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1. Introduction 

As an alert and sensitive observer, the artist shows different reactions 

to the issue of war within different contexts and conditions. These 

reactions have obvious and fundamental differences during the war or 

post-war period. Recognizing various contexts and their effects in 

different conditions is critical in the study of art associated with war. 

Gheisar Aminpour's poems - as one of the most prominent figures 

of the holy defense literature - are among the best examples of Persian 

resistance literature. His poems were associated with war not only 

during the battle, but also at the time of peace. As an aware and 

responsible poet, he has always been concerned on the issue of war. 

During the war, Aminpour was a pioneer Persian poet in encouraging 

people to participate in expelling the occupier of the country, and was 

at the forefront of the struggle. Also, after the war, he continued to 

write about the psychological and moral consequences of war. In 

Gheisar Aminpour's artistic career, the issue of war has a special and 

significant place. This study seeks to examine Aminpour's approach to 

the issue of war based on the proposed research model. The influence 

of different contexts and conditions of his view and approach toward 
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war can be considered in his poems. Based on this, the differences in 

approaches to a single issue are clearly visible. 

 
2. Methodology 

In this article, based on the proposed model, the poems of Gheisar 

Aminpour have been studied with using the library research method. 

At first, Gheisar Aminpour's poems about war were identified, then 

based on the internal discourse of the poems, they were examined and 

divided into the suggested categories in the research model. 
3. Discussion 

In art as a model in poetry, there are three approaches to the issue of 

war. These approaches are named 'encouraging pole', 'analytic pole', 

and a 'transition stage' between them. 

 Art related to war is mainly shifting between two poles, i.e., 

encouraging pole and analytical pole. Each of these poles has its own 

temporal and textual requirements and characteristics. It may be that 

when one pole is more popular, standing on the opposite pole seems 

unjustified and unacceptable. 

The encouragement pole focuses on encouraging and describing the 

strength of local soldiers and weakening and destroying the enemy 

forces. The artist's goal at the encourage pole is to identical ambitions 

(religious and national) motivations to provide spiritual and human-

based support for the war fronts. The artist in the encouraging pole 

tries to create a paradoxical image of both sides of the battle by 

recalling the national, religious and ethnic greatness, and by collecting 

all the good in one side and all the wrong in the other side; he 

encourages the warriors of his own front and destroys the warriors of 

the opposite front. In this situation, self-sacrifice, revenge, salvation of 

identity, conflict between good and evil, and the value of martyrdom 

are promoted. 

But, on the analytical pole artist tells about the sinister essence of 

war. The darkness and bloodshed of war is disgusting. With the end of 

the war, the excitements and passions gradually subside, and the man 

seeks the war itself as a devil, not his human enemies. As long as the 

devil of war is alive, it will find an army from the human body and 

will commit atrocities. With the advent of war, the function of the 

encouraging pole declines and people's thoughts focus on why the war 

happened. Under these conditions, the dual logic of angel / devil loses 

its former function and justification. 
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 On the analytical pole, war is seen as a great calamity that affects 

both sides of the battle. The opposite corps are human beings like our 

warriors, infallible human beings who have been deceived by the 

demons of war -or its earthly symbols- and have even come to the 

battlefield by force and reluctance. Whoever is killed, the devil of the 

war beats the goddess of the peace. On this pole, it seems that there is 

some empathy and attempt to analyze how we can remove war. The 

analytical pole is poetry of the peacetime. If someone says and sings 

like this during the war, he may be accused of collaboration with the 

enemy and betrayal. However, even in peacetime, war poets often 

shift from the encouraging to the analytical pole. 

There is an intermediate stage between these two poles, the stage 

where the poet of war moves from the pole of encouragement to the 

pole of analysis. Traveling from epic to emotional is sometimes 

difficult. This 'transitional stage' represents an identity conflict 

between a 'me as warrior' and 'me as citizen', and creates nostalgia for 

wartime values. In this situation, those who are closer to the one pole 

may accuse people who are closer to the other pole as warlike or 

forgetful people. This situation is a kind of confrontation between 

social forces. 

 
4. Conclusion 

Aminpour was a talented poet who used his art to advance the goals of 

the imposed war. Not only during the war, but also after that, he was 

preoccupied with the days of war and tried to keep violence out of life. 

Gheisar Aminpour, as a leading poet and a suitable model, contributed 

to the growth of the poetry of the Holy Defense and accompanied the 

war with his pen. 

Art's response to war involves three approaches that can be 

modeled by two poles and an axis between them. Encouraging pole 

and analytical pole are on either side of this axis. The further we go 

from the beginning of the war, the more we move from the 

encouraging pole to the analytical pole. Countless points on the axis 

can also be imagined, based on distance and proximity to the poles. 

However, near the peace time, it is usually conceivable that an 

important area is referred to in this article as the 'transition phase'. The 

encouraging pole focuses on the motivation of the warriors and an 

epic approach, the analytical pole, however, focuses on the reason 

behind the war and the moral approach, and the transition phase is 
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related to the confrontation of forces close to the two poles on the 

issue of war. 

All these three approaches of war poetry can be seen in the works 

of Aminpour. Under the fire of war, he is engaged in strengthening the 

morale of the warriors and inviting his compatriots to fight and 

sacrifice, and after the fire, he analyzes the war and the enmity with 

this ominous issue. The transition between these two poles can also be 

seen in Aminpour's poems. What makes these three approaches stand 

out in Gheisar's poetry is his constant attention to the issue of war, 

attachment and commitment to the Holy Defense, and the change in 

context over time and living in different conditions. 

 

Keywords: Resistance literature, Gheisar Aminpour, Literature of the 

Holy Defense, Encouraging pole, Analytical pole. 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399سال دوازدهم، شمارة بيست و دوم، بهار و تابستان   

پورقیصر امینسه رویکرد به مسألۀ جنگ در اشعار   
(پژوهشی-)علمی   

1 کمررضا زرین  

2محمد مهدی سیّار  

 

 چکیده

هایی های گوناگون، واکنشهنرمند به عنوان ناظری آگاه و حساس، در شرایط و بافت    

هایی ها در زمان جنگ و پس از آن تفاوتدهد. این واکنشمتفاوت نسبت به مسألة جنگ نشان می

در شرایط مختلف از مسائل مهم آنها های گوناگون و تأثيرات شناخت بافتآشکار و بنيادین دارد. 

 و قابل تأمل در مطالعة هنر مرتبط با جنگ است.

های ادبيات دفاع مقدس، از بهترین ترین چهرهپور به عنوان یکی از شاخصاشعار قيصر امين  

در هنر به عنوان نمونه شعر، سه  ها برای مطالعه دربارة ادبيات پایداری در زبان فارسی است.نمونه

 «تحليلی قطب» ،«تشویقی قطب» مقاله این در رویکردها شود؛ اینرویکرد به مسألة جنگ دیده می

اند. در این مقاله بر اساس الگوی طرح شده، اشعار قيصر شده نامگذاری دو آن ميان گذار مرحلة و

است. دستاورد مقاله ناظر بر آن است که  ای مورد مطالعه قرار گرفتهپور با روش کتابخانه امين

مشغول جنگ بود و هر سه رویکرد تعریف شده نسبت به پور از دفاع مقدس همواره دلقيصر امين

اند و نمونة های تشویقی و تحليلی در شعر قيصر پررنگجنگ در شعر او وجود دارد؛ قطب
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پور در تمام عمر، بسته به بافت و ينشود. قيصر امدرخشانی از مرحلة ميانی نيز در آن مشاهده می

 شرایط، وظيفة خود را نسبت به جنگ ایفا کرده است.

