
 

 »من«بررسی گفتمانی ضمیر 

 پورهاي شعري قیصر امیندر مجموعه

 
 پریسا صالحی

 دانشگاه شهید بهشتی -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی
 چکیده

شاعران پس از  هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِنگرششعر فارسی در مقام یکی از مؤثرترین ابزارهاي ابراز هنري 
نظران و منتقدان ادبی را در خصوص آثار عرضه شده در قلمرو ادبی مشروطه، زمینه بررسی و تحلیل گفتمانی صاحب

هاي جمعی دارد. تعامل تأمالت اندیشگانی پور اعتقادي راسخ به اصول انقالب و آرمانفراهم آورده است. قیصر امین
اش، ما را وارد قلمرو تحلیل گفتمان هاي شعريها در مجموعهصر با تحوالت اجتماعی عصر خود و انعکاس آنقی

کند. در نورمن فرکالف در تحلیل گفتمان انتقادي متن را در سه سطح توصیف، تبیین و تفسیر بررسی می کند.انتقادي می
پور یراست. یکی از موضوعات جالب در آثار قیصر امینها چگونگی کاربرد و کارکرد ضماسطح توصیف یکی از پرسش

اجتماعی  -فردي«و گاهی مرجع » اجتماعی«، در برخی مرجع »فردي«هاي شعري اوست، که در برخی اشعار مرجع »من«
شود، که در ظاهر شبیه منِ فردي است اما، تجسمی از ضمیر دارد. در آخرین مجموعۀ او منِ متفاوتی آشکار می» و بشري

پور بررسی شده، هاي شعري قیصر امیندر مجموعه» من«ناخودآگاه و فرامنِ شخصیِ وي است. در این پژوهش ضمیر 
 چنین از منظر تحلیل گفتمان انتقادي، به چراییِ فردي و اجتماعی بودن آن نگریسته شده است.هم

 پور، شعر معاصر صر امینمنِ فردي، منِ اجتماعی، فرامن، تحلیل گفتمان انتقادي، قیواژگان کلیدي: 
 

 مقدمه
ش) متولد روستاي گتوند دزفول، پس از پیروزي انقالب اسالمی، با جمعی از 1386 –1338پور (قیصر امین   

دبیر صفحه شعر هفته نامۀ سروش شد. در  1360بندي حوزة اندیشه و هنر اسالمی سهیم گشت. در همفکرانش در شکل
را منتشر کرد. در همین سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در » در کوچه آفتاب«و » تنفس صبح«دو دفتر شعر  1363

را در » ظهر روز دهم«و منظومۀ » طوفان در پرانتز«رشتۀ زبان و ادبیات فارسی شروع به تحصیل کرد. مجموعۀ نثرادبی 
دیگر شدن در رشد و بالندگی بود. در هاي دیگر دیدن و پور سالهاي پایانی دهۀ شصت براي امینمنتشر کرد. سال 1365
» بی بال پریدن« 1370را براي نوجوانان منتشر کرد. در » مثل چشه، مثل رود«دفتر شعر جوان را راه اندازي کرد و  1368

اثر  1383، ودر »گلها همه آفتابگردانند« 1380را سرود. در » هاي ناگهانآینه«مجموعۀ  1372را براي نوجوانان نوشت. در 
» دستور زبان عشق«آخرین مجموعه شعر خود،  1386را منتشر کرد. در » سنت و نوآوري در شعر معاصر«قیقی خود، تح

را سرود. مدتی به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی انتخاب شد. او ضمن تدریس در گروه زبان و 
پور، به سبب هاي آخر عمر امینن عضویت داشت. سالادبیات فارسی دانشگاه تهران، در هیئت مدیرة خانۀ شاعران ایرا

بسته  1386آبان  8هاي متعدد ناشی از تصادف دردناکش، در رنج و عذاب گذشت. سرانجام دفتر عمر کوتاه او در بیماري
 شد و پیکر او در زادگاهش به خاك سپرده شد.

هاي انقالبی و شعر جنگ از شاعران پیشرو است.او پور از شاعران فصل آغازین انقالب است او در سرایش دوبیتیامین   
 آزمایی قوالب متنوع و آزاد و کالسیک نیز سرآمد بود.ضمن سرایش رباعی، در طبع
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هاي هنري دشواري را تجربه کند و هاي حماسی، آزمونمایهپور توانست براي مانا کردن مضامین و درونقیصر امین   

هشت سال دفاع مقدس را به رشتۀ شعر کشد؛ از این طریق در فرایند تأسیس، استقرار و گذار هاي ماندگار و تاثیرلحظه
 استمرار شعر انقالب نقش محوري ایفا کند؛ تا خود را با عنوان شاعر انقالب و دفاع مقدس، جاودانه سازد. 

