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چکیده
شعر معاصر، توجه به مسائل اجتماعی را سرلوحه مضامین 

شاعرانی را به تاریخ معرفی کرده خویش قرار داده است و
است که در راستاي تصویر مفاهیم اجتماعی و حل 

پور، شاعر قیصر امین.اندمشکالت جامعه خویش کوشیده
به مسائل انقالبی معاصر از جمله ادیبانی است که تعهد 

هاي ذهنی ایشان بوده است اجتماعی بخش بزرگی از دغدغه
آثار شعري فراوانی در این موضوع از خود برجاي گذاشته و

پژوهش حاضر، به بررسی بازتاب مسائل اجتماعی در .است
همچنین ابزارهاي بیان .پرداخته استشعر این شاعر بزرگ

سائل اجتماعی پور براي نشان دادن مشاعرانه که توسط امین
این . مورد استفاده قرار داده مورد ارزیابی قرار گرفته است

هاي ترین درونمایهتوصیفی است و مهم- پژوهش، تحلیلی
- آزادي، صلح«: اجتماعی شعر قیصر، در قالب چهار عنوان

تشویق به مبارزه و طلبی، بازتاب ظلم و فساد جامعه و
فاده در این هاي مورد استاند دادهبررسی شده» جهاد

که شامل » پورمجموعه کامل اشعار قیصر امین«: پژوهش
، »نداها همه آفتابگردانگل«، »دستور زبان عشق«هفت دفتر؛ 

به «، »مثل چشمه مثل رود«، »تنفس صبح«، »هاي ناگهانآینه«
در «مجموعه ۀ، به اضاف»منظومه ظهر روز دهم«، »قول پرستو

ن است که از آن اکی از آنتایج تحقیق ح. است» کوچه آفتاب
هاي زندگی ادبی وپور در تمام دورهاست که گرچه امین
هاي محوري و مرکزي انقالب بوده شعریش تابع اندیشه

هاي شعرش در جهت خدمت  به ضرورتاست و قلم و
ر زمان  سیر حرکت ذاین عقیده حرکت نموده است؛ اما با گ

.تاو به سمت رهایی همه بشریت تغییر کرده اس

پور، جامعه، آزادي، صلح، ستم، قیصر امین:هاواژهکلید
.جهاد
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Social Concerns on Kaiser Amin
Pour's Poem

E. Naderi1, M.M. Roushan2, N.Onegh3

Abstract
Contemporary poetry has given priority to
social issues on its theme. In this regard, it
presented some great poets to history.
These poets attempted to develop the
image of social issues and solve the social
problems. Kaiser Amin pour is one of
them. social issues was major  concern of
Amin pour therefore he composed several
poems about this issue .in this research we
investigate the reflection of social issues on
poem's of  this great poet of Islamic
revolution. the method which is used in this
research is both  quantative and qualitative.
The results of investigation show that
although Amin pour always was loyal to
Islamic revolutions thoughts but during his
art life he changed his idea to greater goal
i.e. freedom of all human kind. The trace of
this new idea is obvious in his recent
poems.

Keywords: Kaiser Amin pour, society,
freedom, peace, injustice, holy war (Jihad).

1.Assistant Professor of Arabic Language and
Literature in Payam Noor University
2.Faculty Member of Payam Noor University
3. PhD. Student Of Arabic Language and
Literature Hakim Sabzevari



1392، زمستان5پیاپی ،اول، شماره دوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«82

مقدمه
آغاز قرن بیستم، نقطه شروع تحوالتی بزرگ در 

بود؛ دستاوردهاي بشر در سطح جوامع انسانی
اوري، فراگیر شدن نهضت ترجمه، حوزه فن

انتشار مطبوعات از گسترش صنعت چاپ و
شعر در حوزه ادبیات و.جمله این تحوالت است
ظ و معنا ي در حوزه لفنیز شاهد تغییراتی جد

التزام و تعهد شاعران نسبت به مسائل . هستیم
. سیاسی و اجتماعی از جمله این تغییرات است

شاعران از این تاریخ به بعد پژواك همه جریانات 
. کردندها تجربه میو تحوالتی شدند که انسان

آنان با اشعار خویش به کمک هم نوعان خود 
مشکالت نماي شتافتند و شعرشان را آیینه تمام

