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 پور قيصر امينبررسي و تحليل نام هاي اشعار 

  
  1دكتر مصطفي گرجي

   2افسانه ميري

  چكيده

يكي از شاعران برجسته پس از انقالب اسالمي است كه  در حـوزه و                ،قيصر امين پور  
 445از ايشان در حوزه شعر بزرگساالن       . قالب هاي مختلف شعري طبع آزمايي كرده است       

 باقي مانده است كه بررسي و تحليـل آنهـا بـه منظـور               شعري مجموعه   پنجعنوان شعر در    
 بـا   ،در اين مقالـه   . ضروري به شمار مي آيد    جريان شناسي دقيق شعر پس از انقالب امري         

بدون توجه به محتواي     شدهتوجه به مجموعه عنوان هاي شعري قيصر در پنج دفتر، سعي            
فرضيه اين پـژوهش در     . شودضه  خوانشي تازه از اشعار ايشان عر     خود اشعار در گام اول،      

تـوان  در مرحلـه اول مـي       آغاز اين بوده است كه بدون توجه به خواندن اشعار يك شاعر             
 ضـمن طبقـه بنـدي       ،بر اين اسـاس   . كشف كرد بررسي و   مجموعه دستگاه فكري شاعر را      

آن هم صرفا و محتوا؛ ) عناصر  زباني و تكنيكي   (در دو بستر صورت      مجموعه اشعار قيصر  
انديشه حـاكم بـر    كه ميان عنوان و اسي اشعار؛ به اين نكته دست يافتيمساس عنوان شن  بر ا 

وجـود  صورت و هم در حوزه محتوا       هم در حوزه     ، انسجام و پيوند استواري    ، ايشان اشعار
  .دارد

 .ساختار ، شعر معاصر،نام اشعار ،قيصر امين پور: ها كليد واژه
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  مقدمه
 و نقـد  ي يك مـتن و جريـان فكـري حـاكم بـر آن، تحليـل      بررستازه در هاي    يكي از شيوه  

 و  راتتطـو  بيـانگر ست كه مي تواند      در معناي فراگير ا    خش هاي دروني آن   باسامي  ها و    عنوان
ي انديشگاني حاكم بر خـالق آن مـتن         تحوالت فكري حاكم بر يك متن از يك سو و فضاي كّل           

اقه اي چون شـعر و    درباره متن ادبي خّل    رسيو اين نوع بر    ه اين فرايند   البّت .باشداز سويي ديگر    
 نمونه اين نوع از تحليل، مقاله اسـتاد شـفيعي كـدكني           . هنر ناب، قابل اعتمادتر به نظر مي رسد       

است كه براي نشان دادن ضرورت اين نوع بررسي، اشـعار       ) 1386زمينه اجتماعي شعر فارسي،   (
ن نگاه مي توان گفت يكي از الگوهاي        با اي   1.معاصر عرب را با اين رويكرد بررسي كرده است        

ـ  ةلئ مس ،بررسي و تحليل متن ادبي     ه بـه نـام و عنـوان     تحليل ساختار متن يا انسجام متن با توج
 كـه در يـك مجموعـه        استهاي آن است كه شامل روابط و مناسبات ميان جمالت و عباراتي             

 ميـان عنـوان و      چـون  .آورده مي شود تا اثر را به يك ساختمان منسجم و همبسته تبـديل كنـد               
مات هر جزء هنري و ادبي با شاكله متن ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه كشف اين ارتبـاط                  مقد

در اين ميان    . واقعي متن بينجامد   ليلح ساختاري و محتوايي مي تواند به ت       -در محورهاي زباني  
 يك اثر بـا عنـوان        عنوان يك اثر در معناي عام با محتواي آن و عنوان هاي دروني             ة رابط ةلئمس

