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 بوطیقای غزل قیصر امین پور
 

 1هللا نصراللهیاید
  آذربایجاندانشگاه شهید مدنی زبان و ادبیات فارسی  استادیار

 16/6/96 :مقاله رشیپذ خیتار  ؛ 95/ 8/2: مقاله افتیدر خیتار

 چکیده
های سنتی  پور، شاعر برجستۀ معاصر، عالوه بر شعر نو در غزل نیز تبحر وافی، و بیش از قالب ینامقیصر 

سرایی ید طوالیی دارد. غزل او سادگی و صراحت خاصی دارد و هیچ تکلف و تصنع خاصی  دیگر، در غزل
گوینود و بیشوتر    یمو  «غزل نوو »او امتداد جریانی در ادب معاصر است که بدان  غزل شود. ینمدر آن دیده 

نزدیک به شعر نو یا نیمایی است. حال و هوای عمدۀ حاکم بر غوزل او عبارتنود از: بیوان حودیف ن،  و ،      
توصیف حاالت درونی و شخصی و نیز انتقاد مالیم اجتماعی. او از زبان ساده و تخاطب عادی و یا حتوی  

قیدوبندهای سونتی غوزل اسوت؛ چوه در     گیرد. این نوع شعر، فاقد  یممحاوره برای حصول این بیان بهره 
حیطۀ محتوا و مضمون و چه در حیطۀ شکل و ساختار. از نظر شکل و ساختار، ابیات این نوع غزل کوتاه، 

هایی  ینوآورپردازی نیز به  و تمرکز وحدت معنایی شعر، بیشتر بر محور عمودی غزل است. در زمینۀ قافیه
است. این مقاله به شیوۀ توصوی ی   به صورت فعلی بهره جستهاست و در غزل، بیشتر از ردیف و  دست زده

 است. تألیف یافته که با استمداد و استناد به ابزارهای آماری، به تبیین و توضیح بحف پرداخته
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 مقدمهو 1

سان چند چهورۀ برجسوتۀ    است. او به پور از شاعران بنام و تأثیرگذار معاصر بوده قیصر امین
دیگر ادب و فرهنگ معاصر ایران، از حیطۀ شوعر بوه میودان وسویع تحصویل، تودری  و       
تحقیق در ادبیات پا گذاشت و در این دو حیطه، آثار ماندگاری از خود به یادگوار گذاشوت.   

یافته از شعر نو، نیموایی، غوزل و یوا حتوی      ینۀ متنوعی ترکیبس  مجموعۀ کامل اشعار او،
. اشوعار منودرد در ایون مجموعوه     (1388پور:  )ر.ک؛ امینمثنوی کوتاه، قصیده و رباعی است 

. تون س  صوبح  و  های ناگهوان  ینهآ، همه آفتابگردانند ها گل، دستور زبان عشقعبارتند از: 
ها تاریخ و مکان  اند و بعضی از آن یدهرسبه طبع  به صورت مستقل قبالًبرخی از این اشعار 

دارند و برخی دیگر فاقد این معرفی هستند. در این جستار، در حد وسع و مجال به  سرودن
تبیین هنر شعری و شاعری قیصر در عرصۀ بیکران غزل خواهیم پرداخت. اموا ابتودا بایود    

سورایی   ز این حیوف، او غوزل  یادآور شد که غالب اشعار کهن قیصر در قالب غزل است و ا
 سبک و بوطیقای خاص در ادبیات معاصر است. صاحب 

)اخووان   «که جادوانه جاودانتواب اسوت  »ترین قالب شعر فارسی دری است  یالس« غزل»

 گور  جلووه ین معنا که با آغاز شعر فارسی دری، ایون قالوب خوود را    بد ؛(45: الف ،1375ثالف، 
سرود و عنصری صراحتاً به شیوۀ غزل  یمفارسی، غزل است. رودکی، بنیانگذار شعر  ساخته

. ایون قسسوم شوعر    (99: 1373/1)صو ا، « وار نیکوو بووو،د   یرودکو غزل »ورزید:  یمرودکی غبطه 
و  (126: ب ،1375)اخوان ثالوف،  است  نسبت بیش از انواع دیگر در ادب ما مورد عنایت بوده به

است و یا حتی بعضی  های دیگر نیز نقد شده نه تنها مورد عنایت بیشتر، بلکه بیش از قالب
و برخی همچون استاد بهوار آن  ( 151: 1377)ر.ک؛ درگاهی،  اند دانستهآن را برترین نوع شعر 

 .(164 :1380)ر.ک؛ دهقوانی،  انود  کورده تلقوی  « ادنی درجۀ شعر»ناپذیری در  را به سبب ترجمه
است. بعودها و در قورون و اعصوار     بوده« عشق»و مضمون اصلی و مرکزی غزل،  موضوع

ی بیش نشد که از هر زبان مکرر شنیده شوود. هموین عشوق وارد    ا قصهدیگر، عشق یک 
ین قالبی کوه ایون   تر مهمادب حماسی و عرفانی گشت و آن آثار را به اود و غایت رساند. 

جلی یافته، قالب غزل اسوت. پیداسوت کوه    عشق به صورت گسترده و وسیع از لباس آن ت
شدۀ قصیده، تطویل ربواعی، دوبیتوی و قطعوه اسوت؛      غزل، عصاره و چکیدۀ مثنوی، کوتاه

بدین معنا که قالب غزل، قالب چندضلعی است که هر لحظه، این بوت عیار به شکلی دیگر 
)ر.ک؛  انود  کورده تعبیور  « ین شکل چکاموۀ غنوایی  تر خالق»حق برخی از آن به  آید و به می

کوار   که حتی در دورۀ مشروطه، این غزل در خدمت منویات سیاسی بوه ( 39: 1384عبادیوان،  
و غزل حتسی در فرهنوگ و ادب جواموع    (342: 1363کدکنی، به نقل از: آژند،   یعیش ر.ک؛ ) رفت

را تودوین   «هوا  غوزل »دیگر نیز نمود یافت و با اقتباس از فرهنگ شرق و ایران، مجموعوه 
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کووب،   ؛ ر.ک، زریون ساختای به نام عباسیان  ها و نیز مجموعه غزل )پالتن هالرمونده، مجموعه دان کرده

1361/2 :431). 
 125: 1373)ر.ک؛ همایی، است  در ادب کهن، غزل به معنای اشعار عاشقانه و غنایی بوده

غلبه  . در واقع، این نوع شعر بیان احوال روحی است که عاط ه بر معنی(16: 1386و شمیسا، 
و یا حتی پیشروی شعر نو )نیما( بودین مطلوب اذعوان     (16: 1374)ر.ک؛ پورنامداریان، کند  یم

و ( 88: 1351 )اسو ندیاری، « عشوق را پیودا کنویم   »دارد که غزل باید میدانی باشد که در آن، 
 و( )ر.ک؛ هموان ، جزئی از طبیعت اسوت  «غزل»شود که این نوع شعر، یعنی  یمآنگاه متذکر 