.جامعه بشري قرار دادند
پور شاعر توانمند معاصر، از جمله قیصر امین

افرادي است که تعهد نسبت به مسائل اجتماعی 
را سرلوحه مضامین شعري خویش قرار داده 

آثار ارزشمندي در این حوزه از خود به است و
طلبی، آزادي، تشویق صلح. یادگار گذاشته است
کاس ظلم و فساد موجود در به مبارزه و جهاد، انع

ترین مضامین اجتماعی در آثار جامعه، از برجسته
. این شاعر است

نوشته حاضر بر آن است تا شکل انعکاس 
این مفاهیم را در آثار این شاعر بررسی کند تا 
معلوم شود میزان انعکاس مسائل اجتماعی در 

ابزارهاي بیان شاعرانه آثار او تا چه اندازه است و
.  ها هستندنشان دادن این مسائل کدامبراي

. توصیفی است- روش این پژوهش، تحلیلی
ترین ضمناً براي نظم و انسجام پژوهش، مهم

هاي اجتماعی شعر قیصر، در قالب چهار درونمایه
طلبی، بازتاب ظلم و فساد آزادي، صلح«: عنوان

. اندبررسی شده» تشویق به مبارزه و جهادجامعه و
مجموعه «:هاي مورد استفاده در این پژوهشا دادهام

که شامل هفت دفتر؛»پورکامل اشعار قیصر امین
، »ها همه آفتابگردانندگل«، »دستور زبان عشق«
مثل چشمه مثل «، »صبحتنفس«، »هاي ناگهانآینه«

، به »منظومه ظهر روز دهم«، »به قول پرستو«، »رود
.است» در کوچه آفتاب«مجموعه ۀاضاف

اره پیشینه این پژوهش الزم به ذکر است درب
که پس از جستجو در سایت مجالت علمی داخل 

ویژه مجالت موجود در پایگاه اطالعات هکشور، ب
، هیچ )www.sid.ir(علمی جهاد دانشگاهی 

مطلبی یافت نشد که با موضوع مورد بحث 
هاي همخوانی داشته باشد، ولی درباره اندیشه

گاهی کامالً متفاوت اجتماعی این شاعر با ن
هایی صورت گرفته است که به آنها اشاره پژوهش

:   شودمی
هاي مقاومت در تحلیل تطبیقی درونمایه«-

-القاسم، حسن حسینی و قیصر امیناشعار سمیح

، نوشته کبري روشنفکر، مرتضی زارع برمی، »پور
هاي زبان و حسینعلی قبادي، فصلنامه پژوهش

.ادبیات تطبیقی
دفاع مقدس، تعهد وتحول در شعر قیصر «- 
، نوشته محمدرضا صرفی و سیدرضا »پورامین

.هاشمی، نشریه ادبیات پایداري شهید باهنر کرمان
، »پورکودکی در آثار قیصر امینجنگ و«-

خواه، نشریه مریم نیکور ونوشته مجید بهره
.ادبیات پایداري دانشگاه شهید باهنر کرمان
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بور و شعر قیصر أمینفیمالمح المقاو«- 
، نوشته یحیی »)مقاردرا(ةعزّالدین المناصر

.الدومعروف و رضا کیانی، مجله العلوم اإلنسا

زندگی و شعر قیصر
ش در روستاي .هـ1333پور در سال قیصر امین

تحصیالت . گتوند شهرستان دزفول به دنیا آمد
د و متوسطه را در دزفول ابتدایی را در گتون

در رشته دامپزشکی 1357سپري کرد و در سال 
دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی پس از مدتی از 

وارد 1363این رشته انصراف داد و در سال 
رشته زبان و ادبیات فارسی شد و تا مقطع دکترا 

قیصر از افرادي بود که در . این رشته را ادامه داد
هاي واحد شعر فعالیتگیري و استمرار شکل

ار ذحوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی تأثیرگ
قیصر شاعري با )138: 1389نیا، اقتصادي(.بود

ستیز بود و تا آخرین جو و ظلماي عدالتروحیه
هاي اجتماعی و سیاسی خود آثار خود از دغدغه

وي سرانجام )120: 1387گرجی، (.دست نکشید
.گذشتدر تهران در 1386در سال 

ةتوان به سه دورشعري قیصر را میحیات 
گرایی انقالبی، انفعال و واخوردگی آرمانی و عمل
در دوره )10: 1387فتوحی، (.گرایی، تقسیم کرددرون