با شروع جنگ عراق و ایران آغاز کرد. او  1357گیري انقالب اسالمی در پور سروردن شعر را همزمان با اوجامین    
هاي مذهبی بود و تر به گوش مردم رسانید. او ملتزم به ایدئولوژي و ارزش) صداي خود را محکم1359(پایان شهریور 

که گویی در درون یک گفتمان خاص و عمیق هاي جمعی داشت تا آنجا اعتقادي راسخ به اصول انقالب و آرمان
پور با تغییرات زد. بررسی و تحلیل این تعامل و ارتباط بین شعر قیصر امینمیایدئولوژیک به آفرینش شعر دست 

 کند.اش ما را وارد قلمرو تحلیل گفتمان میاجتماعی زمانه -سیاسی
هاي گوناگون اشعارش دارد. براي پور به طبیعت، جامعه و محیط پیرامونش بازتابی هنرمندانه و خالق در الیهنگاه امین    

هاي شاعر، باید از تحلیل زبانی آثار فراتر چنین شور و احساسات و دغدغهشتر این هنرمندي و خالقیت و همشناخت بی
 تر با نگاه شاعر آشنا شد.توان از منظري گستردهرفت، با روش تحلیل گفتمان، می

 
 مان تتحلیل گف

حوزة نقد ادبی معاصر است که در زبان  شناسی جدید دریکی از مباحث زبان (Discours-analysis)تحلیل گفتمان    
 . فارسی به سخن کاوي و تحلیل کالم نیز ترجمه شده است

هاي صوري و       هاي ادبی افزون بر جنبهنظرانِ این رهیافت در حوزة نقد ادبی برآنند تا در تحلیل متنصاحب
گفتمان، دیگر صرفاً با عناصر لغويِ تشکیل  در تحلیل«واژگانی، عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش دارد. 

، سروکار نداریم، بلکه فراتر از آن به (con-text)ترین مبناي تشریح معنا، یعنی زمینه متن عنوان عمدهدهندة جمله به
(فرکالف، » ، فرهنگی، اجتماعی و... توجه داریم(content of situation)عوامل بیرون از متن، یعنی بافت موقعیتی 

1379 :8.( 
گیري معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ارتباط با عوامل درون پیروان این مکتب چگونگی تبلور و شکل«به تعبیر دیگر     

-هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...) بررسی می-زبانی (متن، عناصر نحوي و زبانی و...) و عوامل برون زبانی (زمینه
 تر، تحلیل گفتمان بررسی زبان در کارکرد اجتماعی آن است. ). به بیان صریح10: 1372(لطفی پورساعدي، » کنند

دانند که حقیقت در پشت آنها نهفته است و این اثر ادبی ادبیات را سرشار از اظهارات فراواقع می«پیروان این رویکرد    
» توان آن را تاریخ فعال به شمار آوردمیآید و هاي رفتاري و اجتماعی، سند تاریخی به شمار میاست که با انعکاس نظام

 ).133-131: 1378(مقدادي، 
هاي حاکم بر آنهاست. هیچ متنی وجود بینیها وجهاندهد، ایدئولوژيدر تجزیه و تحلیل متون، آنچه متن را شکل می«   

 ).183: 1385زاده، (آقاگل» انددار و داراي بار ایدئولوژیکی و تفسیريندارد که خنثی باشد؛ بلکه همگی جهت
ترین قالب از لحاظ درآمیختگی با ابعاد ها و ترسیم حقایق، جديتوجه به دگرگونی ،ادبیات به دلیل حقیقت مانندي   

هاي اجتماعی و شود که جوامع دچار دگرگونیرود و اهمیت آن آنگاه بیشتر آشکار میشمار میاجتماعی و فرهنگی به
 شوند. سیاسی می

بینی نویسنده و شاعر تحلیل گفتمان انتقادي، رویکردي جدید و نو از تحلیل گفتمان است؛ روشی که در کشف جهان  
 اهمیت فراوانی دارد. 
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مفاهیم بنیادي در تحلیل گفتمان انتقادي، از جمله عبارتند از زبان، قدرت، کنترل و ایدئولوژي است. تولید یا تقویت   

ترین موضوعات تحلیل گفتمان انتقادي است که نگاه ش به سطوح باالتر جمله، از جالبیک ایدئولوژي خاص و نگر
 علمی و کاربردي به متن دارد. 

هایی  کند که شیوهپردازد، بلکه افراد و نهادهایی را بررسی میتحلیل گفتمان انتقادي تنها به بررسی ساختار زبان نمی  
گفتمان کاوي، تجزیه و تحلیل ساختارها و «رچوب تحلیل گفتمان انتقادي، براي معناپردازي از متن دارند؛ پس در چا

 ).161-160: 1382(مکاریک، » معناهایی ست که بار ایدئولوژیک دارند
نظران برجسته در حوزة تحلیل گفتمان انتقادي است. او معتقد است  از صاحب N.Faircloagh)نورمن فرکالف («  

بر جمله فراتر رفت و گفتمان را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی کرد. زبان  براي تحلیل کالم باید از تمرکز
 ).128: 1385زاده، (آقاگل» در هر یک از سطوح یاد شده داراي بار ایدئولوژیک است