بار خوود اداموه    و به همین سبب، حتی بعد از تغییر شعر نو، غزل به حیات پرریشه و پربرگ
داد و برخی از شاعران برجستۀ نوپرداز، غزل را خیلی نزدیک به مالیموات نوو و شوعر نوو     

. اگور نووگرایی را اسوتعمال کلموات و     (4: 1370ر.ک؛ اخوان ثالف، به نقل از: طاهبواز،  ) اند داسته
، هدف شواعران و نویسوندگان مشوروطه    (376: 1386)ر.ک؛ شمیسا، نوین بدانیم  اصطالحات

این بود که به تبع انقالب اجتماعی، انقالب ادبی را نیز به ثمر برسوانند و شواعران بعود از    
 و در شوعر شواعران نووپرداز، غوزل    ( 387: 1386پوور،   ینام)ر.ک؛  آمدند نائلنیما بدین هدف 

هوای   نشیند کوه گوویی ایون نیوز در زمورۀ بودعت       یمایی خوش چنان در کنار اشعار نیم»
. البته برخی این غزل جدید (35: 1380و ش یعی کودکنی،   160و159: 1370، شناس حق)« نیماست
)ر.ک؛ شمیسوا،   اسوت  وجوود آموده   یر شعر نو بوه  تأثنامند که تحت  یم« غزل تصویر»یا نو را 

1386 :201). 
 بحف و2

دستور زبوان  غزل در  29است که  غزل سروده 107قیصر در چهار دفتر شعر خود، مجموعاً 
 12، هوای ناگهوان   ینوه آغزل در دفتر اول  13، همه آفتابگردانند ها گلغزل در  33، عشق

 است. درد شده تن س  صبحغزل در  20غزل در دفتر دوم آن و 
یبی است از شعر نو، رباعی، مثنوی که ذکر شد، دفتر اشعار قیصر غیر از غزل، ترک چنان

اسوت. اولوین غوزل در     و یا حتی قصیده که به تناسوب مقوال در آن قوالوب شوعر سوروده     
نام دارد؛ شعری زیبا که قیصر آن را عنوان دفتر شعر خود نیز  دستور زبان عشقمجموعه، 

 کند: است و در آن، به اصطالحات دستور زبان اشاره می کرده
 عشوووق را آن کوووه دسوووتور زبوووان»
 

 «بوووی گوووزاره در نهووواد موووا نهووواد  
 .(34: 1388پور،  )امین                  

 است: در این دفتر، قیصر به زبان محاوره و عامیانه نیز غزلی سروده
 دو زل ونووت شووب و روی تووو ماهووه»
 

 «از ایوون شووب، روزگووار مووا سوویاهه   
 .(68)همان:                             
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 است: طوالنی را به لهجۀ محلی نیز کشاندهسپ  این غزل 

 مو خوندم در ازل از نقوش چشومت  »
 

 «کوووه خوووش سرنوشوووتم اشوووتباهه  
 .(69)همان:                             

 «است»است که همان تل ش عامیانۀ فعل « وه»بیتی، ردیف  14ردیف در کلس این غزل 
(، فضاهای تصویری اشعار در زموان  دستور زبان عشقی اولین دفتر شعر، )شعرها باشد. یم

ها، قیصر با استمداد از عناصور طبیعوت و    کنند. در برخی غزل یمجنگ تحمیلی را تداعی 
و معشوق و محبوب در شعر قیصور   (80ر.ک؛ همان: )پردازد  یمبه شعرگویی  ها آنگ تگو با 

وسوت و  است، ولی بیشتر توصیف زیبایی و عظمت ا «ت»یا « تو»هرچند متصف به خطاب 
معشوقی کلسی، نوعی و مبهم است و فقش یک استنثاء دارد کوه در آن، قیصور صوراحتاً بوه     

 است: جن  او اشارت کرده
 نه در خوابم نه بیدارم سراپا چشم دیودارم »
 

 «آید به دیدارم زنی نادیدنی امشوب  یمکه  
 .(208)همان:                                   

 قلندری دارد: در موردی، غزل لون بیان
 نیوووازم، نیوووازم زس دیووون ریوووا بوووی»
 
 مسووووئلۀ مشووووکل فرزانگوووووان  »
 

 «توراود  یمو به ک ری کوه از موذهبم    
 .(196)همان:                              

 «اسوووت یوانگووواندفلسووو ۀ سوووادۀ 
 .(34)همان:                               

« توراود  یمو ال بوای درد از لوبم   »نامد:  یم« ال بای درد»خود قیصر صراحتاً غزل خود را 
 :(196همان: )

 سه حرف است مضمون سی پارۀ دل»
 

 «تووراود یمووالووف الم موویم از لووبم    
 .(196)همان:                            

 آفرینی با موضوعات بسیار ساده و سطحی است: قیصر، قیصر مضمون
 تقویم چهوار فصول دلوم را ورق زدم   »
 

 «سوال کوو   آن برگهای سبز سورآغاز   
 .(199)همان:                            

بینی ساده، زالل و ش اف شاعر، در اشعار نیمایی یا نو او نیز متجلی است با بیانی  جهان
وپسورت کیوفس بوادآورده را زیورو رو      پ  کجاست  چند بار خسورت »ساده و تخاطب عامیانه: 

هموان:  )« ی اعتبوار! هوا  کوارت کار!/ کردم/ پوشۀ مدارک اداری و گزارش اضافۀ کار و کسر 

143). 
اسوت کوه لحون     این تعبیرات خشک و روزمره را چنان با قووۀ شواعرانه خوود آمیختوه    

جای اشعار قیصور موود    بینی ساده در جای است. نگاه و جهان احساسی و عاط ی پیدا کرده
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اشوی از  بینیی که ناشی از مطالعات عمیق فلس ی روز نیست، بلکوه بیشوتر ن   زند، جهان می
 ی ساده و زالل یک شاعر اقلیمی و روستایی است:ها تجربه

 ی کوال مون چورا چنوین     هوا  بغض»
 

 «هووای الل موون چوورا چنووین   یووهگر 
 (.312)همان:                            

خدا روستا را/ بشر شهر را.../ ولی شاعران آرمانشهر را آفریدند/ که در خواب، هم خواب * »
 .(154)همان:  «آن را ندیدند

کند/ کوه بگویود/    نام تو چیست / لبخند کودکی است/ که با حالتی نجیب/ لب باز می* »
 .(268همان: )« سیب

 شود: یمنوعی گالیه و شکایت و انتقاد نرم و مالیم نیز در برخی اشعار او دیده 
 موون ازخیوور ایوون ناخوودایان گذشووتم»
 

 «خووودایی بووورای خوووودم آفریووودم   
 .(200)همان:                             

تابود./ خورشویدهای زرد مقووایی/ و     یمو در شعرهای من،/ خورشید از موضع مضایقه * »
 .(322همان: )« آسمان سربی/ با بادهای سرد

 موتیو تکراری غزل قیصر است:« آینه»
 در آغووواز آیینوووه بوووودیم و بووواز   »
 

 «بیووووووابیم پایووووووانی از آینووووووه 
 .(351)همان:                            

 ای زس خویش یهساما هیچ نیستیم جز »
 

 «آیووین آینووه خووود را ندیوودن اسووت  
 .(352)همان:                            

های ناگهانی، ایدئولوژیکی و عقیدتی اسوت و از غنوا و عشوق     ینهآدفتر دوم مجموعه، 
از دو مجموعۀ  تر ساکنو  تر سادههای ناگهان،  ینهآی ها غزلطربناک در آن خبری نیست. 