نخست صداي انقالبی شاعر در قالب زبانی تند و 
. گیرد وروح انقالبی بر او غلبه داردتپنده شکل می

. ر این دوره استاز آثاتنفس صبحمجموعه شعري 
در دوره دوم رمانتیسمی حامل یأس و شک و غربت 

- خواند و شاعر به خود و من فرديشاعر را فرا می

از هاي ناگهانآینهمجموعه شعري  . اندیشداش می

ا در دوره سوم صداي درون ام. آثار این دوره است
شاعر در این دوره به . رسدشاعر بیشتر به گوش می

تفسیر هستی و بسط دایره اندیشگی دنبال تعمیق در 
اي نمونه» دستور زبان عشق«مجموعه شعري . است

)با تلخیص10- 30: همان(.از نتایج این دوره است
سیدحسن « و » سلمان هراتی«قیصر در کنار 

دهنده حرکت و جریانی آغازگر و ترویج» حسینی
ترین مهم. تأثیرگذار در شعر معاصر هستند

ان شعري، نمود باورهاي هاي این جریشاخصه
دینی و تعهد ملی بود که در چارچوب آن، 
سلحشوري، از جان گذشتگی و خلوص 
رزمندگان و شهیدان جنگ به صورت موضوع و 

دار شعر سکان«قیصر را . مضمون شعري درآمدند
. اندلقب داده» سرآمد اقران خویش«و » انقالب

)179: 1391: نژادزاده و باقیعلی(

تماعی حاکم بر جامعه شاعرشرایط اج
قیصر در ابتدا شاهد حوادث قبل از انقالب اسالمی 
و مبارزه مردم علیه رژیم پهلوي بود، سپس شاهد 
حوادث بعد از پیروزي انقالب تا پایان جنگ و بعد 
. استقرار نظام اسالمی و ثبات سیاسی در کشور بود

هاي پیروزي انقالب اسالمی تا پایان در فاصله سال
هاي سیاسی و گ، اشعار قیصر اغلب اندیشهجن

1376اما از سال . کنداجتماعی او را منعکس می
تر شده و رنگاشعار او از نظر محتواي سیاسی کم

.یابدبیشتر از نظر اجتماعی وضوح می

هاي اجتماعی قیصر محور اندیشه
قیصر شخصیتی معترض و روحی سرکش داشت 

گاه تسلیم و همین امر باعث گردید که هیچ
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اعتراض هاي حاکم بر جامعه نشود وواقعیت
گرایش قیصر . خود را در قالب شعر نشان دهند

به نیروهاي انقالبی و مبارز و همنوایی با آنها در 
هاي جنگ تحمیلی نشانگر همین روح میدان

-آزادي، صلح. سرکش و تعهد اجتماعی است

تشویق به طلبی، بازتاب فساد و ستم جامعه و
ترین مضامین اجتماعی رزه و جهاد، از برجستهمبا

:این شاعر بزرگ است

مفهوم آزادي در شعر قیصر. 1
هاي گوناگونی دارد، قیصر از آزادي برداشت

مفهومی که با رشد و تطور اندیشه او و همچنین 
ر شرایط اجتماعی ابعاد مختلفی به خود یبا تغی

قید رهایی از«گرفته است؛ در دوران جنگ معناي 
گیرد، در اواخر را به خود می» اسارت دشمن
هاي آغازین بعد از جنگ معادل جنگ و سال

- در سال، و»رهایی نفس از قید تعلّقات«است با 

هاي پس از جنگ، در مفهوم اجتماعی آن یعنی 
-به کار می» مطلقرهایی انسان در معنی عام و«

در این مرحله است که قیصر نسبت به رود، و
اجتماع و فقدان آزادي بیان، اعتراضی عملکرد

)13: 1388پور، علیهابوالقاسمی و(. آشکار دارد
مثل چشمه «از مجموعه » دریاي آزادي«قطعه 

رهایی از اسارت «، مفهوم آزادي در معنی »مثل رود
به عبارت دیگر . دهدرا نشان می» دشمن متجاوز

رهایی از نیرنگ دشمنان مرزهاي «آزادي در معنی 
نماد » دریا«در این قطعه . است» رافیایی کشورجغ

هاي مردم انقالبی مسلمان ایران است که با موج
:تازندبر دشمن می) عملیات در میدان نبرد(پرتالطم 