اي هاي صوري شود. مجموعۀ ویژگیدر مرحلۀ توصیف، متن جداي از متون دیگر و زمینه و اوضاع اجتماعی بررسی می
هاي مربوط به واژگان و دستور موجود  هایی خاص از میان گزینه تواند به عنوان انتخاب شود، می ه در یک متن یافت میک

هایی که به صورت بالفعل در یک متن وجود دارند، معموالً  کند. براي تفسیر ویژگی تلقی شود که متن از آنها استفاده می
هاي  هایی که ویژگی اي انواع گفتمانهاي گزینه یعنی انتخاب از میان نظامهاي ممکن ضروري ست؛  توجه به دیگر انتخاب

ها چگونگی کاربرد و کارکرد ضمایر است (به تلخیص در سطح توصیف یکی از پرسش .موجود از آنها گرفته شده است
 ).177-167: 1379از فرکالف،

 
 پوربازتاب تحوالت زمانه در آثار شعري قیصر امین

آغاز کرد. با شروع  1357پور سرودن شعر را همزمان با اوج گیري انقالب اسالمی در سال همان طور که گفتیم امین   
 جنگ عراق و ایران در یک گفتمانی متناسب با زمانه و عمدتاً ایدئولوژیک به سرودن شعر پرداخت.

ت که  همراه با نیروهاي انقالب، بیش از هر چیز ) پر از اشعار حماسی و انقالبی شاعر اس1363(تنفس صبح مجموعۀ     
-اش است. آرمانهاي اجتماعیبه انقالب و نبرد و جنگ متوجه است. شاعر در این دوره متعهد به ایدئولوژي و آرمان

 خواهی او در این دوره به خوبی نمایان است. 
منتشر شد. این دفتر  1373است، که در سال  1372تا  1364هاي ، اشعار سالهاي ناگهانآینهمجموعه دوم شعري او    

 دهد. اي متفاوت را نشان میشعر او ورود شاعر به مرحله
پردازد. شاعر به ) به دنیاي درون خویش می1386( دستور زبان عشق ) و1380( گلها همه آفتابگرداننددر مجموعۀ   

 برد.عشق و شعر پناه می
هاي هیس/ ما انگشت«گوید: کند؛ میکم خود را به سکوت دعوت میشود و کمگراتر میدرون دستور زبان عشق در   

 ).11: 1386پور،(امین» را/ از هر طرف نشانه گرفتند
کند، اما نکته مهم این هایش را در مواجهه با جهان و جامعه در محتواي اشعارش بیان میپور صادقانه حساسیتامین   

روشنی نمودار است. به -ماو  منمثالً در کاربرد ضمایر–یه در عناصر صوري شعرشاست که، عالوه بر محتوا، این روح
 ).87: 1380(شفیعی کدکنی،» اوست»ِ من«اي از نوع عواطف هر کس سایه«به تعبیر شفیعی کدکنی 

گروه عمده  ها را در در سه»من«توان در یک چشم انداز عام می« :گویدمی» ادوار شعر فارسی«شفیعی کدکنی در کتاب    
 و اساسی تقسیم کرد:
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 ، منِ شخصی است و مرجع آن یک فرد مشخص است.»من«؛ منظور از هاي فردي و شخصی»من«الف. 
-هاي شخصی خود نمیحوادث پیرامون را در قیاس با زندگی و خواست» من«در این نوع  هاي اجتماعی(ما)؛»من«ب. 

گویند منظور شخص خودشان نیست بلکه در نظر دارند و اگر من میسرنوشتان خود را  اي از همسنجند، بلکه مجموعه
 مرجع مردم اجتماع است.

روند و براي آنها سرنوشت انسان از مرز زمان و مکان محدود، فراتر می» من«؛ در این نوع هاي بشري و انسانی»من«ج. 
 (همان).» اجتماعیتواند فردي باشد و هم  و حیات انسانی مطرح است. مرجع این نوع من هم می

، در کوچه آفتابپور(درپنج مجموعۀ شعري قیصر امین من و مابا این الگو،کانون توجه ما در این پژوهش ضمایر    
 است. دستور زبان عشق)و  گلها همه آفتابگردانند، هاي ناگهانآیینه، تنفس صبح

 
 در کوچۀ آفتاب

زمانی که این اثر به چاپ رسید فضاي کشور را جهاد، شهادت و ایثار پر کرده بود و مسلماً محتواي این اثر    
شوند که روزگار پر در شرایطی خلق می در کوچه آفتابهاي رشعتفاوت باشد. توانست به مسائل حیاتی کشور بی نمی

 ییج کننده و مشوق.تهجامعه نیازمند به شعري .و تب و تاب انقالب و جنگ است
هاي  وارد صحنهجنگ با پردازش مضامین  کمکم دارد امااحساسی ابتدا حال و هواي  پور در این مجموعهامین زبان   
 رسد.به تکامل می ششود و شعرو دالوري می بههج
کنند فردیت غلبه می هاي جمعی بررود و آرماندر حماسه و لحن حماسی فردیت معنا ندارد، خود فردي به از بین می   