اع مقدس، قطب تشویقی، قطب پور، ادبیات دفهای کلیدی: قیصر امین واژه

 تحلیلی

 

 

 مقدمه -1
ه.ش، 1359شدة رژیم بعثی عراق در شهریور سال با یورش ناجوانمردانه و سازماندهی  

در شرایطی  -کردرا اداره می حکومتی نوپا و برآمده از انقالبی پرشور آنکه -ایران 

خوردن بحرانی و خطرناک قرار گرفت. کشور ایران به خاطر وضعيت سياسی ویژه، برهم

ارتش آمادة دشمن آسيب بسيار ة بسياری از ساختارها و عدم آمادگی کافی، بر اثر حمل

ایران آنکه و پيش از  اشغال کرداز خاک ایران را بخشی  ،دید؛ رژیم بعثی در روزهای اول

تا پایان جنگ،  زمانآمادة دفاع شود، نقاط استراتژیک و مهمی را تصرف کرد. از آن 

و روزهایی حماسی بر ملت ایران گذشت؛ ملتی که دریافته بود برای حفاظت از کيان 

-قرارگيرد که همة قدرتبرابر دشمن مسلحی  ش تکيه کند و درهویتش تنها باید بر خود

کنند. جنگ تحميلی گرچه برای ملت ما خسارات های بزرس جهان از آن پشتيبانی می

بدیلی های بیناپذیری داشت، دستاوردهایی قابل توجه و ماندگار به بار آورد، صحنهجبران

افزایی آفرید و بخشی از هویت و تاریخ از حماسه، ایثار، گذشت، خودباوری و هم

 ار ایران را ساخت.پرافتخ

 بیان مسأله -1-1

ای است که در آن حال و هوا از دستاوردهای دفاع مقدس، ادبيات خاص و ویژه  

 -اشبه رغم قدمت هزارساله-ساخته و پرداخته شد. ادبيات فارسی تا آغاز جنگ تحميلی 

وليدات عامل پيشرانی برای ت ،ای در ادبيات مقاومت و پایداری نداشت. جنگ چنين  تجربه

شعر شد. ادبيات دفاع مقدس، جریان نيرومندی از شعر ة ادبی ارزشمند به ویژه در حوز
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نيرومند شعر  است که از دل سنت -های نوچه در قالب سنتی و چه در قالب-معاصر  

 بر فضای شعر فارسی تاثير گذاشته است.  فارسی برخاسته و 

ی ایران در دوران دفاع مقدس است. او های فرهنگترین چهرهپور از برجستهقيصر امين  

-فرزند خوزستان بود و از نزدیک با پوست و گوشتش، حرارت و تيزی جنگ را حس می

کس مانند قيصر با جغرافيای جنگ پيوند کرد. در ميان شاعران شاخص دفاع مقدس، هيچ

خواندن ها و سرود، با حضور در جبههبرای جنگ تحميلی میآنکه نداشت. او عالوه بر 

 بر فراوانی تأثيرات»پرداخت، این اشعار آنان میة اشعارش برای رزمندگان، به تقویت روحي

 شده نيز عرصه این به ورود برای شاعران دیگر شدن تشویق باعث و گذاشته رزمندگان

سازی رو مطالعة رویکردهای شاعر جریان. از این(324: 1389)صرفی و هاشمی،« است

نسبت به جنگ از اهميت بسياری برخوردار  -ن پيشتاز شعر دفاع مقدسبه عنوا-چون قيصر 

پور با جنگ تحميلی را قيصر امين ةاست. این پژوهش در پی آن است تا چگونگی مواجه

 جنگ را تحليل کند.ة بررسی و رویکردهایش نسبت به مسأل

 پیشینۀ پژوهش -2-1

بسياری انجام شده است. برای های پور پژوهشدربارة شعر دفاع مقدس و قيصر امين  

به جایگاه قيصر در ميان « ردفاع مقدس، تعهد و تحول در شعر قيصر امين پو»نمونه، مقالة 

(، مقالة 1389پردازد )صرفی و هاشمی، شاعران دفاع مقدس و تأثير جنگ بر شعر او می

بر واکنش کودکان نسبت به جنگ و نوع « جنگ و کودکی در آثار قيصر امين پور»

کند، همچنين دو مرحله از این واکنش را در شعر مقاومت آنان در برابر دشمن تمرکز می

عشق به انسان، وطن و »ة ( و مقال1390خواه، ور و نيکدهد )بهرهقيصر مورد مطالعه قرار می

رویکرد زبانی و هنر شاعری قيصر با تکيه بر ة به مطالع« مقاومت در شعر قيصر امين پور

پردازد )شریفيان و ترین شاعران ادبيات پایداری میعنوان یکی از شاخص جایگاه او به

این مقاله به تحليل اشعار ة پژوهشی که از منظر مورد مطالع ،حالبا این(. 1388صادقی، 

 پور ب ردازد یافت نشد.قيصر امين

 ضرورت پژوهش -3-1
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نمادهای شعر دفاع ترین پور به عنوان یکی از اصلیبا توجه به اهميت قيصر امين  

آنکه پور عالوه برمقدس، بررسی رویکردهای او به مسألة جنگ اهميتی ویژه دارد. امين

آموخته بود. او این فرصت را داشت تا هم در در علوم انسانی دانش شاعری مسئول و متعهد

ة ندیشد و دربارة آن بسراید. مطالعجنگ بي دوران دفاع مقدس و هم پس از آن به مسألة

-تواند دریچهمی وجوی رویکردهای عمده در اشعارش پور به جنگ و جستیکرد امينرو

 ای به مطالعه و شناخت بهتر ادبيات جنگ بگشاید.

 

 بحث -2

 جنگ از دیدگاه هنر -1-2

به جهت اهميت و گستردگی، ظرفيت دارد که به عنوان جریانی مهم  شعر دفاع مقدس  

-ادبيات پایداری، البته شناختهة بخشی از گون ،و زاینده مورد بررسی قرار گيرد. شعر جنگ

شعر جنگ، تنها ناظر به زمان ( 37: 1393. )اميری خراسانی، آن استة ترین زیرمجموعشده

ی با رویکردهای بعضاً متفاوت ادامة حيات دهد. های بعدتواند در دورهجنگ نيست و می

به  امون آن از حالت تبليغی و تهييجیگذریم، آثار پيرمعموالً هرچه از دوران جنگ می

در  ا تنها ناظر بر ادبيات دفاع مقدسشوند. در این پژوهش متحليلی و پيشگيری تبدیل می

به عنوان جریانی مستقل مورد  توانساله هستيم؛ ادبيات آن دوران را میدوران جنگ هشت

 تحليل قرار داد. 