 گر است: قبل هستند. انتقاد از عصر و زمان، عصر احتمال، شک و تردید، در آن جلوه
بینوی وضوع    بریم./ در عصر شک و شاید/ در عصر پویش  یمما در عصر احتمال به سر * »
 .(275همان: )« هوا

 از این کویر این کوویر کوور و پیور    ام خسته»
 

 
 «نواگزیر این هبوط بی دلیول، ایون سوقوط     

 (.300)همان:                                   
هوای اعقتوادی و    ینیآفر ی با مضمونا متعهدانهی ها غزل، تن س  صبحدر آخرین دفتر، 

 :(112: 1390 )ر.ک؛ ستاری و دیگران،ی آغازین انقالب و جنگ دارد ها سالمذهبی و فضای 
 زس ب  که گریوه نکوردم، غورور بغوض شکسوت     »

 

 
 «غسووولس دلس مووورده آب الزم نیسوووت   بووورای 

 .(390)همان:                                         
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یا غزلی با مضامین دینی اشراق، ضریح و عبادت دارد. به همین دلیول، در ایون دفتور    

بورای فلسوطین    و ()عو  ، امام زموان )ع(، امام رضاع()یرامیی در منقبت و رثای حضرت ها غزل
 دارد.

 است: آفرینی کرده و مناظر طبیعت و علم جغرافیا نیز مضمون ها جلوهقیصر با 
 دلم قلمورو جغرافیوای ویوران اسوت    »

 دلم میان دو دریای سرخ مانده سویاه 
 مهووار عقوودۀ آتش شووان خاموشووم   

 

 هوای ناحیۀ ما همیشه بوارانی اسوت   
 همیشه برزخ دل تنگۀ پریشانی است

 «ی دلم دردهای پنهانی استها گدازه
 .(393همان: )                           

 است: کار برده حتی اصطالحات علم ریاضی را نیز در شعر خود به
 شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنیود »
 

 «مگر مساحت رن  مرا حسواب کنیود   
 .(394)همان:                            

های عالی و  پر است از شعرهای ارزشی و در توصیف و تمجید ارزش تن س  صبحدفتر 
ک نوان دشوت ایوران، یعنوی شوهیدان       ویژه چند غزلی که دربوارۀ گلگوون   دفاع مقدس، به

 است: سروده
 زس ب  فرشته به تشییع الله آمد و رفت»

 
 دسووته پرپوور شوود  گرچووه گوول دسووته »
 

 «آیوود یمووصوودای مووبهم برخووورد بووال  
 .(396)همان:                              

 «دسوووت گووول فراواننووود یووونبووواز از ا
 .(403)همان:                                

بیت، البته استثناهایی در این بین  7و  6یا  5یا  4های قیصر کوتاه هستند،  اغلب غزل
بیوت دارد. در هویچ یوک از     14، (37)هموان:  « س ر درآینه»غزلی با عنوان  مثالًوجود دارد؛ 

وجود ندارد. بدیهی است کوه قیصور تخلصوی را بورای خوود      « تخلص»ی او، کلمۀ ها غزل
 کرد. یمسرود و چاپ  می داری غزل هیچ اسم تشخص برنگزیده بود و ساده و زالل، بی

 یقی بیرونی یا وزن و بحر غزل قیصرموس و3
غزل  86ت که از این صدوه ت غزل، اس صدوه ت غزل در مجموعۀ اشعار قیصر نقل شده

 غزل مسدسس است. توزیع بحرهای مثمسن و نمودار آن به قرار زیر است: 21مثمسن و 
غوزل در   11غزل در بحر مجتف،  14غزل در بحر رمل،  16غزل در بحر مضارع،  24

غزل  1غزل در بحر متدارک،  3غزل در بحر رجز،  6غزل در بحر متقارب،  10بحر هزد، 
 .اند شدهر منسرح و یک غزل نیز در بحر مقتضب سروده در بح
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 نمودار و توزیع بحرهای مسدس نیز بدین ترتیب است:

غوزل در   2غزل در بحور هوزد و    4 غزل در بحر رجز، 4غزل در بحر رمل،  10قیصر 
 است: بحر خ یف سروده

 
 یف و توزیع کمسی و کی ی آنرد و4

بوازی   ودل اسوت و بوا دسوت    قیصر در غزل خود به آوردن ردیف تمایل بیشتری نشان داده
 88غوزل او،   107اسوت. از مجمووع    خاصی از این ویژگی منحصر شعر فارسی بهره بورده 

ها، ردیف فعلی به صورت اسنادی  یفرددرصد مردسف است. بیشتر  2/82غزل، یعنی حدود 
 تیب دفترهای شعر او به قرار زیر است:و تام است. توزیع دقیق ردیف به تر

موورد، ردیوف    10در غزل ردیوف دارد کوه    29غزل از  22: دستور زبان عشقالف( در 
موورد عالموت    4)مورد، حرف  6و در  اند شدهردیف « وه = است»فعلی و یک مورد، تل ظ 

قوع  و در سوه موورد، ضومیر ردیوف وا    «( تو را»و « چرا»، یک مورد کلمۀ پرسشی «ها«  جمع
درصد غزلیات  75است. پ  در حدود  است و سه مورد هم ردیف به صورت اسم آمده شده

 اولین دفتر شعر قیصر مردسف است.
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مورد ردیف به  16غزل، ردیف دارد که  33غزل از  27، همه آفتابگردانند ها گلب( در 

ت مورد بوه صوور   3مورد به صورت حرف و  3مورد ردیف به صورت اسم،  5صورت فعل، 
 ی این دفتر ردیف دارند:ها غزلدرصد  89؛ یعنی حدود اند شدهضمیر ردیف واقع 

 
 83غزل، یعنوی حودود     25غزل از مجموع  21(، های ناگهان ینهآد( در دفتر سوم، )

مورد ردیف اسومی و در یوک موورد آن، حورف در      2مورد ردیف فعلی،  18ردیف دارد که 
 است. جایگاه ردیف آمده

 
غزل ردیف دارند؛ یعنی حدود  20غزل از  18، تن س  صبحد( اما در آخرین دفتر، یعنی 

کوار   یوف بوه صوورت حورف بوه     رد موورد،  3است و در   یف فعلیرد مورد آن 15که  90 
 است. رفته

 ردیف فعلی

 ردیف حرفی

 ردیف ضمیر

 ردیف اسم

 قافیه

 ردیف فعلی

 ردیف حرفی

 ردیف ضمیر

 ردیف اسم

 قافیه

 ردیف فعلی

 ردیف اسمی

 ردیف حرف

 قافیه
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های فعلی، تنها فعل نیست که ردیوف   یفرداین نکته درخور ذکر است که در برخی از 