هاي این مجموعه، گویاي همین و افعال جمع متکلم بر من شخصی و فردي که در رباعیما به تعبیري رحجان  ضمیر 
 .تغلب بر کالم قیصر است

» در وضعیتی مشابه قرار دارند) مخاطب وشاعر(در معناي جامع، بیان این مطلب است که، همگی ما «به تعبیر فرکالف    
 :)368: 1379 ف،فرکال(
ماییم که در حجم زمان / الگوي خدایان و بلی گوي خدا/ پرواییمپریم و بیپروانۀ بی/ بال پریدن ما ییماسطورة بی -

 ).18: 1363 پور،امین. (تنهاییم
آن که نشویم از کم می/ دریا دریا اگر ز ما برگیرید/ بوسیمبا شوق لبان مرگ را می/ ما دشمن آه و اوخ و افسوسیم -

 ). 117 همان،( اقیانوسیم
هاي ما آبی به ترانه/ اي آتش آفتابی فصل طلوع/ آواي دگر به نام ما بخشیدي/ تو شوق سفر به پاي ما بخشیدي -

 ).116: همان( بخشیدي
هاي دالوران در جنگ و انقالب و گره خوردن عاطفۀ فردي با عاطفۀ جمعی به رشد هرچه  توجه خاص شاعر به حماسه

 انجامد.اجتماعی شاعر می»ِ من«ر بیشت
 

 تنفس صبح
است هرچند  در کوچۀ آفتاببه چاپ رسید. عواطف و احساسات موجود در این دفتر همانند  1363این مجموعه در    

 تر از مجموعۀ قبلی است.با توجه به فضاي آن روز کشور و مسائل جنگ و حماسه و شهادت، تأثیر عاطفی این اثر عمیق
-مؤثر بوده سلحشوري براي دفاع از وطن  ۀدر تهییج روحیکه  کردعمل قیصر بیشتر معتهدانه  ،دوره از شعر ایندر    

 است. 



 
 ۱۳٤۷/ »من«بررسی گفتمانی ضمیر 

 
با شروع جنگ تحمیلی قیصر به همراه جمعی دیگر از شاعران «چنین یاد کرده: باره در این  –عراش–شوکتی حبیب   

تهییج روحیه سلحشوري رزمندگان به برپایی جلسات ، براي شوندبه دوره کهنسالی نزدیک مین که اکنو ،جوان آن دوره
ها و مناطق جنگی روي آوردند. این جلسات که منجر به تشکیل کنگره شعر دفاع مقدس گردید. شعر خوانی در جبهه

 ).32: 1386(شوکتی،» شودهاي کشور برگزار میکماکان ادامه داشته و هر ساله در یکی از استان
زند. در اشعار این مجموعه هم بندي گفتمانی را  رقم میدر تقابل با دشمن، یک نوع مرزما ضمیر « در این مجموعه    

 )16: 1387(فتوحی،» کندتنگ می هاي جمعی عرصه را بر رومانتیسم فرديگرایی وغلبه آرمانبینش جامعه
 )61: 1378پور،(امین ام/ پیچید در زمانه طنین صداي ماآغاز شد حماسه بی انتهاي -
 ). 62 :ما (همان يهافاست همه سایهقوي در رنیکنیم و بس/ زما رو به آفتاب سفر می-
 )12 :(همان آبروي ده ما را بردند -
ما را به /ایمکرده رهاي ساده عریانی/ احساسچتما را از آزمایش آتش هراس نیست/ ما بارش همیشه باران کینه را/ با  -
 )16(همان:  نیستربرهنگی خود لباس س
هاي خستگی خود از ره کند/ اما/ با کفشهاي کهنه ما درد می/ این کفشندما از جنس پینه کفش به پا داریم/ هر چ-

 ). 16م (همان: یا رسیده
 ). 10هامان نریختم (همان: هاي بدرود/ حتی/ آبی به روي آینهها خیره مانده بود/ در لحظهچشمان ما چو آینه -
-منداند، همۀ شاعر در این مجموعه اجتماعی است. او خود را نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی متعهد می »ِمن«    

 ها باشد:تواند از این نوع منمی» شعري براي جنگ«هاي شعر 
جنگ بگویم/ شعري براي شهر خودم دزفول/ دیدم که لفظ ناخوش موشک را/ باید به کار  يخواستم شعري برامی -

ر که بهتر نیست/ بگذار شعر من ههاي شت/ گفتم که بیت ناقص شعرم/ از خانهسکابرد/ اما/ موشک/ زیبایی کالم مرا می
 )60(همان: ...هاي خاکی مردم/ خرد و خراب باشد و خون آلودهم/ چون خانه

-شاعر از دریافتکه قیصر فرزند جنوب است و جنگ را از نزدیک درك کرده اما، در این شعر، عالوه بر این که ا اینب   
او در  منِ؛ گذرانند ترین روزهاي خود را میزند در شرایطی که زادگاه شاعر و مردمش، سختهاي عینی خود حرف می
 .دشمن حمالت موشکیدر برابر پناه بی ند وا حمالت هوایی ةمصیبت زد واقع همۀ کسانی است که