)473: 1391پور، امین(
گوید که مؤمنان دریایی این شاعر در ادامه می
هاي دریاي بی کرانِ آزادي، سرزمین همانند ماهی

: گیرندهاي کوچک آنان جاي نمیدر قفس
پرواز زانکه کار موج / گنجددر قفس، دریا نمی«
ساز دشمن ما آن قفس/ ما همان دریاي آزادیم/ است
)474: همان(.»است

رهایی «اما نگاه قیصر به آزادي در معناي 
اي ترانه«توان در قطعه را می» انسان از تعلقات

» به قول پرستو«در مجموعه شعري » براي آشتی
قیصر در این قطعه، آزادي را . مشاهده نمود

رهایی انسان «فهوم عرفانی رهیدن از خاك و در م
:بیان کرده است» از تعلقات

کمی دست و پاي / هاشد اگر مثل پروانهچه می«
از / زديبه هر جا دلت خواست سر می/ دلت باز بود

)529: همان. (»این خاك امکان پرواز بود
بدون شک این نوع نگاه به مفهوم آزادي 
ریشه در بینش اسالمی شاعر دارد زیرا اسالم 

زادي انسان را در رهایی از بند تعلّقات و آ
.داندهواهاي نفسانی می

اما نگاه قیصر نسبت به مفهوم آزادي با بعد 
همزاد عاشقان «توان در قطعه اجتماعی آن را می

دم به دم در پهنه دریا
گیردموج شکلی تازه می

یک نفر با خط کشی کوچک
گیردموج را اندازه می

از پی هر موج، سرگردان
تازدشب بیهوده میروز و

تا بریزد موج دریا را
سازدهایی که میدر قفس
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» دستور زبان عشق«از مجموعه » )3(جهان 
هایی از آن به شاعر در مصراع. مشاهده کرد

کند ن اشاره میخفقان اجتماعی و عدم آزادي بیا
کتابخانه، «و با استفاده از تناسب واژگانی چون 

به تصویرسازي سکوت، » کتاب، مطالعه و هیس
: پردازدترس و وحشت در جامعه می

اما کتاب را که / کردیمما بی صدا مطالعه می«
/ ناگاه.../ گاهی به هم نگاهی / تنها/ زدیمورق می
/ نشانه گرفتندما را از هر طرف !/ »هیس«هاي انگشت

در آن / سکوت را/ هاي من و توغوغاي چشم/ انگار
)9و 8: همان(» !کتابخانه رعایت نکرده بود

توان در قطعه نمونه دیگر این تعبیر را می
دستور زبان (از همین مجموعه » روایت رؤیا«

مشاهده کرد، شاعر با تلمیح به داستان ) عشق
ید گواز اجتماعی سخن می) ع(حضرت یوسف 

که خفقان حاکم بر آن به فرد اجازه ابراز و بیان 
. دهداش را نمیآرزوها و رؤیاهاي صادقانه

توانید آزادانه، آرزوها و اي که شما نمیجامعه
هاي خود را گزارش کنید تا آنجا که حتی خواب

برادران عزیز و حسودت خواب تو را در چاه 
: اسارت تعبیر خواهند کرد

دیگر براي هیچ / روشنت رارؤیاي !/ فرزندم«
- می/ -حتی برادران عزیزت- !/ کسی بازگو مکن

در / خواب تو را/ شاید دوباره دست بیندازند/ ترسم
)10: همان(» ...شاید دوباره گرگ/ چاه

، »نیمه پر لیوان«هاي قیصر همچنین در قطعه
، از مجموعه »)3(آرمانی «، »)2(آرمانی «، »بفرمایید«

از » )1(آرمانی «قطعه ، ودستور زبان عشق
هاي و قطعهها همه آفتابگردانندگلمجموعه 

مغالطه «و » دنیاي راه راه«، »پرسیاحوال«، »الهی«

، به رهایی »ها همه آفتابگردانندگلاز مجموعه » کار
.اي داردو آزادي و آزادي خواهی توجه ویژه

در مورد بیان مفهوم آزادي در آثار قیصر به 
: شوده مینکاتی چند اشار

ها شاعر از نماد و رمز براي در اکثر قطعه.1
. گیردبیان عقاید خود درباره آزادي بهره می