ترین عنصر شعر، عاطفه است؛ شاعری که از ظلم و بدیهی است در دوران جنگ، قوی  

ميهنان به مبارزه است، کمتر در بند صنایع ادبی تجاوز دشمن برافروخته و در پی تشویق هم

شود؛ محمدکاظم کاظمی توا میشعر او بيشتر از صورت درگير مح ،رواز این ؛گيردقرار می

 گوید:در این باره می

یعنی شعر ؛ در شعر جنگ برجسته شده است، محتوا است نه تکنيک صرفآنچه »  

)اميری « .دفاع مقدس در این عرصه است که از شعر پيش از خود گامی پيشتر ننهاده است

 (13: 1383اسفندقه،
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های هنر دوران جنگ قابل این داوری منحصر به شعر نيست و دربارة همة شاخه   

پذیرش است. آثار مرتبط با جنگ در دوران صلح از اعتبار هنری )ادبی( بيشتری نسبت به 

مایه عنصر مضمون و درون»آثار دوران جنگ برخوردارند. در هنر دوران جنگ تحميلی 

 (25: 1385نژاد،)پارسی« .توجهی به ساختار نشدچنان مورد تأکيد قرار گرفت و آن

محتوی، ادبيات جنگ بسيار زاینده و پربار است. عالوه بر شاعران و ة در عرص  

اند، شاعران و نویسندگان بزرس نویسندگانی که خود را وقف ادبيات دفاع مقدس کرده

ت دورة جنگ، نوعی های مهم ادبيااند. از ویژگیهم از کنار این موضوع با اهميت نگذشته

راستی جهتی و همحسی ميان هنرمندان در مقابله با دشمن و نجات کشور و همهم

جنگ، از ة اندیشی و اتحاد مضامين در بحبوحیابی به نوعی همدست» نيروهاست:

 (93: 1388)رحيميان،« .دستاوردهای عمدة شعر جنگ است

در سراسر جهان دارد،  -به ویژه ادبيات جنگ-از اشتراکاتی که ادبيات پایداری   

برانگيختگی هویتی است. در شعر دفاع مقدس نيز این عامل به آشکارگی و پررنگی دیده 

انکه هایی منحصر به فرد در ادبيات دفاع مقدس وجود دارد؛ چنشود؛ همچنين ویژگیمی

 گوید:عبدالجبار کاکایی می

دفاع از هویت، سرشت تاریخی، موجودیت جغرافيایی، حس ناسيوناليسم و ستایش »  

های مذهبی و به اسطورهآنها وطن، تحریض و تهييج و رجز و ستایش رزمندگان و تشبيه 

ها از جمله بر کشتگان جنگ، جزء وجوه ها و ویرانیسرایی بر خرابیتاریخی و سوس

هان است. البته نکات ظریفی هم در ادبيات ما مشترک ادبيات دفاع مقدس با ادبيات ج

مثالً مسألة طلب مرس ؛ وجود دارد که در ادبيات جهان کمتر مورد توجه قرار گرفته است

چند شهادت و کشته شدن در راه وطن در همة جهان ستایش  یا طلب شهادت است. هر

ولی یک حس تلخ پشت این هست، اما در ادبيات ما چون شهيد زنده است،  ؛شده است

از فقدانش بگویند، از آنکه شود و به جای رؤیت او و حضور او در شعر بيشتر تکرار می

 (14: 1383)اميری اسفندقه،.« گویندحضورش می

، های هویتیگيری از امکانات و ظرفيتشاعران دفاع مقدس کوشيدند تا با بهره  

قلمی به چالش ة مبارزة سالحی معنوی و فرهنگی به دست گيرند و دشمن را در عرص
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ید »اسالمی در جهت تبدیل ملت به  -کشند. آنان به خوبی از عناصر گفتمان هویتی ایرانی

 در برابر دشمن متجاوز بهره بردند:« واحده

های ترین مؤلفهميزان تعلق خاطر شاعران به سرزمين مادری به عنوان یکی از مهم»  

های اسالمی به هویت ملی ایران حائز اهميت بسيار است. آنان با تلفيق تفکر ایرانی با اندیشه

ویژه فرهنگ شيعه و نمادهای عاشورایی، هویتی مستقل برای شعر جنگ خلق کردند. 

شاعران با معرفی کردن دشمن به عنوان دشمن اسالم و قرآن، به دفاع از ميهن، صبغة دینی 

 (131: 1384)لک،.« ادند و دفاع از وطن را دفاع از دین و قرآن دانستندد

 سه رویکرد در هنر جنگ -2-2

هنر مرتبط با جنگ عمدتاً ميان دو قطب در حرکت است؛ قطب تشویقی و قطب   

. )نک: توان در شعر و سينمای جنگ دیدتحليلی. حرکت از قطب اول به قطب دوم را می

های زمانی و بافتی خود ها، الزامات و ویژگیهر یک از این قطب (1390گيویان و توکلی،

بسا در زمانی که قطب اول گرایش و اقبال بيشتری دارد، ایستادن در سوی  را دارند. چه

 قطب دوم ناموجه و غيرقابل قبول جلوه کند و بالعکس.

 

این قطب بر تشویق و تعریف از قدرت قطب تشویقی )تهییجی(:  -1-2-2

ن خودی و تضعيف و تخریب قوای دشمن متمرکز است. هدف هنرمند در قطب سربازا

ای ای معنوی و سرمایههای هویتی )قومی و ملی( است تا پشتوانهتشویقی، برانگيختن انگيزه

کوشد با یادآوری های جنگ فراهم کند. هنرمند در قطب تشویقی میانسانی برای جبهه

می، تصویری دوگانه از دو سوی نبرد بسازد و با جمع های ملی، مذهبی و قومعالی و بزرگی

ة ها در سوی خودی و همة تقصيرها در سوی مقابل، رزمندگان جبهآوردن همة خوبی

مقابل را تخریب کند. در این موقعيت، ایثار و فداکاری، انتقام، ة خویش را تشویق و جبه

ميرعابدینی دربارة آنچه شود. نجات هویت، نزاع خير و شر و ارزشمندی شهادت تبلي  می

 گوید، قابل تعميم به انواع هنر در آن دوران است:های دورة جنگ میداستان

-ای از نویسندگان قرار داد و آن نوشتن داستانروی دستهجنگ تکليف خاصی پيش»  

هایی برای تقویت یا تهييج روحية رزمندگان بود. معموالً در طول جنگ دربارة داستان یا 
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.« طلبی را در مردم تقویت کندشود که روحية سلحشوری یا جنگنی تبلي  میرما 

 (889: 1386)ميرعابدینی،

در قطب تشویقی )تهييجی( تکليف مشخص است؛ یک رو س يد است و روی دیگر   

ای نيست و در روی سياه هيچ درخششی. چنين فضای سياه. در روی س يد، هيچ لکه

ميخائيل باختين، متفکر نامدار روس،  ،رواز این ؛است جنگ و حماسهة ای الزمدوگانه

داند )برای مطالعه دربارة نگاه باختين به خاصيت گومندی میو حماسه را فاقد ظرفيت گفت

(. در فضایی چنين حماسی، جایی 1389گومندی حماسه؛ نک: دزفوليان و بالو، و گفت

ای در شاعر مانند اسلحه برای شناخت و درک طرف مقابل نيست. در این موقعيت، قلم

قلم، جنگ را در روح و روان ملتش ة دست رزمنده است. شاعر باید با چرخش هنرمندان

زنده کند و آنان را به سوی رویارویی مقدس رهنمون سازد. قطب تشویقی معموالً در زمان 

 دهد.آهسته جای خود را به قطب دیگر میتر است و پس از پایان جنگ، آهستهجنگ فعال

را  ای شوم و نحس است. کسانی که آنجنگ پدیده قطب تحلیلی: -2-2-2

رو است که اند، بهتر از هرکسی به درستی این ادعا وقوف دارند. شاید از اینتجربه کرده

ها و شوند. سياهیگریز میجو و جنگساالران بزرس، پس از دورة جنگ، صلحجنگ

ها و رفته هيجانانگيز است. با پایان جنگ، رفتههای جنگ، انزجارآور و نفرتریزیخون

روی دیروز که در کند و آدمی دشمن خویش را نه در اهریمن پيششورها فروکش می

جوید. اهریمن جنگ تا زنده باشد س اهی از کالبد آدميان خواهد یافت و اهریمن جنگ می

کارکرد قطب تازی و بيدادگری خواهد پرداخت. با سرآمدن روزگار جنگ، به ترک

شود. در این آدميان بر چرایی جنگ متمرکز میة گذارد و اندیشتشویقی رو به افول می

شرایط منطق دوگانة خير/شر، سياه/س يد و فرشته/اهریمن کارکرد و توجيه پيشين را از 

 دهد. دست می

شود که آسيب و در قطب تحليلی به جنگ به عنوان بالیی بزرس نگریسته می  

هایی چون رزمندگان ما گيرد. س اه مقابل، انسانسوی نبرد را در بر می ر دومصيبتش ه

را خورده  -یا نمادهای زمينی آن-های جایزالخطایی که فریب اهریمن جنگ هستند؛ انسان

کس از آنان نيز که بر خاک افتد،  اند؛ هرو حتی به اجبار و اکراه به ميدان نبرد آمده



 