 یا در بخش دیگري از همین شعر:   
ترس خطر  ز ییدم/ که کودکد شم مات خودچن با دو هاي خونین/.../ باور کنید/ ممن از درون سینه خبر دارم/از خانه -

 ) 34: همان (/ اما سري نداشتدویدمی
در  منسراید. مرجع گردد و شعري براي آبادانی شهر و کشورش میشاعر از جبهه به وطن باز می فصل وصلدر شعر    

 تک عاشقان ایران آباد باشد:تواند تکاین شعر می
گیرد آن طرح کمرنگی است در یادم هنوز/ من به یاد دشت آبادم هنوز/ خوب یادم هست من از دیرباز/ باز جان می -

رسد از بندیم سوي روستا/ میرسد/ بار میو افسوس پس کی میرسد/ داس تتصویر باز/ .../ خوشۀ گندم پس از دي می
 ) 411: 1388پور،دور بوي روستا. (امین

 
ه نآین گها ا ي ن  ها

هاي است.این مجموعه حاوي دو دفتر است، دفتر اول،سرودههاي ناگهان آینهپور سومین مجموعه شعر قیصر امین   

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۳٤۸

 
این مجموعه شعر در ادامۀ روند تکوین . است 1366تا 1364هاي سالهاي و در دفتر دوم،سروده 1371تا1367هاي سال

بخشی از رویدادهاي حقیقی و اجتماعی هاي واقعی انسانی و لذتباورهاي شاعرانه قیصر و تالش در جستجوي آرمان
 داد.میاش را نشان ورود شاعر به مرحلۀ کامالً دیگري از دنیاي شعري 1372 هاي ناگهان در سالانتشار آینه.ست

ها ها و نگرشتمام شدن جنگ، پیامدهاي آن و اوضاع سیاسی،اجتماعی و فرهنگی آن دوره، همگی، سبب شد تا بینش   
 تغییر کند.این تغییرات در اوضاع جامعه، در شعرهاي این مجموعه بازتاب دارد.

-فرو«و جوانی را متوجه نبود.اما  ها بود و گذشت عمردر دو کتاب قبل شاعر در تب و تاب و گرماي جنگ و دالوري   
کند نشین شدن التهابات انقالب و پس از آن جنگ، تغییراتی در عرصۀ اجتماع و در فضاي ذهنی شاعر آرمانگرا ایجاد می

شعري شاعر در این منِ شوند .... ها به دردهاي نگفتنی و نهفتنی بدل مینماید و حماسهکه او را متوجۀ انسان و درد می
 .)17: 1387فتوحی،(»با دو اثر قبلی متفاوت است مجموعه

شاعر در این  منِاست.. تنفس صبحهر چند عاطفۀ شعري شاعر در برخی اشعار همان سیر تکامل یافتۀ عواطف در    
 دفتر چند معنا پیدا کرده است:

 
یابد که میدر جنگ، درشخصی و فردي را در نظر دارد: آن مرد تهییج کننده منِ گاهی صرفاً فردي و شخصی:  من. 1

اندیشد. در این اش میشود و به خود فرديگذر زمان جدي است. به وضعیت شخصی و روحیات فردي خود آگاه می
 رفتار من عادي«مجموعه حدود یک سوم شعرها به حدیث نفس شاعر اختصاص دارد. بیان احساسات شخصی در شعر 

خوبی حس خمودگی و انزوا و واخوردگی را در این مجموعه بهتوان رسد دریک تورق میبه اوج خود می» است
 مشاهده کرد:

این : گویداز دور می/ بیندهرکس مرا می/ از دوستان و آشنایان/ این روزها/ دانم چرااما نمی/ رفتار من عادي است -
 )257: 1388پور،امین... ( اما من مثل هر روزم!/ حال و هواي دیگري داري/ روزها انگار

کنم که کمی دیر است/ دیگر احساس می/ امتر از دو سه سال گذشتهخاکستري/ کنمانگار مدتی است که احساس می -
 )253:همان... ( از ما گذشته است که کاري کنیم/ در بیست سالگی متولد شوم/ هروقت خواستم/ توانمنمی

گوید شاعر از خود می من،اش دل خوشی ندارد. در این نوع شاعر دوست دارد به گذشته برگردد و از وضعیت کنونی    
 ماند.و در خود می

 ) 26: همان... ( که رنگ چشمانم کمی میشی است/ دیشب پس از سی سال فهمیدم -
 )همان(چندان بزرگ و هیبت آور نیست. / دیدم که نام کوچکم دیگر/ باردیشب براي اولین-
 
شود. من اجتماعی قیصر که در اجتماعی شاعر هم مشاهده می مندفتر ردپایی از در این . من اجتماعی(ماي جمعی): 2