ته و متعلقات دیگر فعل، مانند م عول، متمم و... نیوز بوه هموراه    وابس بلکه است، واقع شده
 .اند شدهفعل ردیف واقع 

های غزل قیصر، تنوع خاص و چشمگیری دارند؛ بورای مثوال، گواهی او کلموۀ      یفرد
دهد و کلس غزل خود را به سوبب ایون    یمرا ردیف شعری خود قرار « کو»و « چرا»پرسشی 

 سراید: یمردیف، با لحن و بیان پرسشی 
 سایۀ سنگ بر آیینۀ خورشوید چورا   »

 
 یم بگوو راه بواک کوو    ا غنچهدلتنگ »
 

 «خود ماییم بگو این هموه تردیود چورا     
 (.78)همان:                             

 «یم خدا را چوراک کوو   ا ماندهخاموش 
 (.178)همان:                            

هموین سواختار بیوانی را دارد و     (225هموان:  ) «گ ت .. را به که باید »حتی ردیف طوالنی 
و یوا حتوی تعبیور     (312هموان:  ) «چرا چنوین  »و یا ( 308)همان:  «... اگر عشق نبود »ردیف 

است که حالت تردید و دودلی شاعر  را به عنوان ردیف غزل برگزیده «بزنم یا نزنم»عامیانۀ 
 ند:ک یمرا با لحن بسیار ساده، صمیمی و پرسشی افاده 

 دارم اموا.... بوزنم یوا نوزنم     هوا  حرف»
 

 «با توأم با توو خودا را بوزنم یوا نوزم       
 (.201)همان:                            

 یه و نوآوری قیصر در آنقاف و5
است؛ بدین معنا که  قیصر در سه مورد قافیۀ شنیداری را بر نوشتاری و دیداری ترجیح داده

قافیه هستند، ولی در نوشتار با هم اخوتالف دارنود. برخوی از     قافیه در تل ظ هم کلمات هم
. پیش از قیصر (99: 1373)ر.ک؛ شمیسا،  اند کردهمنابع عروض و قافیه، این امر را عیب تلقی 

وفوور در شوعر    دانستند و بوه  ینماز شاعران سنستی و نوگرا، این نوع قافیه را عیب  نیز برخی
کوه/ »؛ برای مثال، قیصر، کلمات (92: 1383)ر.ک؛ ش یعی کدکنی، جستند  یمخود از آن بهره 

 است: قافیه ساخته ، هم«نوح/ مجروح»را با « اندوه

 ردیف فعلی

 ردیف حرف

 قافیه
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 کووران انوودوه موون  ای شووکوه بووی »

 گووم شوودی ای نیمووۀ سوویب دلووم   
 ای توووو لنگرگووواه تسوووکین دلوووم  

 

 آسوومان، دریووای جنگوول کوووه موون   
 ای موونس موون! ای تمووام روح موون!  
 «ساحل من! کشوتی مون! نووح مون!    

 (.43: 1388پور،  )امین                   
قافیوه   هوم  «بوازی »را بوا   «درازی»و « رازی»را بوا   «راضی»در جای دیگر از غزل خود، 

 است: کرده
 درسوت بگویوووم  تو حجم بسوتۀ رازی اگور   »

 

 
 تووو ارت وواع نمووازی اگوور درسووت بگووویم...    

 
 خوورم کوه نرفتوی    یمدال به حال تو افسوس 

 

 
 «تویی به ماندن راضوی اگور درسوت بگوویم     

 (.97)همان:                                      
 است: قافیه آورده هم« ها یندهآ»و... را با « اس ندها/ لبخندها»در موردی نیز 

 ب رماییوود فووروردین شووود اسوو ندهای مووا    »
 

 

 «لبخندهای ما... کند  گل  دل درنه بر لب، بلکه  
 

 ب رماییوود فووردا زودتوور فووردا شووود امووروز    »
 

 

 «هووای مووا ینوودهآهمووین حوواال بیایوود وعوووودۀ  
 (.40و39همان: )                                    

پردازی اینکه قیصر شگرد و تکنیکی دارد که اصطالحاً بودان   مطلب دیگر در امر قافیه
ر.ک؛ هموایی،  ) انود  دانسوته « اعنات یا لوزوم مواالیلزم  »گویند و آن را از فروع  یم «ذوقافتین»

 کار برند: پردازی، نوعی قافیۀ مزدود به ؛ یعنی اینکه در قافیه(116: 1373و شمیسا،  78: 1373
 ن زین خالی نه گوردی، نوه موردی   بر ای»

 بر این زیون خوالی ی،لوی چوون توو بایود      
 گذشتن زس سور سرگذشوتی اسوت خوونین    

 

 دال زین غم ا،ر خون نگوردی، نوه موردی    
 من آن دل ندارم، چه دردی، چه دردی...

 «زردی نوووردی دال کووی تووو ایوون ره، بووه
 (.398همان: )                                  

مبحف مهم دیگر مربوط به قووۀ شواعری قیصور، در حیطوۀ موسویقی کنواری، نکتوۀ        
های علم بدیع،  گویند. در کتاب یم« ردسالقافیه»ای است که اصطالحاً بدان  یهقافیا « بدیعی»

، بوه طووری کوه    انود  کرده ذکرردسالقافیه را تکرار قافیۀ مصراع اول در قافیۀ مصراع چهارم 
ر.ک؛ )اند  دانسته، هرچند برخی این را عیب (72: 1373.ک؛ همایی، )رموجب حوس ن کالم شود 

اسوت،   پردازی اسوت اده کورده   . اما قیصر در غزل خود از این شگرد قافیه(109: 1373شمیسا، 
های مؤل ان بودیع و قافیوه، ترتیوب     یهنظر گیری از خالقیت خود و شکستن البته او با بهره
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است و گواهی مصورع دوم را در مصورع ششوم و یوا       کردهکاربرد ردسالقافیه را دچار نوسان 
بار در غزل خود از  18است. در مجموع، او  کار برده مصرع چهارم را در مصرع هشتم و... به

دسوتور زبوان   است که بیشترین بسامد آن بوه ترتیوب در    ردالقافیه یا تکرار قافیه سود برده
 3) تون س  صوبح  بار( و  4)های ناگهان  نهیآبار(،  4) همه آفتابگردانند ها گلبار(،  7) عشق

 بار( است.