بیشترین بسامد را » پرنده، قفس، پنجره و دیوار«
در میان انواع نمادها براي بیان مفهوم آزادي در 

. اندآثار قیصر به خود اختصاص داده
جاوندي ها از عالئم سشاعر در برخی قطعه.2

به عنوان . کندبراي بیان فقدان آزادي استفاده می
که کمی جلوتر به آن » روایت رؤیا«مثال در قطعه 

حتی برادران «اشاره شد، شاعر با آوردن عبارت 
به ترسیم ) - (، در میان دو خط تیره »عزیزت

.فضاي خفقان و عدم آزادي پرداخته است
قدان شاعر براي بیان اندیشه خود نسبت به ف.3

آزادي از تشبیهات و یا استعارات پیچیده استفاده 
اي همچنین از اسطوره یا سمبولیسم بهره. کندنمی

توان به کنه نگرفته است و با کمی تأمل می
. هاي او در این زمینه پی برداندیشه

طلبی در شعر قیصرصلح. 2
هاي محوري وقیصر در ابتداي امر تابع اندیشه

هاي این در خدمت ضرورتمرکزي انقالب و
عقیده بود، ولی بعدها به سمت رهایی همه 
بشریت از جنگ و خونریزي و رسیدن به صلح 

البته باید دانست که شعر قیصر براي . حرکت کرد
صلح، به هیچ وجه نشانه تغییر نظر او نسبت به 

-بلکه با حفظ اصول اعتقادي. دفاع مقدس نیست
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پیشتر چندان رود که اش، به سراغ مضامینی می
طرحی براي «هاي قطعه. به آنها نپرداخته بود

طرحی «، »)2(طرحی براي صلح «، »)1(صلح 
هاي این از نمونه» روز ناگزیر«و » )3(براي صلح 
طرحی براي «ها شاعر در این قطعه. اشعار است

ر به ـدهد، شعري که بیشتصلح ارائه می
یانی اي موجز شباهت دارد؛ همراه با پانمایشنامه

»دهدکه مخاطب را به سوي حقیقت سوق می
):29-31: 1387زاده ایران(

):1(طرحی براي صلح 
-هایش در حیاط خانه بازي میبا گربه/ کودك«- 

/ آرام رفته در نخِ سوزن/ مادر، کنار چرخ خیاطی/ کند
_! صداي در/ پیچددر خانه می/ عطر بخارِ چاي تازه

)15: همان. (»!شاید پدر«
):2(طرحی براي صلح 

چنین در دلش / خفتشهیدي که بر خاك می«-
/ که دشمن شکست،/ اگر فتح این است/ :گفتمی

)16: همان(» چرا همچنان دشمنی هست؟
):3(طرحی براي صلح 

سر انگشت در / خفتخاك میشهیدي که بر«- 
دو سه حرف بر / نوشتزد و میخون خود می

نه در جنگ، که بر / زي واقعیبه امید پیرو:/ سنگ
)17: همان(» !جنگ

روز آرمانی خود را » روز ناگزیر«شاعر در قطعه 
ها خمیازه داند که خواب در دهان مسلسلروزي می

:ها در دست کودکان از باد پر شودکشد و توپ
/ کشدخمیازه می/ هاو خواب در دهان مسلسل«- 

/ هاي قدیمیدر کنج موزه/ هاي کهنه سربازيو کفش
در / هاروزي که توپ/ خورندبا تار عنکبوت گره می

)238: همان(.»از باد پر شوند/ دست کودکان

گونه از اشعار قیصر این تر در ایناما نکته مهم
ها براي به است که شاعر در بیشتر این سروده

تحقق پیوستن این صلح به ظهور یک مصلح 
) ع(مهدياین مصلح همان حضرتایمان دارد و

ظهور منجی موعود به عنوان «در نظر قیصر.است
. »امداد غیبی و تحقق آرمان هاي بشري است

صبح بی «قیصر در قطعه )62: 1390روشنفکر،(
گوید که با ظهور اي سخن میاز مدینه فاضله» تو

:شودمنجی موعود محقق می
ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید

ر پر آیینه داردآن که در دستش کلید شه
)409: همان(

از بهاري سخن » فصل تقسیم«در قطعه و
گوید که در پی آن تمامی مشکالت جهان رفع می
:شودمی