 شود.هاي نخستینش حماسی بود و جنگجو، در این دفترنوع دیگري میمجموعه
در روزنامۀ عصر از شرح حال ما [ماي جمعی و حماسی شاعر] دیگر اثري «بیند که در اجتماع جدید من شخصی می    

 زند.کند با حسرت از گذشته حرف میاستفاده می مااو در جایی که از » خبري نیست نیست و از نام ما
تنها بهانۀ / کنددیگر دلم هواي سرودن نمی/ حق با سکوت بود صدا در گلو شکست/ آواز عاشقانۀ ما در گلو شکست -

   )296: همان( گلو شکست..ها در خوابم پرید و خاطره/ آن روزهاي خوب که دیدیم خواب بود/ دل ما در گلو شکست
خاموش چو فانوس که در خویش / حوصله و خسته و افسرده نشستیمبی/ در سایۀ این سقف ترك خورده نشستیم -

سر زیرِ پر خویش فروبرده / بار به پرواز پري باز نکردیمیک/ خورده نشستیمپیچیده به خود با تن تا/ خمیده است



 
 ۱۳٤۹/ »من«بررسی گفتمانی ضمیر 

 
 )302:همان... ( با جنگلی از خاطره برگُرده نشستیم/ ارانبر گُردة ما خاطرة خنجر ی/ نشستیم

هاي انتقادآمیز او و نسل اوست که هم از گذشتۀ پر تصویري کامل از این روزگار قیصر و گفته» اگردل دلیل است«شعر   
این . دهدحال سربلند شاعر حکایت دارد و هم سرخوردگی و نومیدي از وضع موجود را نشان میحسرت و در عین

در این شعر همان  ما کند.آمیز، وضعیت گذشته وحال شاعر را بازگو میایست که با زبانی حماسی و افتخارشعرگالیه
 گوید:ي حماسی و جمعی است که اکنون باحسرت سخن میما
ایم/ اگر  ك خوردهپر از خاطرات تر/ چو گلدان خالی لب پنجره/ ایمولی دل به پاییز نسپرده/ ایمسراپا اگر زرد و پژمرده -

اگر / ایماگر داغ شرط است ما برده/ ایماگر دل دلیل است آورده/ ایماگر خون دل بود ما خورده/ ایمداغ دل بود ما دیده
-دلی سر/ ایمهایی که نشمردهگواهی بخواهید اینک گواه/ همین زخم/ ایماگرخنجردوستان، گُرده/ دشنه دشمنان،گردنیم

 )14 همان:(ایم از این دست عمري به سر برده/ زیربلند و سري سربه
 
 انسانی) منِها را در نظر دارد؛ (یک گروه از انسان من، گاهی شاعر ازانسانی:  منِ. 3
پور، خود و افرادي را که براي شرکت در دفاع مقدس، شود. امین در توصیف شهیدان دفاع مقدس حسرت او نمایان می 

انسانی قیصر مشمول کسانی است که در شرایطی  منِکند. خود نشدند، سرزنش می هايحاضر به گذشت از وابستگی
 اند: کنند و از یکنواختی زندگی خود ملولهمچون او زندگی می

گونه آسمانی/ که خواندند/ آنگونه عاشقانه نمیماندند/ اي کاش آنخوانم/ اي کاش عاشقان تو میمن با دهان مرثیه می -
را/ دنبال بال خویش کشاندند/ اما/ با حسرت رسیدن/ ما را به سوگ خویش نشاندند/ من با دهان  هاي مرتعش مابال

 )333: 1388پور،خوانم (امینمرثیه می
ام چه شد/ اهتزاز بال من چرا چنین/ هاي الل من چرا چنین/ جزر و مد یال آبی-هاي کال من چرا چنین/ گریهبغض  -

 )312تنگ شد مجال من چرا چنین؟ (همان: .../ دل مجال پایمال درد بود/
 کند:نکتۀ جالب توجه کاربرد ضمیر شما در اشعار این مجموعه است که حس بیگانگی با دیگران را القا می

 )262:همان... ( اي تمام عاشقان هر کجا/ / اي شما... هاي هرکجا/اي شما/ اي تمام نام -
 

 گلها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق
پور است، که هاي شعري قیصر امین)، آخرین مجموعه1386» (دستور زبان عشق«) و 1381» (گلها همه آفتابگردانند«

تنوع کمتري دارد. حجم غالب شعرهاي این دو کتاب را شعرهاي نیمایی، » هاي ناگهانآینه«و » تنفس صبح«نسبت به 
 دهد.هاي نو و غزل تشکیل میطرح واره

سالگی خود قرار دارد و فراز و فرودهاي بسیاري را پشت سر در سرایش این دو مجموعه، در میانپور قیصر امین   
پور در این دوره دیگر آن هایش خود دست برداشته و منزوي از وضع موجوداست. امینگذاشته است. شاعر ازحماسه

 شود. شعر او منعکس میشور جنگ را ندارد و گرفتار زندگی شده است. تغییرات ساختاري در اجتماع در 
-ها. از قبض آب و برق و گاز میگرفتار روزمرگیانسان هاي یک شاعر این مجموعه، شاعري است با تمام دغدغه   