 

 

 

 1399تابستان و بهار ، 22 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    64

خبری از اینجا زند. در افکندة صلح، لبخندی شرورانه میاهریمن جنگ به روی الهة سر

شود. در این قطب کوشش بر حسی میتخریب دشمن نيست و حتی با آنان به نوعی هم

تحليل چرایی جنگ است تا دیگر دست شومش بر حلقة دری نکوبد. قطب تحليلی، شعر 

دستی با بسراید، به همزمان صلح است؛ چه بسا اگر کسی در زمان جنگ چنين بگوید و 

سرا نيز معموالً در روزگار صلح، حال، شاعران جنگبا این ؛دشمن و خيانت منسوب شود

 کشند. رخت خویش را از قطب تشویقی به قطب تحليلی می

-ای برزخی وجود دارد؛ مرحلهدر ميان این دوقطب، مرحلهمرحلۀ گذار:  -3-2-2

-پيماید. سفر از حماسه به همقطب تحليلی میای که شاعر جنگ از قطب تشویقی به سوی 

حسی چندان ساده و هموار نيست؛ چه بسا بسياری امکان گذری ساده و طبيعی را از مرحلة 

 نمایند:ها رخ میبينابينی ندارند. این گونه اشعار بيشتر در دوران پایانی جنگ

آنها توان که میهایی رواج یافت سال دفاع مقدس، سرودههای پایانی هشتدر سال»  

-ها نوعی دلواپسی و نگرانی خاطر از کمنام نهاد. در این سروده «تردید و اعتراض»را شعر 

طلبی و ها، فراموش شدن دستاوردهای عظيم مجاهدت و ایثار، رشد رفاهرنگ شدن ارزش

 (.53: 1383)سنگری،« خوردگرایی به چشم می عافيت

-های آن خو کردهبافت زندگی در جبهه و ارزشبا که  گاه سربازان برگشته از جنگ  

-اند و اکنون به آن باز میرا ترک کرده فضایی که آن -اند، نسبت به زندگی عادی 

منِ »ر تزاحم هویتی ميان گکنند. این مرحلة گذار نمایاناحساس بيگانگی می -گردند

لتنگی برای است و نوعی نوستالژی فضای پر ایثار جنگ و د« من شهروند»و « رزمنده

شعر اعتراض به »اند: شعر اعتراض نيز ناميده»کند. این مرحله را های آن ایجاد میارزش

ها شود که در آن شاعر بر فراموشیمفهوم خاص خود به شعر دورة بعد از جنگ اطالق می

 (. 291: 1393)طاهری و ...،« آشوبدها میو دگرگونی ارزش

ترند، آنان را که دل از ه به قطب تحليلی نزدیکدر این شرایط ممکن است کسانی ک  

کس، آنان که همچنان در خوانند و برعطلب باند، متحجر و جنگقطب تشویقی نکنده

اند، کسانی را که در نزدیکی قطب تحليلی قرار دارند، به نزدیکی قطب تشویقی ایستاده
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شده متهم کنند. این  های پاک ریختهها یا پایمال کردن خونها و ارزشفراموشی آرمان 

 وضعيت، نوعی مواجهه در ميان نيروهای اجتماعی است.

 مدل محوری -3-2

در تحليل رویکرد هنر به جنگ، مدلی محوری قابل تصور است؛ محوری که در دو   

ترین فاصله با قطب های تشویقی و تحليلی قرا دارند. آغاز جنگ، نزدیکسوی آن قطب

کنيم. آن زمان بگذریم، به سوی قطب تحليلی حرکت میتشویقی را دارد و هر چه از 

ت از قطب تشویقی به سوی قطب تحليلی است، سه مالحظه در رکگرچه هنر ناگزیر به ح

 این مسير وجود دارد:

گونه همان ؛الف( هر نقطه بر روی این محور فرضی به ناچار با دو قطب مرتبط است

)اما وجود دارد(، با گذر زمان، هنگامی  که در آغاز جنگ، قطب تحليلی بسيار دور است

 -ای بعيدگرچه در فاصله-رویم، قطب تشویقی همچنان که به سوی قطب تحليلی پيش می

 وجود و تأثير خواهد داشت.

ب( گرچه برای این محور نقطة آغازینی وجود دارد، پایان مشخصی برای آن متصور 

محور مفروض نيست و ما همچنان به  نيست؛ تا زمانی هنر جنگ وجود دارد، پایانی برای

 کنيم.سوی قطب تحليلی حرکت می

ج( گرچه حرکتی پيوسته از قطب تشویقی به سوی قطب تحليلی قابل تصور است، 

نواخت نيست. معموالً سرعت حرکت در نزدیکی صلح سان و یکسرعت این حرکت یک

ر مفروض، مرحلة گذار یا حساس از محوة شود. در این منطقو به ویژه پس از آن افزون می

تواند منجر به مواجهه و حتی گيرد؛ تفاوت سرعت حرکت نيروها، میبينابينی شکل می

 گردد. آنها برخورد بين 

 
   

 تحلیل و بررسی اشعار -4-2
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اما  ؛پژوهش و نقد ادبی نيز قلم زده استة در حوز ،پور عالوه بر شاعریقيصر امين

متعهد در دوران پس از انقالب اسالمی است. دفترهای  ترین تصویر از او شاعری معروف

« مثل چشمه، مثل رود»و « تنفس صبح»منتشر شده از قيصر در دوران دفاع مقدس، دو دفتر 

گردد. دفترهای دیگر نيز به آن دوران بازمی« های ناگهانآینه»هستند و بخش دوم از دفتر 

اشعاری ة دربردارند« دستور زبان عشق»و « گردانندها همه آفتابگل»مانند پور شعر امين

رسد شمار حال به نظر میاند. با اینهای صلح منتشر شدهاما در سال ؛مرتبط با جنگ هستند

پور دربارة جنگ، در دفترهای منتشر شده قابل مشاهده قابل توجهی از اشعار قيصر امين

 اند.نيستند و متأسفانه در غبار زمان گم شده

همچنين با ؛ شودقی و تحليلی در شعر قيصر به آشکارگی دیده میدو قطب تشوی  

که مورد ل تشخيص است. در آثار قيصر، چنانمالحظاتی، مرحلة گذار نيز در شعر او قاب

انتظار است، قطب تشویقی بيشتر در دفترهای همزمان با جنگ و قطب تحليلی در دفترهای 

آثار او قابل ة شعری منتشر نشده در مجموعشود. مرحلة گذار نيز در پس از صلح دیده می

 اندازیم:پور میمشاهده است. نگاهی به سه مرحلة یاد شده در اشعار قيصر امين

تنفس »آثار منتشر شدة مرتبط با این قطب، در دفترهای قطب تشویقی:  -1-4-2

 ای از اشعار کالسيکمجموعه« تنفس صبح»شود. دیده می« مثل چشمه مثل رود»و « صبح

نيز دفتری « مثل چشمه مثل رود»در کنار چند شعر نو است.  -غزل، مثنوی و رباعی -

سروده شده برای نوجوانان است و نگاه ویژة قيصر به این گروه سنی و اهميت آن در 

 نمایاند. ملی دفاع مقدس را میة حماس

است. « شعری برای جنگ»اولين واکنش ثبت شدة قيصر به جنگ تحميلی، شعر مهم 

ه.ش در 1359ها دربارة جنگ تحميلی است و در اسفند سال ترین سرودهاین اثر از شاخص

 سروده شده است.  -دزفول، شهر شاعر–های جغرافيایی دفاع مقدس یکی از کانون

 شعری برای جنگ»