 
 زدایی آشنایی و 6

برخالف هنجار رای  زبان و ادب فارسی، ضمیر را جمع بسته، حتسوی آن را بوه یوک     قیصر
و بودایع سواختار شوعر و هنور او را نشوان       ها بدعتی از ا هشمساست که  ضمیر دیگر افزوده

 دهد: یم
 خودم راخواهم  ینممن جز برای تو »
 

 «من، بهتر منس تو یها منای از همه  
 (.35: 1388پور،  )امین                   

 نکتۀ دیگر در باب خالقیت او، ساخت ص ت ت ضیلی است از خود موصوف:
 .(208همان: ) «تر روشن، شبی از روز تر شبشبی دیگر شبی * »
 .(209 )همان:« و رویی از شبنم تر تر شبزنی با مویی از شب * »
 .(214همان:)« سنگ صبورم از تر سنگبا کوه غمت * »

مورد شایستۀ ذکر دیگر در این زمینه، در باب وزن شعری است که قیصر از آن است اده 
است. قیصر در برخی موارد از بحر متقارب )فعولن( که در ادبیات کهن در وزن مثنوی  کرده

 برد: ر غزل از آن بهره میرفت، د یمکار  ی حماسی و اخالقی بهها منظومهو 
 چوورا عوواقالن را نصوویحت کنوویم   »
 

 «بیاییوود از عشووق صووحبت کنوویم    
 (.63)همان:                             

رساند، خالقیوت   یموضوح  نمونۀ دیگر که اود هنر و خالقیت قیصر را در این زمینه به
پردازی است. در غزلی، قیصر ردیف غزل خود را فعل و یک حرف ربوش   او در قلمرو ردیف

توانود   یمو است که ظاهراً این شگرد نیز از مختصوات نواب غوزل او     )کنم ولی...( قرار داده
 شمار آید: به
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 خواستم که ولوله برپا کنم ولی... یم»
 

 «با شور شعر محشر کبرا کونم ولوی...   
 (.227همان: )                           

 گوید: یمدر پایان غزل نیز با کلمات و ادوات پرسش، شک و تردید چنین 
 بیوواورم «آیووا»و  «شوواید»بایوود بووه جووای   »

 

 
 ...«« ولوی »کنم  «اما»فکری به حال گرچه و  

 (.78)همان:                                     
 رساند: یماین بیت نیز این شگرد او را با وضوح بیشتری 

 بووه بوواد رفووت  «مبووادا»مبوواد گشووت و   «بووادا»»
 

 
 «در گلوو شکسوت   «چورا »زس یاد رفت و  «آیا» 

 (.297همان: )                                  
توان از این دو بیت چنین استنباط کرد که حتی واژه و تعبیرهوای ربطوی، قیودی و     یم

اسوت و در   پرسشی، به عنوان عضو زنده و فعالی در شعر قیصر، کاربرد و جلوۀ ویژه یافتوه 
 است: آفرینی پرداخته این بیت نیز در مصرع دوم، با قید و ضمیر اشاره به مضمون

 پرسووم یمووپاسووخی اسووت،  اگرچووه پرسووش بووی»
 

 
 «چوورا همیشووه چنووان و چوورا همیشووه چنووین    

 (.52همان: )                                         
کوارگیری تعبیور    زدایی دیگر در غوزل او، شکسوتن هنجوار زبوان و ادب در بوه      آشنایی

است  کار برده به« که»، حرف ربش «هرچه»است؛ بدین معنا که قیصر در بیتی بعد از « هرچه»
 :(224: 1387.ک؛ نج ی، )رکنند  یمتلقی « غلش مصطلح»شناسان آن را  که زبان

 یوم ا سوپرده ما دل به دست هرچه که بوادا  »
 

 «مووا را بووه دسووت دل بسووپارید و بگذریوود  
 (.317)همان:                                   

 یبات نابترک و7
های اضافی نابی ساخته که ظاهراً پویش از او کسوی    یبترکقیصر در مجموعۀ اشعار خود، 
ی هوا  مکوان هوا، شوهرها و    هایی با پسوند مواه  یبترکاست؛  به چنین ابداعی مبادرت نکرده

مختلف، ترکیب با اصطالحات ادبی و یا حتی دینی. این هنور بیشوتر در دفتور اول، یعنوی     
 گر است: ، جلوهدستور زبان عشق

 مون آغاز فروردین چشومت مشوهد   »
 هر اصو هان ابرویوت نصوف جهوانم    

 

 شوویراز موون اردیبهشووت داموون تووو   
 «خرمای خوزستان مون خندیودن توو   

 (.35)همان:                             

 .(41همان: )« ای مطلع شرق تغزل چشمهایت...* »
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 تووا نووور تووو تابیووده بووه طووور کلموواتم »
 

 «در خوودم امشوب   ام شدهموسای تکلسم  
 (.56)همان:                                

 چشم خرابت حکم تحریم شراب سورۀ»
 

 «اهول کتواب   مژدۀسطر تکوین نگاهت  
 (.172)همان:                              

یا اینکه دو عنصر بزرگ و عظیم طبیعت را با هم ادغام، و عظمتی ورای عنصر قابول تصوور   
 :است طبیعت ایجاد کرده

 کووران انوودوه موون  شووکوه بووی ای »
 

 «کوووه موون  دریووای جنگوول  آسوومان 
 (.43همان: )                            

است. همچنوین اسوت ایون     پور این شگرد را از احمد شاملو اقتباس کرده ظاهراً قیصر امین
 ها: ترکیب

 .(172همان: ) «یاد تو چراغان شد ولی... با داک شهر شب* »
 .(206همان: )« ی تو گهوارۀ دلمها خنده خوابای * »
 .(208همان: )« آباد باد از این ویرانه خاک زنی با رقصی آتش* »
 .(222همان: )« آلود از کجاست رودهای گل این کوره* »
، بورای آن   ابوداع کورده  « ناکجاآبواد »را از روی تعبیر پرکاربرد  «هرکجاآباد»پور ترکیب  امین

 است: ص ت مبهم آورده
 ی اقلوویم هرکجاآبووواد تووو از حوووال  »
 

 «رود این شهر رو به ویرانی یمبیا که  
 (.305)همان:                            

 .(317همان: )« نشود تر تازهتا داک ما کویردالن * »
 .(356)همان:  «چشم تو الیحۀ روشن آغاز بهار* »

است، قیصر  هایی ساخته یبترکاین دو بیت که با استناد و تلمیح به آثار عرفانی و ادبی، 
های ادبوی و   یتشخصها و  به دلیل تحصیل در رشتۀ ادبیات، با اصطالحات فنی، نام کتاب

است و انصافاً در زمینۀ تعبیرآفرینوی بوا ایون اصوطالحات موفوق       فرهنگی، اشعاری ساخته
 است: بوده
 تو عقل سرخ شهابی، تو فصل سبز نیازی»
 

 «ویمتو شرح گلشن رازی، اگر درست بگو  
 .(397همان: )                               

 بالغووت غووم موون انتشووار واهوود یافووت  »
 

 «اگر که موتن سوکوت مورا کتواب کنیود      
 (.394)همان:                                
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 یرات عامیانهتعب و 8

هستۀ مرکزی هنر شاعری قیصر در بیان ساده و صریح اوست. صراحت لهجۀ او به حدسی 
 آورد. یمو است که گویی در غزل خود، خاطرات و سرگذشت شخصی خویش را بوه زبوان   

کاسوت،   و کوم  سوان آینوه بوی    است و او خود بوه  «آینه»یکی از موتیوهای مهم شعر قیصر، 
کندو به دلیل ایون بیوان سواده و     ننده بازگو میی شعری خود را به خواها تجربهلحظات و 

