتیجه:   -2-2-2

عرصۀزندگی شاعر دور می سازد. گاه رفعت و منزلت آفتاب سرچشمه حیات و بالندگی است و رخوت و تاریکی را از 
هاله اي از  هاي سیاسی، اجتماعی و ادبی و البته محبوب شاعر است. فرو رفتن آفتاب در معشوق و زمانی بیانگر شخصیت

هاي سیاسـی و رویـدادهاي نـه چنـدان خوشـایند زمـان شـاعر اسـت. و باعـث           غبار تیرگی، تداعی کننده تالقی جریان
هـاي   تردید و کتمان آفتاب حقیقت می شود، تشخیص، تشبیه و استعاره مبناي تصویر آفرینی او از منظر جنبه سردرگمی،

کالم او، از طریق هنجار شـکنی و گریـز از زبـان معمـولی و      (Foregroundin)بالغی شده است. گاه برجسته سازي 
 عادي میسر می شود. 
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 باد : -2-3
هاي گوناگونی دارد. شاعران با تلقی و نگاهی فراتر از نگاه عامه، بدان توجه نشان داده  جلوهعنصر باد در ادبیات فارسی، 

هاي تازه، متنوع و گاه عجیب و شـگفت انگیـز نشـان     اند و در پرتو آن، قدرت و هنر خود را در خلق مفاهیم و مضمون
هـا، بـه خلـق     هاي آشکار و پنهان آن ا تامل در ویژگیپور نیز انگیزه اي فراهم می آورد  تا ب داده اند. عنصر باد براي امین

 تصاویر و تعابیر شاعرانه توفیق یابد.
 
 باد بیانگر ویرانی، روز مرگی، سرگشتگی، پوچی  - 1- 2-3
حضور یار را از شدت لطافت و ظرافت به پري شناور در باد تشبیه می کند که شوق » همزاد عاشقان جهان « او در قطعۀ 

 او بیدارمی سازد: سرودن را در 
 آرام و بی صدا 

 بادمثل پري شناور در  
 یا مثل سایه پشت سرم راه می روي 

 آرامش حضور تو عطر خیال را  
 )  17بر خلسه وار خلوت من می پراکند. (

همزاد پنـداري کنـد و   » بند باز « هاي درونی شاعر، ترس، تردید، دلهره از آینده، خطرپذیري او را وا می داردتا با  دغدغه
 تکیه بر باد دادن در قطعۀزیر  کنایتی است  از  اعتماد به هر آنچه که نباید به او اعتماد کرد: 

 تکیه داده ام 
 بادبه  

 با عصاي استوایی ام 
 آسمان ایستاده ام روي ریسمان 
 بر لب دو پرتگاه ناگهان 
 ناگهانی از صدا  

 )    31ناگهانی از سکوت   (ص
» اگر « ناامیدي شاعر را در رویایی با رویدادهاي زندگی و جامعه بیان می کند. » دانستم  اگر می« در قطعۀ» اگر « تکرار  

وارهاند و باد مظهر تکرار اسـت. تکـراري کـه سـر      چون ناقوسی به صدا در می آید تا مخاطبش را از سکوت و سکون
 هاي خاطره محو می کند:  بازایستادن ندارد و با وزش خود ردپاي نگاه معشوق را در کوچه  باغ

 اگر ردپاي نگاه تو  را 
 و باران  باد
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 ها  از این کوچه 
 آب و جارو نمی کرد 
 می ایستادباداگر  
 )40هاي دلم بی اگر بود ( اگر حرف  

نشانگرمقاومت و پایداري در مقابل هجوم مشکالت است » حکایت مترسک « تصویري  –ایستادن در باد در شعر روایی 
 و مترسک نیز می تواند نماد تنهایی، سرخوردگی و ایستایی باشد.