 خواستم شعری برای جنگ بگویم می

 شوددیدم نمی

 دیدم قلم زبان دلم نيست
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 گفتم: 

 ها راباید زمين گذاشت قلم

 دیگر سالح سرد سخن کارساز نيست

 باید سالح تيزتری برداشت

 باید برای جنگ

 تفنگ بخوانمة از لول

 (282: 1392پور،)امين« -فشنگة با واژ-

های دشمن است، شعر باید چون اسلحه در شرایطی که شهر شاعر زخمی از گلوله  

قلمی که از تکاندن آن، نه  ؛برای همين سرودن از جنگ را قلمی دیگر باید ؛عمل کند

دان پيکار است، بيرون کشيدن قلم از قلمة فشنگ خارج شود؛ اینک که بحبوحکه  جوهر

جای کلمه، گلوله به کار برد. قيصر، کند، باید سالح را از نيام بيرون کشيد و بهکفایت نمی

ای مغازله کند که اینک شعر جرا سروده است تا بجنگد. او اشاره می« شعری برای جنگ»

و مالطفت نيست، وقتی که سرزمينش درگير خون و کشتار است، قلم نيز باید رسالتی 

 در کالم بياورد؛ لفظی که« لفظ ناخوش موشک را»عهده گيرد و حتی  دیگرگون بر

(. قيصر در ادامه به ویرانی سرزمينش 383: 1392پور،)امين« کاستزیبایی کالم مرا می»

-هایی که به نابودی کشيده شده است، ایدهی  خوردن از زندگیکند و ضمن دراشاره می

 نماید:اش دربارة شعر جنگ را بيان می

 گفتم که بيت ناقص شعرم»

 های شهر که بهتر نيستاز خانه

 بگذار شعر من هم

 های خاکی مردمچون خانه

 آلودخرد و خراب باشد و خون

 باید که شعر خاکی و خونين گفت

 بگویمباید که شعر خشم 

 شعر فصيح فریاد
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 (383: 1392پور،)امين« -هرچند ناتمام-

شعر فصيح »و « شعر خاکی و خونين»قيصر به عنوان شاعری متعهد، شعر جنگ را   

اهميت دارد درونمایه و کارکرد آنچه گونه از شعر، خواند. بدیهی است در اینمی« فریاد

ری هنرمند و خالق مانند قيصر در شعر شاع ،حالبا این ؛های ادبینه صنعت و آرایه ،است

گيرد تا سخنش به اعماق ضمير جنگ نيز صنایع بدیعی و بيانی را به خوبی به کار می

-جان فضای شعر را در بر میتصویر شهر ویران و مردمان بیاینجا خواننده نفوذ کند. از 

گوید و به می« رامتداد صدای آژیر خط»و « هادیوارهای پر از عکس الله»گيرد؛ قيصر از 

 کند:شهر اشاره میة های شبانبمباران

 های وحشی دشمنخفاش»

 حتی ز نور روزنه بيزارند

 ها راباید تمام پنجره

 (384: 1392پور،)امين« های کور ب وشانيمبا پرده

رو است که این خفاش نورستيز، هر از آن -دشمن خورشيد -تشبيه دشمن به خفاش   

مردم شهرش ة کند. شاعر مرثيبتابد را به موشک عداوت خاموش می روزنی که نور از آن

چرا که شاید  ؛های نيز در آن دیدنی نيستنویسد، شهری که دیگر زیبایی ستارهرا می

چرا که « شب موقع بدی است»ها زیبا نيست و ؛ دیگر شب«شبگردهای دشمن باشند»

کابوس آشنای »جا، د، اینگذرنها میدر کوچه« عفریت مرس»هرشب، اهریمن جنگ و 

 (385: 1392پور،)امين« .پوشدشب کودکان شهر، هر شب لباس واقعه می

دهد. دزفول میة های روزانسوز از صحنهانگيز و رواندر ادامه قيصر تصاویر حزن  

نمایاند. تصاویری خونين از مردمی را می« عفریت جنگ»تصاویر او آشکارترین سيمای 

-از ترس خطر تند می»اند؛ مانند کودکی که گری دشمن شدهوحشیمظلوم که گرفتار 

 شکسته:قامت و دلو ساعتی بعد پدرش خميده« اما سری نداشت ؛دوید

 بند دوچرخه سر را به ترک»

 بردسوی مزار کودک خود می

 (387: 1392پور،)امين...« او کم بود ة چيزی درون سين
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قيصر در این شعر بر قطب تشویقی ایستاده است، پس نباید کارش را محدود به    

و « عفریت جنگ»های جنگ کند، او باید قلمش را چون سالحی در برابر گزارش ویرانی

-پس به ایستادگی و رشادت مردم در برابر فاجعه اشاره می دشمن اهریمنی به کار گيرد.

 کند؛ مردمی که:

 هرچند »

 نوان و کمرهاشانبشکسته زا

 -هيچ خانمانبی-اند فاتح و نستوه استاده

 -فتوای استقامت و ایثار-در گوششان کالم امام است 

 (388: 1392پور،)امين« بر دوششان درفش قيام است

ها به ایستادن مردم ایثارگر در این قيصر پس از به تصویر کشيدن دردها و مصيبت  

دیوارهایی که این  ؛را تکان دهد و به ميدان بکشد« دیوارها»کند تا مهلکه اشاره می

در برند. کنند تا جان خویش را بهوار، سکوت میشنوند و مردههای جانسوز را میمصيبت

اما « دیوار هم توان شنيدن نداشته است»های تشویقی و تهييجی او را به گواهی قيصر، حرف

اند تا زنده خواند، خود را به نشنيدن زدهمی« اردیوار سرد و سنگی سي»کسانی که آنان را 

 ارزش را تضمين کنند:ماندنی بی

 آیا رواست مرده بمانی

 (388: 1392پور،)امين« زنده بمانی؟آنکه در بند 

زیستن است. در دعوت قيصر، آرمان او موج گونه زنده ماندن، مردهدر نگاه قيصر، این  

رو خود ایثار و جانبازی استوار است؛ از اینة پای کند، برزند، هویتی که شاعر تعریف میمی

کند که برای جاری دهد و همه را دعوت میخویش را می -استفهام انکاری-پاسخ سوال 

 زندگی، سالح به دست گيرند:ة ماندن چشم

 نها»

 باید گلوی مادر خود را

 از بانگ رود رود بسوزانيم

 تا بانگ رود نخشکيده است
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 زتری برداشتباید سالح تي

 (389: 1392پور،)امين« .دیگر سالح سرد سخن کارساز نيست

در ابتدا گفته است آنچه به سبک بسياری از آثار قيصر، با تکرار  «شعری برای جنگ»  

ای محکم و تند، شامل تعریف وضعيت جنگ و تشویق مردم بيانيه ،یابد. این شعرپایان می

همين یک شعر، در صدر ة توانست به واسطپور میبه مشارکت در نجات کشور است. امين

فهرست شاعران دفاع مقدس قرار گيرد، گرچه او آثار ماندگار دیگری نيز سروده است. 