خواهد در اغلب موارد، تکلف و تصنع را کنار بگوذارد و بسویار عامیانوه و     صریح، ناگزیر می
حوق، شوعر خوود را     صریح از تعبیرات تودۀ مردم و عامیانه بهره بگیرد و از این منظر و بوه 

قدر او  . در این راه، آن(198همان: )« ی قلبم سرودمها تپشتو را با »است:  یدهنام «تپش قلب»
کند که کسی با لحون تخاطوب بوا او بوه      یمکند که مخاطب و خواننده فکر  یمآرایی  هنر

 پردازد، نه اینکه سرگرم به خواندن شعری است: یمگ تگو 
 پیوووراهن توووو دکموووۀ ای حسووون یوسوووف،»

 

 
 «شوکوفد گول بوه گول از دامون توو       یمدل  

 (.35)همان:                                            
 بورگ  برگ ص حه ص حه، خش به خش نقطه نقطه»

 

 
 «سووطر دفتوورم خووشس ردس پووای توسووت، سووطر 

 (.37)همان:                                            
 یا این تعبیرها:

 سوخت دست و بال ما از ایون هموه  »
 

 «از آش موووا تووور داکی هوووا کاسوووه 
 (.59همان: )                            

 در پیلۀ پروانوه بوه جوز کورم نلولود     »
 

 «پروانوووۀ پووورواز رهوووا را ن روشوووید 
 (.67)همان:                                  

خیاط، چورخ  »ای چون  یانهعامقیصر در شعرهای نو، خود نیز از تعبیرها و وسایل روز و 
( و بوه هموین   15ر.ک؛ هموان:  )است  بهره جسته« خیاطی، نخ سوزن، عطر بخارهای تازه

که در فرهنگ شعری و ادبی گذشوته، ریشوه در عموق    « دانم ینم»سبب، در شعر او، تعبیرس 
ی بورای نواتوانی یوک    ا لهجوه صوراحت   فلس ی، کالمی و عرفانی دارد، در شعر او بیوانگر 

 ار ساده است:شخص بسی
 شوومارم سووالهای انتظووارم را   یمووسووتاره »
 خواهود  یمدانم بگو عشق تو از جانم چه  ینم
 دانوم  دانم، چه می ینمغیر از این  دانم به ینم
 

 دانوم  ینمو هزار و سیصد و چندین و چندانم،  
 دانم ینمخواهد بگو عشق تو از جانم،  یمچه 
 «دانوم  ینمو دانوم   ینمو دانوم   ینمو دانوم   ینم

 (.181همان: )                                         
 است: یا در این غزل که دلزدگی خود را از محیش اداری و کار بدین شیوه به قلم کشیده
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 از آرزوهووووا، آرزوهووووای شووووعاری ام خسووووته»
 

 

 هووای اسووتعاری  شوووق پوورواز مجووازی، بووال    
 

 ی کاغذی را، روز و شوب تکورار کوردن   ها لحظه
 

 

 هووووای اداری یزنوووودگخوووواطرات بایگووووانی،  
 

 ایون حووالی   ی هوا  پوارک خوالی،   یها جدول عصر
 

 

 هووای خموواری یمکووتنخیووالی،  یبووی هووا پرسووه 
 

 هووم سوونجاق کووردم   یرورا،  روزهووا  رونوشووت
 

 

 «قوراری  ی بوی هوا  جمعوه پنواهی،   ی بوی هوا  شنبه 
 .(188و187همان: )                                   

برگرفته از دید و نگواه وسویع شواعر و توأثر او از      ، تعبیری عامیانه و«کال» تعبیر مکرر
 زندگی تودۀ مردم است:

 کالیم که سرسبز دل از شواخه بریودیم  »
 
 طوفان رسید و برگ و برم را به باد داد»
 

 «تووا حادثووۀ سوورخس رسوویدن نرسوویدیم   
 (.219)همان:                              

 «کوالی کوه داشوتم   پیش از رسیدنس دلس 
 (.222همان: )                                  

 کند: یماین بیت نیز شعرهای سبک هندی را در ذهن تداعی 
 درد و غم است چیودن رسویده را   بی»
 

 «خامیم و درد ما از کال چیودن اسوت   
 (.353)همان:                                 

 عامیانه اشاره دارد:به باور  صراحتاًدر مواردی نیز 
 پورد، نشوانۀ چیسوت !    یمدوباره پلک دلم »

 

 
 «آیوود کسووی بووه مهمووانی یمووام کووه  یدهشوون 

 (.304همان: )                                         
 

 دل خووووویش را آب و جووووارو کنوووویم  »
 

 
 «بیووووووواریم مهموووووووانی از آینوووووووه   

 (.350)همان:                                          
 هرچه شوعر گول کونم، گوشوۀ جموال توو      »

 

 
 «هرچووه نثوور بشووک م، پوویش پووای تووو نثووار  

 (.81)همان:                                            
 و غزل عشق و9

زیور سویطرۀ   کوول   عشق، موضوع و درونمایۀ همیشگی ادبیات است و غزل، قالبی کوه بوه  
 ناپذیر الیوصفس عشق است. چرای این بیان و چون بی
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 نشوانه اسوت و کو     عشق نام بوی »
 

 «دهنوود ینموونووام دیگووری بوودان    
 (.311همان: )                               

 صراحت یا تلویحاً بدین امر اشارت دارد: قیصر هم در غزلیاتی به
 هووا ترانووهای عشووق! ای توورنسمس نوووامت »

 ی جمال به هر صورتی که هستای معن
 

 هووا عاشووقانهمعشوووق آشوونای همووه    
 «هووا ترانووهمضوومون و محتوووای تمووام  
 (.50)همان:                                      

 «عشق اگر باشد، همان جان کندن است زندگی بی»کند که  یمدر جایی، قیصر تصریح 
کند. این نکته درخور ذکر است که  یمو آنگاه به عشق راستین و حقیقی دعوت  (54همان: )

پردازان عارف و فیلسوف و نیز عاشق حیطۀ فرهنگ و ادب ایرانوی، در   سان نظریه قیصر به
نماید.  یمکند و از توغسل در جزئیات و انواع و فروع آن خودداری  یمباب کلیست عشق بحف 

و ابدی دارد که حتوی  کلیستی نوعی، مبهم، ازلی  «تو»به همین سبب، در شعر او، معشوق یا 
 نامد: یمین نام برای محبوب خود را عشق تر برازنده

 صوودایی بووه رنووگ صوودای تووو نیسووت »
 

 «بوه جوز عشووق نوامی بوورای توو نیسووت     
 (.343)همان:                                 

 خوووش بوووه خوووش در قصووویده و غوووزلم»
 از توووووو ام گ توووهبووارهووووووا از توووو  

 تووورین مجووواز، ای عشوووق یقووویحقای 
 

 بوووا توووو هوووا اشووواره ام گ توووههرچوووه  
 بوووووارها از توووووو بوووووارها بووا توووو    