 گوید، پول اجاره خانه، صف طویل نان و ... .
پور در است. نگاه او به جنگ نیز آن نگاه حماسی گذشته نیست. امین هایش نیز تغییر کردهنگاه قیصر حتی به آرمان   

ضمایر «پردازد، کثرت شاعر در این دو مجموعه بیشتر به خویش و سرگردانی در خود می«نگرد. خود رفته و به خود می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۳٥۰

 
که در هنگامۀ قیصر  منِ ، در اشعارش نمود تالشی است براي بازیابی خود و نقب به درونش.خویش و خود »انعکاسی

الي بهشخصی و فردي بدل شده است، که گاه در ال منِ يِ جمعی تبدیل شده بود، اکنون به یکماانقالب و جنگ به 
در - 1378ویژه پس از جراحت سنگین امین پور در تصادف سال بینیم. این کاربرد ضمایر انعکاسی بهاشعار، آن را می

 :)20: 1387،فتوحی(بیشتر نمایان است  -جاده تنکابن
 ) 79: 1384گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم (امین پور  -
 ) 80آمدم یک دم مهمان دل خود باشم (همان:  -
 )39روم که خویش را با خودم بیاورم (همان: می -

 کند:شاعر به جریان دیگري در من توجه میگلها همه آفتابگردانند از مجموعۀ » عکس کودکی من«در شعر    
اي آیه آیۀ من در کتاب تو/ اي امتداد سایۀ من آفتاب تو/ اي نام من تمام من اي شعر ناتمام/ بگذار تاسروده شوم در  -

 )113کنار تو/.../از من به من شبیه تري یا خود منی؟/ افتاد عکس کودکی من به قاب تو/...(همان:
رود (از من به من شود و تا مرز همانندي پیش میمیخوردگی این دو موجب گره توو  مندیدار و گفتگوي دو جریان    

 سپارد. می توبیند، خود را به در اینجا خود فراتر را در تو می منشوند (یا خود منی). تري) و با هم یکی می شبیه
 شود:باز تکرار می» مسافر غریب«این سپردن در شعر    
دلیل/ این سقوط ناگزیر/ اي مسافر غریب در دیار خویشتن/ با ط بیام از این کویر/ این کویر کور و پیر/این هبوخسته -

ها اسیر/ ها رها/ این منم در این طرف پشت میلهتو آشنا شدم/ باتو در همین مسیر/ این تویی در آن طرف پشت میله
 )72ام ازین کویر(همان:دست خستۀ مرا مثل کودکی بگیر/ با خودت مرا ببر خسته

پور در  رسد امینکند، اما، به نظر میربرد ضمیر شما و تو در اشعار حس بیگانگی با دیگران را القا میدر تحلیل گفتمان کا
 کند.دیگري(خود فراتر)  تبدیل می منِآمیزد و آن را به را در هم می منو  تواین مجموعه 
منِ واقعی و داراي مصداق در عالم گوید، که بسیار فراتر از سخن میمن  پور از اینامیندستور زبان عشق در مجموعۀ 

عقیده به وجود منِ برتر غیر از منِ فردي به صور گوناگون در عرفان «خواند. » فرامن«توان این من را خارج است، می
 ).141: 1388(پورنامداریان،» اسالمی وجود دارد

و گفتگو، منِ فردي سالک در عین حال که کند. در این دیدار در عرفان سالک با فرامن یا منِ ملکوتی خود دیدار می«    
فرامن موجودي ) «143(همان:» شود.متکلم است در باطن، مخاطب مستقیم و راويِ منِ دیگري است که فرامن نامیده می

 ).24: 1385(پورنامداریان،» فرا انسانی است و هویتی یگانه با حق دارد
به شناخت درست فرامن یا خداي خویش دست خواهد یافت.  باري راوي با استغراق در منِ فرديِ خود و شناخت آن،

من عرَف نفسه فقد عرَف « این همان اندیشۀ بنیادین ضرورت شناخت خود در اسالم است که مقدمۀ شناخت خداست: 
 ».ربه
دهد، تویی ان مینمونۀ کاملی از گفتگوي من ِفردي با فرامن را  نشدستور زبان عشق در مجموعۀ » سفر در آیینه«غزل    

 که هویتش مشخص نیست، گویی شاعر در جستجوي خویش است:
-شود/ خوب میاین منم در آینه یا تویی برابرم/ اي ضمیر مشترك اي خود فراترم/ در من این غریبه کیست؟باورم نمی -

-نقطه خطم/.../ نقطهشناسمت در خودم که بنگرم/ این تویی خود تویی در پس نقاب من/اي مسیح مهربان زیر نام قیصر
-ام از پی خودم ولی/تا به خود رسیدهها دویدهسطر دفترم/.../ سالبرگ/خط ردپاي توست سطرصفحه برگخط صفحهبه