در جریان شعر دفاع مقدس « قطب تشویقی»ترین اشعار از شاخص« شعری برای جنگ»

 است.

ا جنگ تحميلی اشعار درخشان بسياری در ارتباط ب« تنفس صبح»پور در دفتر امين  

اشاره کرد. این شعر برای تهييج و « انتهابیة حماس»توان به جمله میاز آن ؛سروده است

ه.ش سروده شده است و با نگاهی حماسی و  1361تشویق رزمندگان در بهمن سال 

کوشد تا مردم را به دفاع از کشور تشویق کند. دوگانة نور/تاریکی ای به جنگ، میاسطوره

دهد؛ ما چون در ها را گواهی میمسير رزمندگان ایرانی و بر باطل بودن بعثیدرست بودن 

 مان پشت سرمان است:هایرویم، سایهمسير نور می

 انتهای ما / پيچيد در زمانه طنين صدای مابیة آغاز شد حماس»

 های خطر جای پای ماآنک نگاه کن که ز خون نقش بسته است / بر اوج قله

-)امين« های ماروی در قفاست همه سایهکنيم و بس / زینسفر میما رو به آفتاب 

 (402: 1392پور،

شهيد در ة که دربارة تشييع جناز« سبزترین فصل»، «تنفس صبح»از دیگر اشعار دفتر   

گر را به ه.ش سروده شده است، اشاره کرد. در این شعر شاعر صدای تشييع1363شهریور 

مندگان ایران را با لشکر اسالم و دشمنان را با لشکر کفر کند تا رزصدای بالل تشبيه می

های لطيفشان به بالکه  های پرپر، رفت و آمد فرشتگان چنان استبرابر سازد. در تشييع الله

(. 396: 1392پور،رسد )امينخورد و صدای این برخورد آشکارا به گوش شاعر می هم می

های به خانواده»را « غزل تصميم»شود. قيصر هم دیده می« غزل تصميم»این رویکرد در شعر 

اند و خود ی خویش را فدا کرده«هاآالله»انکه تقدیم کرده است آن« شکيبای شهيدان
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گون سوگوارند. در بيت پایانی غزل، قيصر که از صبر و ایثار «کبوتر»وار و «بنفشه» 

و مخاطبان را  ماندن خویش شرمنده است، خودهای شهدا شگفت زده و از زندهخانواده

شهادت بدل « تصميم بهتر»را به « نيت خوب زیستن»را بشکنند و « قفس»خواند که فرامی

 سازند.:

« اگر چه نيت خوبی است زیستن اما / خوشا که دست به تصميم بهتری بزنيم»

 (406: 1392پور، )امين

و هوای  در حالآنها رباعی آمده است که بيشتر  50حدود « تنفس صبح»در پایان دفتر 

های مشترکی دارند؛ تقریباً در مایههای جنگی قيصر، درونجنگ است. تقریباً اکثر رباعی

به شيرینی و آسانی جان دادن برای ميهن و انتخاب راه سرخ شهادت توسط آنها تمامی 

 رزمندگان اشاره شده است:

 دیدار»

 دپيراهنی از شتاب خواهم پوشيد / دیدار تو را به شوق خواهم کوشي

-)امين« گر آتش صد هزار دوزخ باشی / ای مرسا تو را چو آب خواهم نوشيد

 (426: 1392پور،

منتشر کرد. « مثل چشمه مثل رود»قيصر در روزگار جنگ، دفتر شعر دیگری با نام   

های سنی غير بزرگسال از عالیق اند؛ کار بر روی گروهمخاطب اصلی این دفتر، نوجوانان

رویکرد تشویقی خود « مثل چشمه مثل رود»متعهد دفاع مقدس، در  قيصر بوده است. شاعر

 را به زبان شعر نوجوان سروده است. 

ه.ش به تشریح فضای جنگ 1364در اسفند « دریای آزاد»ای با نام قيصر در چهارپاره  

دشمن به کشور شده ة هایی که موجب حملپردازد. او در تبيين آرمانبرای نوجوانان می

-ان هویتی انقالب اسالمی را توصيف و تعبيری شاعرانه از علت جنگ بيان میاست، گفتم

 کند:

 کار موج پرواز استآنکه گنجد / زدر قفس دریا نمی»

 (474: 1392پور،)امين« ساز استما همان دریای آزادیم / دشمن ما آن قفس
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در شهریور که « خندید؟ها، چرا نمیآی گل»دیگری به نام ة پور در چهارپارامين  

گوی کودکی با و سروده است، گفت« دوست شاعر حسن حسينی»ه.ق با الهام از 1365

پرسد و مادر با از پدر می تابکند. کودک با زبانی ساده و دلی بیمادرش را روایت می

حواله « بهار»گيرد، بازآمدن مرد را به پاسخی خردمندانه که از ایثار و اميد سرچشمه می

رسد و قهرمانان باز می که پژمردگی زمستان به پایان رسد، جنگ به پایان میدهد، هنگامی

 گردند:می

 باز کودک ز مادرش پرسيد« / آید؟پس پدر کی ز جبهه می»

 (476: 1392پور،)امين« .ها لب به خنده بگشایندهر زمان در باغ / غنچه»گفت مادر که 

یاد شهيدان نوجوان را پاس « غنچهة خند»قيصر در دوبيتی تشویقی و الگویی خویش،   

-رود اما میدارد. خندیدن غنچه نامی نمادین است؛ چرا که غنچه با خندیدن از ميان میمی

 شود؛ گل شهادت. این راز تکامل است:شکفد و گل می

 های چيده بودی / که در پرپر شدن خندیده بودیتو همچون غنچه»

 (484: 1392پور،)امين« ها فهميده بودی؟همگر راز حيات جاودان را / تو از فهميد

مدرسه منهای »، شعری نيمایی با نام «مثل چشمه مثل رود»آخرین اثر مورد بررسی از   

-ای میه.ش سروده شده است. این شعر از مدرسه1363است که در شهریور سال « چهار

آموزی سروده که آموز شهيد دارد. قيصر این شعر را از زبان دانشگوید که چهار دانش

ناکی که غم دوستانش را در جنگ از دست داده است. راهکار شاعر برای حل کردن مسألة

پيش روی او است، دست بردن به قلم است؛ باید بيشتر نوشت و بيشتر آموخت تا مسأله حل 

شود. در مقابل پدرش برای حل کردن مسأله، به قلم بسنده نکرد و دست به تفنگ برد؛ 

از باغ مدرسه کم نشود. در نتيجه هرکس « چهار غنچه»دیگر آنکه ت گرفت تا سالح به دس

 شود:تشویق می« حل مسأله»در جایگاهی که قرار دارد، به مشارکت در دفاع از کشور و 

 باید این مسأله را حل بکنيم»

 گشتممن به دنبال قلم می

 (489: 1392پور،)امين« گشتپدرم نيز به دنبال تفنگش می
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( 66-64به اشعار دوران جنگ )« های ناگهانآینه»شعر ة ر دوم از مجموعدفت   

بندی هستند. شعر اول، واکنش اختصاص دارد. این اشعار نيز در قطب تهييجی قابل دسته

از خبری « باران زرد»های شيميایی است؛ شعر دشمن بعثی از بمبة قيصر به استفادة ناباوران

 گوید:دردناک و ناگوار می

 شرحة ما راهای شرحهگل»

 های کهنة مادرزادبا داغ

 (331: 1392پور،)امين« کنندتشریح می

بيان مظلوميت افراد غيرنظامی قربانی جنگ، از اهداف شعر جنگ تحميلی است.   