 «بوووا توووو  هوووا اسوووتعارهای هموووووه 
 (.191همان: )                                

کند و مقصد غایی و  یمدر این ابیات، شاعر، از عشق، به سرشت و سرنوشت خود تعبیر 
 داند: یمنهایی خود را نیز رهسپاری به عشق 

 عشووق ای سرشووت موون ای سرنوشووت موون  یا»
 

 

 تقوودیر موون غووم تووو و تغییوور تووو محووال       
 

 از خوویش  کونم   یمو  گوذر  توو   شووق عشق به  یا
 

 
 «تووو قوواف قوورار موون و موون عووین عبووورم     

 (.214همان: )                                            
کند و شیوۀ غزل  یمقیصر در موردی نیز به تصویرپردازی شاعران غنایی گذشته اشاره 

 پسندد: ینمها را  آن
 و زلوف و خوش و خوال    رخ  ی هوا  واژهشیواست »

 

 
 خورنووود ینمووواموووا بوووه شووویوۀ غوووزل مووون   

 

 ما و دل و طنین تپیووودن بووه بحوووور خوون  
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 «خورنوود ینمووت،وون   ایوون شووعرها بووه بحوور ت،ووت،ن    
 (.182همان: )                                               

و یا حتی همین  «اگر عشق نبود»غزلی دارد با عنوان « های ناگهان ینهآ»قیصر در دفتر 
 است: تعبیر کرده« چشم دل»، از عشق به  عنوان را ردیف غزل خود قرار داده

 عشق، دلم جز گرهی کور چه بود  بی»
 

 «شود، اگر عشق نبوود گ ینمدل چشم  
 (.308همان: )                                

 یا در بیتی، آرزوی رفتن به کوی عشق را دارد:
 موورا بووه خیابووان سووبز عشووق بسب،وور  »
 

 «باک را گوم کورد   دلم نشانی آن کوچه 
 (.400)همان:                                 

فضای انقالب و شهادت، معتقدات موذهبی را  ، به مناسبت تن س  صبحدر اشعار متعهد 
 است: با چاشنی عشق آمیخته

 بیووا و راسووت بگووو، چیسووت مووذهبت ای عشووق»
 

 
 «آیوود یمووکوه خووون اللوه بووه چشوومت حوالل     

 (.396همان: )                                            
 بوازی  اسوت کوار عشوق    گویند تعطیول   تو می یب»

 

 
 شوونبه و آدینووه داردعشووق امووا کووی خبوور از   

 

 یووادم آموود  یم، بگووورنجووش دوری  از  خواسووتم
 

 

 عشوووق بوووا آزار، خویشووواوندی دیرینوووه دارد  
 

 قووراری کشوود بووا بووی یمووی عاشووقان پ،وور هوواددر
 

 

 «آن کبوترچوواهی زخمووی کووه او در سووینه دارد 
 (.409همان: )                                            

است و در یک مورد، قیصر به تأسی از  سروده ع ()زمانشاعر این غزل را خطاب به امام 
 است: سنت ادبی عرفانی، عشق را در تقابل عقل قرار داده

 خووون گلوووی عاشووقان، آب وضوووی عاشووقان  »
 

 
 «کنود  ینمو ی عاشقان، عقول گوذر   کو  به زانکه 

 (.399 همان:)                                            
 و تضمین اقتباس و10

قیصر در غزل خود، مصرع یا بیتی از شاعران گذشته و معاصر را در شعر خویش تضمین و 
 است: است و از بین گذشتگان، او بیش از همه به حافظ نظر داشته درد کرده

 زین آتش نه ته که در سینۀ من اسوت »
 

 «خورشید شعله، نه شرری پیش چشم تو 
 (.47همان: )                                    
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 مقایسه شود با این بیت از حافظ شیرازی:

 زین آتش نه ته کوه در سوینۀ مون اسوت    »
 

 «است که در آسمان گرفت  ای ید شعلهخورش 
 (.184: 1385)حافظ شیرازی،                      

 فردایووی اگوور باشوود بوواز از پووی امووروز   »
 

 «خویشوومشوورمنده چووو حووافظ زس مسوولمانی  
 (.55: 1388پور،  )امین                              

 مقایسه شود با حافظ شیرازی:
 گر مسلمانی از این دست کوه حوافظ دارد  »
 

 «آه اگووور از پوووی اموووروز بووووو،د فردایوووی  
 (.976: 1385)حافظ شیرازی،                     

 جز صدای سخن عشوق صودایی نشونیدم   »
 

 «گنبود افوالک بمانود   که در ایون همهموۀ    
 (.179: 1388پور،  )امین                           

 مقایسه شود با این بیت حافظ:
 از صوودای سووخن عشووق ندیوودم خوشووتر»
 

 «یادگوواری کووه در ایوون گنبوود دوسار بمانوود  
 (.360: 1385)حافظ شیرازی،                     

چون اقبال الهوری، نیموا، نوادرپور و   همچنین، وی به اشعار شاعران معاصر و نوپرداز، 
 است: سیسد حسن حسینی و استاد مص سا و... نظر داشته

 ام توووو را یدهتراشوووبوووا تیشوووۀ خیوووال »
 

 «ام توو را  یوده د ام سواخته در هر بتی که  
 (.44: 1388پور،  )امین                          

 قیاس شود با این شعر نادرپور:
 خیووالپیکرتووراش پیوورم و بووا تیشووۀ   »
 

 «ام یوده آفریک شب توو را زس مرمور شوعر     
 (.257: 1382)نادرپور،                           

 رعایووت کوون آن عاشووقی را کووه گ ووت:»
 

 «بیووووا عاشووووقی را رعایووووت کنوووویم  
 (.65: 1388پور،  )امین                           

در مواردی نیز مصراع دوم بیت فوق، تضمین شعری از سیسد حسن حسینی است. قیصر 
 است: آفرینی کرده های قدیم مضمون با نام کتاب
 پوووووور از گلشووووون راز از عقووووول سووووورخ »

 

 
 «پووووور از کیمیوووووای سوووووعادت کنووووویم 

 (.46همان: )                                            
 حقیقووت بووود یووا دور و تسلسوول حلقووۀ زل ووت »

 

 
 «دانم ینمخوانم،  یمشب این افسانه  هزارویک 

 (.180)همان:                                           
 این بیت نیز بیانگر فلس ۀ جمال اوست:
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 اسووووورار بالغوووووت و مطووووووسل را»
 زیبوووایی رازتووور از زیبوووایی اسوووت   

 

 خوانوودیم تمووام، مختصوور ایوون اسووت  
 «آن راز نه تووه در هنوور ایوون اسووت   

 (.77همان: )                                   

 کند: یمهمچنین است بیت زیر که به حکایتی در ادب گذشته اشاره 
 در حسووورت پووورواز بوووا مرغابیوووانم »
 

 «پشتی پیر در الکم صوبورم  چون سنگ 
 (.62)همان:                                    

 یجهنت و11
رود. او عوالوه بور تحصویل و     یمو شومار   پور از شاعران مبرسز ادبیات معاصر بوه  ینامقیصر 