بلند / سایه اش سرد و مزرعه افتاده  / شاخۀالغر بیدي کوتاه/ بر تنش جامه اي  انباشته از پنبه و کاه / برسر بادایستاده در 
 )  49سیاه (

احساس دلزدگی از زمان حاضر، بر اثر انگیزش فردي یا اوضاع اجتماعی و سیاسی به وجود می آیـد. وقتـی هنرمنـد، از    
تازدو از هر چیزي شکوه سـر مـی    برآوردن آمال و مطالبات فردي باز می ماند و سرخورده می شود. بر زمین و زمان می

بیانگر ماللت و روز مرگی و کسالت تکرار است وشاید نقد بوروکراسی حاکم بـر جامعـه   » ردا دوباره ف« دهد. در قطعه 
 باشد: 

 ، این همه کاغذ را باداي کاش
 می برد  
 باد اي کاش 

 ) 78یا یک ذره اعتماد (
و ترانه  بوده است.   پاییز و نقش و نگارهاي بی بدیل آن، رقبرگ در آفتاب و باد، همیشه براي شاعران منشا سرایش شعر

که از نظر بالغی حاصل اسنادهاي مجازي است. صداي پاییز مانند پچ پچ خاموش چراغی است که » طرح مه آلود « در 
 با وزش باد، آخرین کورسوهایش را از دست می دهد: 

 باد با همهمۀمبهم باغی در

 باد با طرح مه آلود کالغی در 
 از دور صداي پاي پاییز آمد  

 )  71(باد چون پچ پچ خاموش چراغی در 
(با تصویر هنري تشخی)  افشاگر اسرار عاشق است. بنـابراین بایـد راز و رمزهـا را    » باد » « براي گل روي تو « در غزل 

 هاي در هم تنیده غنچه از آن پنهان داشت:  چون گلبرگ
 بویی نبرد بادز راز دلم 

 ) 72که چون غنچه سربسته خندیده ام ( 
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بیانگر حال زار شاعر است که از آمال و آرزوهاي دست نیافتنی ملـول گشـته اسـت: آفتـاب زرد،     » هاي کاغذي  لحظه« 

ي زنـدگی او و گـرد غبـار     هاي بی رمق، سرانجام باد روزي پرونـده  هاي خمیده، خنده هاي سرد و سنگین، صندلی سقف
 ي و ویرانی را به ذهن متبادر می کند.   آرزوهایش را با خود خواهد برد. باد در این قطعه رخوت، سرد

 ام را، باغبارآرزوها  عاقبت پرونده
 ) 96خواهد بردباري( بادخاك خواهد بست روزي،  

کنایه از اعتماد و تکیه بر امر محال کرده است. شـاعر همچنـین عشـق را در    » تنها تو می مانی « دل بر باد دادن در غزل 
 عاشق، به باد تشبیه می کند که ارکان  هستی عاشق را به هم می ریزد: ظهور و بروز و دگرگون کردن حال 

 بر هر چه باداباد  مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد باد،دل داده ام بر 

 باداي عشق از آتش اصل و نسب داري  از تیرةدودي، از دودمان 
)120 ( 

و در جایی دیگر جهان خالی از وجود معشوق را به بیستون ویران و کوه عاري از عاشق را به پر کاهی  در مصـاف تنـد   
 باد تشبیه می کند. 

 هر قصر بی شیرین، چون بیستون ویران 
 )  120(ص  بادهر کوه بی فرهاد، کاهی به دست 

هاي فکري خود می پـردازد .در   مختلف به بازتاب دغدغهامین پور، شاعري تحول گرا و انعطاف پذیر است و از زوایاي 
شاعر بی قراري خود را به درختانی  همانند می کند که براي وزیـدن بـاد در شاخسارهایشـان،    » حتی اگر نباشی « غزل 

 تاب و قرار خود را از دست داده اند. 
 یا کودکان خفته به گهواره تاب را بادبی تابم آن چنانکه درختان براي 

)125 ( 
اي او را بـه ایـن سـو و آن سـو      نماد سرگشتگی و سرگردانی شاعر است که چون آواره» تا حادثه سرخ رسیدن « باد در 