های داغ»گوید که با صدای غمگين شاعر، از مرس زودرس و دردناک کودکانی می

« باران زرد»ازگی زادن و کهنگی مرس، به شعر شوند. پارادوکس ميان ت زاده می« کهنه

 بعدی شاعرانه و تأثيرگذار داده است.

ه.ش سروده شده است. این غزل در 1364ماه سال در دی« حکم آغاز طوفان»شعر   

به تهييج و  گيرد و از منظری خاصراهبرد شعر انقالب اسالمی و جنگ تحميلی قرار می

پردازد. در نگاه شاعر های ملی هویت میسازی شاخصهتشویق رزمندگان از طریق برجسته

کورسوی شب تيره را »تا « شمشيری از جنس خورشيد در مشت دارند»رزمندگان ایران 

کورسو خواندن دشمن، برای تضعيف او و تهييج رزمندگان ایران است؛ «. بکشند

 رزمندگانی که:

 سوزشان: آتش طور موسی / داغشان: مهر محراب زردشت»

 بر پشت و سجاده در پيش / جاده در پيش رو، جاده در پشت  کوله

 (354: 1392پور،)امين« مهر پایان مرداب در دست / حکم آغاز طوفان در انگشت

شاعر جنگ تحميلی را ادامة نبردهای مقدس صدر اسالم و رسالت موسی و زرتشت   

 کند. یميهنانش را به کوشيدن در مبارزه با دشمن تشویق مخواند و هممی

، جنگ به پایان رسيد، اما این 598ة گرچه با پذیرش قطعنامقطب تحلیلی:  -2-4-2

به گریبان بودند، تمام نشد. پس از صلح نيز بخشی از  پدیده برای کسانی که با جنگ دست

زندگی قيصر درگير مسألة جنگ بود. پس از جنگ، قطب تحليلی در شعر قيصر به وضوح 
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گی نيست تا رزمندگان را برای شرکت در آن تهييج کرد و فضای شود، دیگر جندیده می

پردازد و از شوم جنگ میة شاعر به تحليل پدید ،رواز این ؛حماسی به جامعه داد

-گوید. شعر جنگ در دوران صلح به آسيبهای برآمده از آن میها و گرفتاریویرانگری

آلود جنگ را از زندگی خونکوشد تا چهرة شوم و پردازد و میهای دوسویة جنگ می

 نگرد. انسان پاک کند. در قطب تحليلی، شاعر فراتر از پيروزی و شکست به نبرد می

( اختصاص دارد و در آن 71-67های )به اشعار سال« های ناگهانآینه»دفتر اول کتاب   

شعری یوتوپيایی از قيصر است؛ « روزگار ناگزیر»چند شعر دربارة جنگ آمده است. 

بخشی از آرزوهای شاعر به مسألة جنگ اختصاص دارد. او که سختی و مصيبت جنگ را 

 شهر قيصر:کند تا هرگز جنگی نباشد. در آرماناست، آرزو میدیده

 ها سلخواب در دهان مسل»

 کشدخميازه می

 های کهنة سربازیو کفش

 های قدیمیدر کنج موزه

 خورندبا تار عنکبوت گره می

 هاروزی که توپ

 در درست کودکان

 (238: 1392پور،)امين« از باد پر شوند

هایشان اند، مردان پوتينها بيکار و خوابيدهرویای قيصر، جایی است که در آن تفنگ  

های رزم، تار اند و آن موزه آنقدر فراموش شده است که بر لباسرا در موزه گذاشته

اند و نه با باروت که با اند، تنها وسيلة بازیها که مرس کودکانعنکبوت تنيده است. توپ

 شوند. باد پر می

پور پيش از درگذشت او منتشر شدة قيصر امينة آخرین مجموع« دستور زبان عشق»  

سه شعر با  ،کتابشعرش نيز از جنگ غافل نشده است. در ایناست. او در آخرین دفتر 

آمده که گویای نگاه تحليلی قيصر به جنگ است. این سه شعر « طرحی برای صلح»عنوان 

 خوانيم:را با هم می
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 (1طرحی برای صلح )» 

 کردهایش در حياط خانه بازی میکودک، با گربه

 مادر، کنار چرخ خياطی

 آرام رفته در نخ و سوزن

 عطر بخار چای تازه

 پيچيددر خانه می

 صدای درا

 (15: 1392پور،)امين«« شاید پدرا» -

 (2طرحی برای صلح )»

 خفتشهيدی که بر خاک می

 چنين در دلش گفت:

 اگر فتح این است»

 که دشمن شکست،

 (16: 1392پور،)امين« چرا همچنان دشمنی هست؟

 (3طرحی برای صلح )»

 خفتشهيدی که بر خاک می

 نوشتزد و مینگشت در خون خود میسرا

 دو سه حرف بر سنگ:

 به اميد پيروزی واقعی»

 نه در جنگ،

 (17: 1392پور،)امين«« که بر جنگا

آید، دشمنی انسانی نيست؛ مهم است و پيروزی واقعی به شمار میآنچه در این اشعار،   

تحليلی شعر قيصر، به که دیدیم، قطب چنانبلکه مفهوم جنگ و دشمنی باید از ميان رود. 

بس مانند قطب تشویقی آن به خوبی و رسایی سروده شده است. شاعر جنگ، پس از آتش
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هایی از جنس فشنگ، سخنانی برای شستن صورت جای حرفشود و بهشاعر صلح می

 سراید.انسان از غبار نبرد می

جنگ، در  هایی از مرحلة برزخی شعرتوان نشانهمی مرحلۀ میانی )گذار(: -3-4-2

شعری از  ،حالآثار شاعر نيست. با اینة آثار قيصر یافت؛ البته اثر پررنگی از آن در مجموع

اما  ؛شناسی و گفتمانی با آثار او سازگار استپور وجود دارد که از نظر سبکقيصر امين

جنگ چهاردهم »ه.ش در 1367تاکنون در دفترهای شعر او نيامده است. این شعر در سال 

گرچه جزو آثاری است که « خطابه»شعر  (36: 1367پور،)امين .منتشر شده است «سوره

آشکاری از مرحلة ة پور برای انتشار در مجموعة اشعارش برنگزیده است، نمونقيصر امين

 برزخی شعر جنگ است:

 سوگوارانه»

 گذشتم می شانه بر سنگين تابوتی با

 زدند می تنه من به تماشاگر عابران

 گفتند: می طعنه به و

در حال تشييع شهيدی است و تابوت سنگين او را « سوگوارانه با تابوتی سنگين»شاعر   

-تنها او را در تشييع جنازه همراهی نمیاند و نهکشد. عابرانی ایستادهبر دوش شعرش می

 گویند:می .شاعر گله دارند« سراییجنگ»کنند، بلکه از 

 بخوانند عاشقانه توانند نمی»

  کی؟ تا سرودن را زخم وگرنه

 «چند؟ تا سرودن را جنگ

های عابران اعتراض دارد، بار سنگينش را بر زمين شاعر که به عدم همراهی و طعنه  

کند؛ عتابی که گویای مرحلة گذار )مرحلة برزخی( شعر جنگ نهد و به آنان عتاب میمی

و عابران را خطاب قرار گذارد تابوت برادرش را بر زمين می«پور است. شاعر  برای امين

 دهد: می

 را نفرتم دندان»

 :برآوردم نعره به جگر غالف از
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 گفت؟ باید چه 