سالی دار  ی و تخصصی ادبیات، اشعار قابل توجهی نیز دارد. هرچند در میانا حرفهتدری  
مانوده از او، سویمای یوک شواعر موفوق و متعهود بوه         فانی را وداع گ ت، ولی اشعار باقی

ر انواع و کند. قیصر مانند اغلب شاعران نوپرداز، د یمهای انسانی و الهی را منعک   ارزش
که گذشت، این مقاله به بوطیقوا   است. چنان های مختلف به شعرگویی مبادرت ورزیده قالب

اسوت و در حودس وسوع و مجوال، بحوف را بوه        و هنر شاعری قیصر در عرضه غزل پرداخته
های  زدایی، ابداع ترکیب موسیقی بیرونی، یعنی وزن و بحر کناری )ردیف و قافیه(، آشنایی

است، وزن و بحور غوزل قیصور، هوم بوه صوورت        بیرهای عامیانه کشاندهناب، عشق و تع
هوای موثمسن، بیشوتر     اسوت. در غوزل   در مجموعۀ اشعار ذکر شده« مسدسس»و هم « مثمسن»

بسامد از آنس بحر مضارع است و کمترین در انحصار بحور منسورح و مقتضوب اسوت و در     
ن و کمتورین کواربرد را دارد.   های مسدسس نیز دو بحر رمل و خ یف به ترتیب بیشتری غزل

هوای فعلوی    هوا، بیشوتر ردیوف    یوف ردهای قیصر مردسف، و در بین این  غزل 2/82حدود  
. انود  گرفتوه های بعدی قورار   یتاولوهای اسمی، حرفی و ضمیر در  مشهود هستند و ردیف

است؛ بدین معنا کوه او گواهی کلموه یوا      هایی در است اده از ردیف نیز داشته ینوآورقیصر 
عبارت پرسشی را ردیف غزل خود انتخاب، لحن و بیان کلس غزل خود را به تبع آن، سؤالی 

هوایی را بوه خورد     سان برخوی شواعران دیگور، بودعت     است. در زمینۀ قافیه نیز او به کرده
قافیۀ شنیداری را معتبرتر از قافیه نوشتاری قلموداد، و از ردسالقافیوه نیوز بوا      مثالًاست؛  داده

زدایوی   ییآشنااست. در بحف  ای است اده کرده یهقافهای منابع بدیعی و  یتشکستن محدود
نیز، او در حیطۀ دستور و نحو زبان، ابداعاتی دارد و زبان یکنواخت و اتوماتیزه )خودکار( را 

است. همچنین، در زمینۀ ابوداع ترکیبوات نواب تبحسور خاصوی دارد و       برجسته و ادبی کرده
عت را در هم ادغام کرده، تعبیر عظیم و مهیب خاصی را پدید مظاهر و عناصر برجستۀ طبی

اسوت.   وفور در شعر خود بهوره بورده   است. عالوه بر این، از تعابیر عامیانه و روز نیز به آورده
تکل ی لحن و کالم اوست و  ین خصیصۀ شعری قیصر، صراحت بیان و سادگی و بیتر مهم
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عامیانه نیز در خالل شعر خود بهره گیرد. در  به همین منظور، مختار بوده که از تعبیرهای

این جستار، بحثی نیز به عشق و غزل، یعنی جان و روح، مظروف و ظرف نیز اشاره، و نظر 
است و در پایان، در بخشی به اقتباس و تضمین قیصر  خاص قیصر در آن باب عرضه شده

د که بویش از هموه،   است و در آن ذکر ش از شاعران معاصر و پیش از خود اختصاص یافته
 است. قیصر از حافظ شعری یا مطلبی را اخذ و درد نموده

 منابع

 ، تهران، امیرکبیر.1، چ ادبیات نوین ایران(، 1363) آژند، یعقوب

 ، تهران، مروارید.13، چآخر شاهنامه(، الف، 1375) یمهداخوان ثالف، 

 مروارید.، تهران، 10، چ از این اوستا(، ب، 1375)وووووووووووووووو 

 ، تهران، دنیا.1، چ های همسایه حرف(، 1351) اس ندیاری، علی )نیما یوشی (

 ، تهران، علمی و فرهنگی.3، چ سنت و نوآوری در شعر معاصر(، 1386) یصرقپور،  امین

 ، تهران، مروارید.2، چ مجموعۀ کامل اشعار(، 1388) وووووووووووو

 ، تهران، زمستان.1، چ س ر در مه(، 1374) یتقپورنامداریان، 

، تهوران،  2، تدوین و تصحیح رشید عیوضوی، چ  دیوان حافظ(، 1385) ین محمدالد شم حافظ شیرازی، 
 امیرکبیر.

 ، تهران، نیلوفر.1، چ شناختی مقاالت ادبی زبان(، 1370محمد ) شناس، علی حق

 ، تهران، امیرکبیر.1، چ نقد شعر در ایران(، 1377محمود )درگاهی، 

 ، تهران، سخن.1، چ پیشگامان نقد ادبی در ایران(، 1380حمد )مدهقانی، 

 ، تهران، امیرکبیر.3، چ نقد ادبی(، 1361) ینعبدالحسکوب،  زرین

، «پور بوا توجوه بوه دو کلیودواژه     ینامهای سبکی اشعار  یدگرگونبررسی »(، 1390) ستاری، رضا و دیگران
 .125و111(، صص 13)پیاپی  3، ش 4س  ،بهار ادب()ی و نثر فارسی شناس سبکفصلنامۀ تخصصی 

 ، تهران، سخن.1، چ ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت(، 1380محمدرضا )ش یعی کدکنی، 

 ، تهران، سخن.الطیر منطق(، 1383وووووووووووووووووووووووو )
 تهران، فردوس. ،10، چ آشنایی با عروض و قافیه(، 1373) یروسسشمیسا، 

 ، تهران، نشر علم.7، چ سیر غزل در شعر فارسی(، 1386) وووووووووووووو

 ، تهران، ققنوس.12، چ 1، د تاریخ ادبیات ایران(، 1373هللا ) ص ا، ذبیح

 نا. ، تهران، بیبدرودی با مهدی اخوان ثالف ؛دفترهای زمانه(، 1370) یروسسطاهباز، 

 نشر اختران. ، تهران،1، چ تکوین غزل و نقش سعدی(، 1384محمود )عبادیان، 

، مقدموه، تصوحیح و تعلیقوات محمدرضوا شو یعی      الطیور  منطق(، 1383) عطار شیرازی، فریدالدسین محمد
 ، تهران، سخن.1کدکنی، چ 

 ، تهران، نگاه.2، چ مجموعۀ اشعار، با نظرات پوپک نادرپور(، 1382نادر )نادرپور، 

 ر دانشگاهی.، تهران، مرکز نش14، چ غلش ننویسیم(، 1387ابوالحسن )نج ی، 

 ، تهران، هما.9، چ فنون بالغت و صناعات ادبیتا(،  الدین، )بی همایی، جالل