چشم تو الیحه روشن آغاز بهار
هاو پایان پریشانیـند تـطرح لبخ

)356: همان(
توان در هاي دیگر این عقیده را مینمونه

و » مهمانی«، »یشوازپ«، »بفرمایید«، »عید«هاي قطعه
.مشاهده نمود» هاي کاغذيلحظه«

بازتاب فساد وستم جامعه در شعر قیصر. 3
طور که پیشتر نیز اشاره شد، قیصر شرایط همان

سیاسی و اجتماعی مختلفی را در زندگی خود 
حوادث قبل از انقالب اسالمی و . تجربه کرده است

از قیام مردم علیه رژیم پهلوي، سپس حوادث بعد
پیروزي انقالب اسالمی تا پایان جنگ و بعد از آن 
تحوالت کشور بعد از پیروزي در جنگ تحمیلی، 
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فساد و ستم عمده این شرایط است واز آنجایی که 
حاصل شرایط دوران قبل از انقالب موجود
ترین است بنابراین باید مهم- رژیم پهلوي- اسالمی
جامعه در هاي شاعر را در بیان ظلم و ستم اندیشه

. اشعار مربوط به این دوران او مشاهده نمود
هاي شعري خود را قیصر نام یکی از مجموعه

نامد؛ صبحی که در دل تاریکی می» تنفس صبح«
:شب طلوع کرد

لبخند تو خالصــه خوبیهاست
!ل زیباستـنده گـلختی بخند، خ

پیشانیت تنفّس یک صبح است
هاي شب یلداستـی که انتـصبح

)407: 1391امین پور، (
از همین » فصل وصل«شاعر در مثنوي 

مجموعه، دوران اختناق و ظلم و ستم آن روزگار 
:نامیده است» فصل کسالت« را 

چار فصل سال را رسم این نبود  
چنین خونین نبودهیچ فصلی این

روددارد آن فـصل کسالت می
رودت مــیــاز امــید اصــالــب

)135: همان(
یصر در بیشتر موارد با استفاده از نماد ق

به بیان ظلمت، تیرگی و » شب«مخصوصاً واژه 
:کندسیاهی آن دوران اشاره می

/ حتّی/ در روز بار عام!/ هان اي خدایگان... « -
!/... / یارایی اداي تظلم نداشتیم/ تمثال بی مثال شما را

آبستن / زیرا که شب!/ باري امید بس عبثی دارید
) 66: همان(» !...شگفتی استطلوع

: گویدو در جایی دیگر می
شب بود و سکوت بود و سوسوي خطر

وي خطرـمی ریخـــت غبار ترس در ک
)81: 1363امین پور، (

تشویق به مبارزه و جهاد در شعر قیصر. 4
قیصر از نخستین شاعران انقالب اسالمی است که 

رصه پس از شروع جنگ تحمیلی، عاشقانه پا به ع
هاي اع مقدس گذاشت و با حضور در جبههدف

جنگ، به خواندن اشعار خود براي روحیه دادن به 
پرداخت و آنان را به مبارزه و جهاد رزمندگان می

با پایان یافتن جنگ حسرت و «کرد و تشویق می
غربت، دریغ جا ماندن از کاروان شهیدان، تنهایی و

اد و شرم از شهیدان، جاي خود را به شعر جه
)324: 1390صرفی و هاشمی، (».مبارزه داد

قیصر در دوران جنگ ایجاد شور و انگیزه در 
میان جوانان براي هجوم به سمت خطّ مقدم 

ه دانست، بها را وظیفه اصلی شعر خود میجبهه
که مقارن » در کوچه آفتاب«که در مجموعه طوري

با پیروزي انقالب سروده شده است، فصلی را به 
دهد و با بیانی حماسی از اختصاص می» جهاد«

:گویدمبارزه و جهاد در برابر دشمن سخن می
اي خصم مرا سر، سرِ جنگ است هنوز
در چــله خشم من خدنگ است هنوز

در ترکــــــش اگر نمانده باشد تیري  
ت هنوزـنگ اسـن و چـزنهار، مـرا ناخ

)59: 1363پور، امین(
:گویدمجموعه میو در جایی دیگر از این

از گوشه چشــم یک نظر اندازیم
در خـــرمن دشمنان شرر اندازیم
با خصم، خود از دست سپر اندازد