 کشاند. بی آنکه سرانجام آرامش را براي او به ارمغان آورد:   می
 که آواره دویدیم به هر سو بادیم 

 ) 127اما چو نسیمی به وزیدن نرسیدیم (
هاي متفاوتی از طرف شاعر هستیم، تنهایی، خستگی، عدم اعتماد به اوضاع، انتقاد، و   اهد بروز واکنشش» حال غزال « در 

هایش برسد .بر باد  باد در این غزل کنایه از  ویرانگري و نابودي است که هستی شاعر را پیش از آن که به آمال و خواسته
 می دهد.  

 داد  باد طوفان رسید و برگ و برم را به
 )130از رسیدن دل کالی که داشتم  (پیش 
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 نتیجه:   -2 - 3 - 2

 
هاي مالل آور زنـدگی و   عنصر باد، در این مجموعه، بیانگر ویرانی، سرگردانی، بیهودگی، پوچی و روزمرگی است. لحظه

سرگشتگی حاصل از آن را، می توان از خالل تعـابیر و تصـاویر شـاعرانه قیصـر بـه تماشـا نشسـت.به نظـر مـی رسـد           
هاي سیاسی، تصادف و به دنبال آن بیماري شاعر، زمینـه   هاي جدي شاعر، در هم آمیختگی جریان جربۀزیستی و دغدغهت

رابراي سرودن چنین اشعاري فراهم آورده است. از نظر کاربرد عناصر بالغی، بسامد تشبیه و تشخیدر این مجموعه بیشتر 
 از دیگر عناصر بالغی است. 

 
 نتیجه گیري:  -3

هاي عشق، آفتاب و باد، مبین درون گرایی و دگرگونی آرا و اندیشه  قیصـر امـین    و تازگی مفاهیم حاصل از موتیفتنوع 
هاي زندگی، رویدادهاي سیاسـی و اجتمـاعی بعـد از دهـه هفتـاد، افـزون        پور در این مجموعه شعر است. فراز و نشیب

پی پس از آن، افـق اندیشۀشـاعر آرمـانگرا را سـخت     هاي جسمی و پی در  هاي جناحی،   تصادف شاعر و بیماري طلبی
دستخوش تحول می کند. در این مجموعه، عشق با مضامین و معانی متعدد اما به گفتۀاو دسـت یـافتنی، موجـد شـور و     
اشتیاق شاعر است و در لحظاتی که سرگشتگی، تردید، بی قراري او را محاصره می کند به عشق پناه می برد و در جـوار  

هاي امیـد و آرزو را   رامش می رسد. آفتاب نیز، گرمی روشنی و بالندگی را براي شاعر به ارمغان می آورد و بارقهآن به آ
هاله اي از غبار و تیرگی فرو می رود رویدادهاي جامعه را یادآوري می کنـد   در دلش روشن نگاه می دارد. و آنگاه که در

شرایط حاکم بر جامعه و... باعث کتمان آفتاب حقیقت می شود. اما ها، احوال و اوضاع و  که چگونه کمرنگ شدن ارزش
مفاهیم باد در این مجموعه، زوال، روزمرگی، تکرار، بیهودگی و ویرانگري را به ذهن متبـادر مـی کنـد و تـداعی کننـده      

، مـن  درداندیشی و مرگ اندیشی شاعر پس از حوادث گوناگون است. هر چند در این مجموعه شاهد بـروز مـن فـردي   
هاي بـه   اجتماعی و من جهانی شاعر هستیم اما سیطرةمن فردي، ابعاد دیگر راتحت الشعاع خود قرار می دهد .در موتیف

کار رفته، بسامد عنصر بالغی تشخیبیشتر است اما تشبیه، اسـتعاره و پـارادوکس نیـز مبنـاي تصـویر آفرینـی و خالقیـت        
 شاعرانه قرار گرفته است .
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