 گفت؟ باید چه آید، خوش را شما تا

 بخوانم؟ عاشقانه شانه بر تابوت چگونه

 !شمایانيد که غيرتمندان بی شگفتا

 مگر آرام ساحل کدام در

 اید گرفته لنگر

 طوفانيد؟ تماشاگر باری سبک با گونه این که

 نباشد ناگزیر فریاد صراحت از چگونه شگفتا

 زند؟ می پا و دست اژدها دهانة آستان درآنکه 

 عظيم اژدهایی مار

 کند می مسموم را زندگی دندانش زهر که

 عمومی زخمی بدینسان و

 «شد تحميل ما قبيلة و ایلة گرد بر

را به رویش  مهربانانه درما آمده است، چگونه وقتی که جنگ تا آستانة خانة   

-هنگامة طوفان و هجوم ماران مگر می بگشایيم؟ چگونه مار زهرآلود جنگ را نرانيم؟ در

« زخمی عمومی»شود عاشقانه سرود؟ قيصر، جنگ را به طوفانی عظيم، ماری زهرآگين و 

بود و ترانه سرود. چگونه وقتی تابوت  وجهتتوان در مقابل آن بیکند که نمیتشبيه می

 برادرم بر پشتم است، ترانه بسرایم؟

 دل جز را شعر مگر»

 است؟ دیگری پناهگاه

 نيست سنگ که دلی

 است سنگری که دلی

 گذرد؟ نمی خيابان از را روزانه خرید شعر مگر

 خواند؟ نمی روزنامه مگر

 داند؟ نمی زندگی از چيزی مگر
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 تر پيش این از ما شگفتا

 بایست می گاه که دانستيم می

 کرد جنگ زندگی در

 توان می که دانستيم نمی اما

 «کرد زندگی جنگ در

های زای، چشمهشاعر با تجربة شگفت جنگ، دریافته است که در این پدیدة مرس  

او در «. در جنگ زندگی کرد»شود از آن نوشيد و زندگانی وجود دارد که تا دیرزمانی می

 آشوبد:می ،اندکه کشور را در کام اژدها رها کرده« مندانیغيرت»ادامه بر 

 چگونه شما باری»

 دستانش نوازش از که را مادری

 برخوردارید مهربانش آغوش حمایت و

 گيسوبریده و گلودریده گونه این

 گذارید می وا آتش دهانة در

 س ارید؟ می زمزمه به دل و

 «دانيد؟ می چه شعر شما شگفتا

پرسد، هنگامی که هرکس به ، از آنان می«مندانغيرت»اش به «خطابه»شاعر در ادامة   

برس شعری در کند، آیا دری  است که وسع و وسعت خویش، در جنگ چيزی را ایثار می

  این راه ایثار کنيم؟

 بگو را راستش»

 بينی می که هنگامی

 را جانش تمامی جوانی،

 کند می تو خيالی بی برخیِ

 را دلش تمام کودکی، و

 شکند می کوچک قلکی در

 شکند می ها جبهه به کمک صندوق به و
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 ریزد می ها جبهه به کمک صندوق به و 

 خواهد نمی دلت تو

 تنها

 بکنی شعرت دفتر از برگی

 کنی تا را آن

 «و به صندوق بيافکنی؟

-که مینهد تا راهی راه در پس خطابة آتشين، شاعر تابوت شعر جنگ را بر دوش می  

شود، هایی شنيده میکند که پشت سرش صدای گامبار احساس میپيمود ادامه دهد و این

تر شده اند؛ اینک تابوت سنگين شعر، سبکگویا شماری از تماشایيان، به تشييع گام نهاده

 است:

 برداشتم را برادرم تابوت»

 گذاشتم شانه بر

 گذشتم خيابان از شتابان و

 گویا سر پشت از

 آمد می پا صدای

 شگفتا

 «...بود شده تر سبک تابوت

و « درگير»ای درخشان از شعر دوران برزخی است؛ برخورد دو گفتمان نمونه« خطابه»  

ای آتشين، در نسبت به جنگ. در این مواجهه، شاعر با کالمی محکم و خطابه« تفاوتبی»

ندگی منطقش، آنان را خواند و شگفتا که جادوی کالم و برخواب پيچيدگان را به راه می

 کشاند.از بستر به سنگر می

 بررسی آماری-5-2

ها مطرح شده از پور، بر اساس قطبدر این بخش اشعار مرتبط با جنگ قيصر امين  

ها شعرهایی که به صورت واضح و گيرند. در این بررسیمنظر آماری مورد مطالعه قرار می

پرداختند، شمارش شده است؛ چه بسا اشعاری که شاعر قابل تشخيص به مسألة جنگ می
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گونه که در همانمتأثر از جنگ سروده است، اما نشانة مشخصی از جنگ در آن نيست. 

پور در دوران جنگ بيشتر به قطب تشویقی جدول زیر مشخص است، اشعار امين

 کند:نزدیک است و در دوران صلح کامالً  به سوی  قطب تحليلی ميل می

 

 قطب تحليلی قطب تشویقی 

 درصد تعداد درصد تعداد نام دفتر 

 4.5 1 95.5 21 تنفس صبح  

 - - 100 1 ظهر روز دهم 

 - - 100 5 مثل چشمه مثل رود 

های دفتر دوم آینه

 ناگهان 
2 33.33 4 66.66 

های دفتر اول آینه 

 ناگهان

- - 1 100 

ها همه آفتاب گل

 گردانند 

- - 1 100 

 100 3 - - دستور زبان عشق 

 

 گیرینتیجه -3

برد اهداف جنگ تحميلی بهره برد. پور شاعری توانا بود که از هنرش برای پيشامين  

کوشيد تا مشغول روزهای نبرد بود و میپس از آن نيز دلکه  تنها در زمان جنگاو نه

پور به عنوان شاعری پيشتاز و زندگی زخمی نياندازد. قيصر امينچنگال خشونت بر چهرة 

الگویی مناسب، به رشد جریان شعر دفاع مقدس کمکی شایان کرد و  جنگ را با قلم سرخ 

 خویش همراهی نمود. 

گ
دوران جن

 
دوران صلح
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را توسط توان آنجنگ شامل سه رویکرد است که میة واکنش هنر نسبت به پدید   

های تشویقی و سازی کرد. در دو سوی محور، قطبلدو مددو قطب و محوری در بين آن

تحليلی قرار دارند؛ هر چه از آغاز جنگ دور شویم، از قطب تشویقی )تهييجی( به سوی 

شماری را بر روی محور، براساس توان نقاط بیچنين میکنيم. همقطب تحليلی حرکت می

زمانی با صلح، معموال حال در همسایگی دوری و نزدیکی به دو قطب تصور کرد. با این

ناميده شده است. قطب « مرحلة گذار»مهمی قابل تصور است که در این مقاله ة منطق

تشویقی بر تهييج رزمندگان و رویکردی حماسی متمرکز است، قطب تحليلی به چرایی 

نيروها بر سر مسألة جنگ ة جنگ و رویکردی اخالقی توجه دارد و مرحلة گذار به مواجه

   مرتبط است.

به  شود. او در زیر آتش جنگپور دیده میهر سه رویکرد به شعر جنگ؛ در آثار امين  

ميهنان برای جنگيدن و ایثار مشغول است و پس از تقویت روحية رزمندگان و دعوت هم

پردازد. همچنين مرحلة گذار ميان شوم میة به تحليل جنگ و دشمنی با این پدید بسآتش

باعث پررنگی این سه رویکرد آنچه پور قابل مشاهده است. اشعار اميناین دو قطب نيز در 

در شعر قيصر است، توجه دایمی او به مسألة جنگ، دلبستگی و تعهد به دفاع مقدس و تغيير 

 بافت بر اثر گذر زمان و زیستن در شرایط مختلف است.
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