مـر اندازیـبا ما زتنش، دست و سپ
)62: همان(

توانست هم به تبیین «ها قیصر در این سال
هاي دفاع از میهن و هم به ها و آرمانپایداري
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بهتر گی بپردازد وتوصیف صدمات و فجایاي جن
دید که آثارش نیز در همدردي خونینی با مصیبت 

پیوسته از این آلود بماند وزده و خاكدیدگان، جنگ
شعرِ فصیح / شعرِ مقاومت/ پس، شعرِ خشم بگوید

)48: 1391نیکخواه، - وربهره(.»- هرچند ناتمام- /فریاد
ا ویژگی بارز اشعار قیصر در این موضوع ام

- از نماد و رمز است؛ نمادهایی با بهرهاستفاده او 

هاي تاریخی وگیري از مظاهر طبیعت و داستان
مذهبی، که با زبانی ساده و قابل فهم به مخاطب 

قیصر در این گروه از شعرهاي خود «.گرددارائه می
سازد که گرچه شاید تکراري باشند، نمادهایی را می

ایم، یدهاما نحوه استعمال آنها با آنچه تاکنون شن
به عنوان )137: 1387محقق، (.»نمایدمتفاوت می

نمونه در شعر زیر شاعر با استفاده از مظاهر طبیعت 
» آب«اي نمادین، با شیوهو» مرداب«و » آب«مانند 

را رمز جنبش و تحرّك براي رسیدن به اصل 
ق ـال مطلـوجودي خود و وصول به دریاي کم

ر مسیر تحقّق داند و مخاطب را به مبارزه دیـم
: خواندانقالب فرا می

که گر ماندیم / تابیم، بی تابروان و پاك و بی«-
کتاب / ندارد»ماندن«تو گویی واژه / مردابیم، مرداب

)68: همان. (»پیروان مذهب آب
و در جایی دیگر با استفاده از داستان حضرت 

، فرستادن جوانان کشور به سوي )ع(ابراهیم 
قربانی کردن اسماعیل توسط جنگ را به دستور 

:کندابراهیم از سوي خداوند تشبیه می
دل در تب لبیک تاول زد ولی ما
لبیک گفتن را، لبی هـــم تر نکردیم
حتّـــی خیال ناي اسمـاعیل خود را

مـهمسایه با تصویري از خنجر نکردی
)88: همان(

گیري از با بهره» باد بی قراري«همچنین در شعر 
سرنوشت رزمندگان ) ع(رت یوسف داستان حض

:آمیزددر می) ع(شهید را با سرنوشت یوسف 
بوي برادران / آیدکه می/ این بوي غربت است«- 
!/ نه/ در باد/ بوي غریب پیرهنی پاره/ شاید/ غریبم

/ من بوي بی پناهی را/ این بوي زخم گرگ نباید باشد
در /بوي پر کبود کبوتر را:/ .../ از دور می شناسم

)335: 1391پور، امین. (»... چاه

گیرينتیجهبحث و 
ستم بازتاب فساد و«، »طلبیصلح«، »آزادي«

-، برجسته»تشویق به مبارزه و جهاد«و» جامعه

در . ترین مضامین اجتماعی در شعر قیصر است
هاي پور با توجه به دورهامین» آزادي«ۀمقول

این هاي گوناگونی ازاش برداشتمختلف زندگی
، »رت دشمنرهایی از قید اسا«مفهوم دارد؛ 

رهایی انسان در معنی «و »رهایی از قید تعلقات«
وي براي . هاي آن استاز نمونه» عام و مطلق

صنایع بیان این مفهوم به استفاده از نمادها و
ۀدر مقول. دهدبدیعی تمایل بیشتري نشان می

تر نیز براي تحقق یافتن صلح در بیش» طلبیصلح«
موارد منتظر منجی موعود و مصلح است تا آن را 

»فساد و ستم جامعه«در بیان .در جهان برقرار کند
حاصل شرایط فساد و ستم موجوداز آنجایی که 

- رژیم پهلوي-دوران قبل از انقالب اسالمی
هاي شاعر را ترین اندیشهبنابراین باید مهم.است

بوط به این ستم جامعه در اشعار مردر بیان ظلم و
تشویق به «در موضوع . دوران او مشاهده نمود

؛ قیصر در دوران جنگ تحمیلی »مبارزه و جهاد
.اصلی شعر خویش قرار دادۀاین موضوع را وظیف
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