 )38ام که دیگرم (همان: ایم دیده



 
 ۱۳٥۱/ »من«بررسی گفتمانی ضمیر 

 
او  صال باکند، تا به ورا تجربه می اوپردازد و از این طریق گذر از خود به شخصی میمنِ  در این شعر شاعر به نفی   

 برسد.
را در وجودش بیابد. در این جریان او  کند تااست که به شاعر کمک می توو  من) مرز مشترك میان منِ برتر(فرا من   
 رسند که آن حس، تالش براي وصال به حقیقت است.) به یک حس مشترك میماجمعی( منِفردي و  منِ
) و 77(همان: » شب اسطوره«)، 52(همان:» حیرانی«ضمایر انعکاسی عالوه بر ابیات پراکندة این مجموعه بر شعرهاي «  
» اي از یک تجربۀ شخصی است، هم غالب است که تماماً محصول استغراق درونی و گزارش لحظه»دراین زمانه«

 ).26و 25: 1388(فتوحی
گیر شده بال راهی براي رهایی از انزواي خود است. شاعر همانند انسان معاصرگوشهپور در دو مجموعۀ آخر به دنامین   

یا بعد روحانیِ هر  ملکوتی منِدر حقیقت فرامن است،  فرامنیابد که همان رفته است؛ در آنجا یاري میو در خود فرو
هایش طرفی پاسخی براي برخی پرسشکند و از انسانی است. شاعر با گفتگو با آن تنهایی و انزواي خود را برطرف می

 یابد.می
 

 گیرينتیجه
تحوالت اجتماعی در آثارش، حساسیت او نسبت به مسائل  ۀپور با محیط پیرامون خود و بازتاب هنرمندانبرخورد امین   

پور و از منظر تحلیل گفتمان انتقادي شعر امین شوددهد و سبب پیوند زبان و اجتماع در شعرش میاش را نشان میزمانه
 دارد.اش قدم برمیپاي تحوالت جامعههم
در جایگاه متناسب با ما  و من پور با روش تحلیل گفتمان انتقادي بیانگر آنست که او از ضمیرشعري امینمنِ  بررسی   

 ي اویند.ژدئولوموضوع مورد نظرش استفاده کرده است و این ضمایر در اشعار او حامل ای
آرمانگرا ست و به منِ اجتماعی(مايِ جمعی) نظر دارد که با توجه  تنفس صبح و در کوچه آفتاب هايشاعر مجموعه   

اش به هاي زبانی و تمهیدات شاعرانهگویاي غلبۀروح جمعی است.او به پشتوانۀ تکنیکمن،به شرایط آن زمانِ جامعه این 
 کند.ي جمعی را بیان میماو  منهاي آفرینیحماسههایی از جنگ و زیبایی صحنه

اجتماعی دیده  منِاندیشد. هرچند، گاهی نشانی از اش میفردي منِها به خود و شاعر پس از سال هاي ناگهانآینه در
 شود.می
مختلفی را دراشعار این هاي منزند. او گویی آرام نشسته و با حسرت از گدشته حرف می هاي ناگهان،آینه پور درامین   

ها بیانگر حیرت و سرگردانی اوست این حیرت و سرگردانی در سؤاالت فلسفی و منکند.این تفاوت مجموعه تجربه می
-شود. او در این مجموعه روایتگر راستین انسان معاصر است؛ انسان سرگردان، حیران و بیاش بیشتر نمایان میاعتقادي

که در روش تحلیل گفتمان انتقادي بیانگر بیگانگی با دیگران  شماو  توتاب؛ انسانی که دچار شک و تردید است.ضمایر 
 شود.است، در اشعار این مجموعه فراوان دیده می

 خورند.رسد که نزدیک به من ِ فردي اوست من و تو در هم گره میدر گلها همه آفتابگردانند، من به تویی می   
یابد.  رود، در تالقیِ تو و من، منِ برتر را در میگیرد. شاعر در خود فرو میدر دستور زبان عشق، من رنگ دیگري می   

که فرامن موجودي فرا انسانی است و هویتی یگانه با حق دارد شاعر به شناخت آنجااین منِ برتر همان فرا من است. از
همان اندیشۀ بنیادین ضرورت شناخت خود در اسالم است که مقدمۀ یابد این درست فرامن یا خداي خویش دست می

شود. از این طریق شاعر که از باورهاي اعتقادي شاعر محسوب می» من عرَف نفسه فقد عرَف ربه« شناخت خداست: 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۳٥۲

 
ایی شعرش را یابد که نظام معنکند و با تکیه بر آن حقیقت به خوانش نوینی از مفاهیم دست میحقیقت را کشف می

 رسد. شود و به تعالی میکند. او از روزمرگیِ اجتماعی رها میمتحول می
پور در این مسیر انجامد. شعر امینرسد و به فرا من میکم به شهود میپور ابتدا اجتماعی و حماسی است کمامین منِ   

هاي مختلف مرجع هاي او در دورهمنکند. اي از اجتماعش است که تحوالت جامعه و مردمش را منعکس میآیینه
 بیرونی دارد و براي مخاطب ملموس و باورپذیر است. 
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