اصلي آن از يك سو و ارتباط عنوان اصلي يك متن و عنوان هاي فرعيِ داخـل مـتن بـا روح و         
بـر   .ه شده است  له اي است كه كمتر در تحقيقات ادبي بدان توج         أ مس ، از سويي ديگر   تنمروان  

ارصد و   مجموعه اشعار قيصر امين پور كه در پنج دفتر و چه           شدهاين اساس در اين مقاله سعي       
درون  «روابـط   ه بـه  و با توج   در حوزه عنوان شناسي      ،چهل و پنج عنوان شعر سروده شده است       

   .شودبررسي و تحليل » بين مجموعه اي«و » مجموعه اي
 با عنوان هاي به ترتيبپژوهش هاي ادبي  و  ، نثر  قالب شعر  مجموعه آثار قيصر امين پور در     

 دسـتور زبـان عـشق   ، ها همـه آفتابگرداننـد   گل، اگهانآينه هاي ن،  س صبح تنّف،  در كوچه آفتاب  
 ،)شـعر نوجـوان   ( بـه قـول پرسـتو     ،  مثل چشمه مثـل رود    ،  روز دهم  منظومه ،)شعر بزرگساالن (

 شـعر و كـودكي     ، ت و نو آوري در شعر معاصر      سّن،  )قالب نثر  (بي بال پريدن  ،  طوفان در پرانتز  
گانـه او از     موعه دفترهاي شعري پـنج     كه در اين ميان مج      شده است  نام گذاري  )پژوهش ادبي (
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  ها در اين مجموعه   قيصرمهم ترين قالب هاي شعري      . شهرت و اعتبار بيشتري برخوردار است     
 1 غـزل و  30 شعر نو، 20 با س صبحتنّف دو بيتي؛ 48 رباعي و 130 باكوچه آفتاب   در به ترتيب 

 11 شـعر نـو،   13 بـا  )دفتـر دوم ( و  غزل14  شعر نو،  26با   )لدفتر او ( مثنوي؛ آينه هاي ناگهان   
 3 غـزل،  35 شـعر نـو،   49  بـا هـا همـه آفتابگرداننـد      گل مثنوي؛   1 دوبيتي و    4 رباعي،   1غزل،  

 دوبيتـي  1 رباعي و 12 غزل، 29 شعر نو،    24  با دستور زبان عشق   قصيده؛   1 دوبيتي و    2رباعي،  
ت مقايـسه اي نـشان      را به صور   در پنج دفتر     ومجموعه اشعار ا   و جدول ذيل،    نمودار   كه است

  :مي دهد
  

  قصيده  شعر نو  مثنوي  غزل  دو بيتي  رباعي  قالب شعري

  1  132  2  119  55  146  ها تعداد در كل مجموعه

  22/0  01/29  44/0  15/26  09/12  09/32  در صد
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 كـه بـه طـور    اسـت  شـعر نـو و غـزل    ،ويبيشترين قالب هاي شعري   ،ه به اين آمار   با توج 

قالـب ربـاعي اگرچـه      .  بـه كـار رفتـه اسـت        -لبه جز دفتر او    - ها يكنواخت در همه مجموعه   
،  ديگر و در دفتر هاي   برخوردار است   بسامد بااليي   از  ل   فقط در دفتر او    ،را دارد  كاربردبيشترين  

 كه فقط يـك بـار بـه كـار     استكمترين قالب شعري هم قصيده .حضور آن كم رنگ شده است   
  .رفته است
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   ه اشعار قيصر امين پور به ترتيب تاريخ انتشار   بررسي عنوان هاي شعري مجموع

 تـاريخ  و بـه ترتيـب   به صورت مستقل شعري هر مجموعه    هاي در اين قسمت، ابتدا عنوان    
گروه هـاي     گروه هاي دو جزئي،    ساخت واژه اي،  ( يدر دو حوزه زبان     بررسي و سپس   آفرينش

   .شده استتحليل   و عناصر مربوط به تكنيك)ساخت پيونديساخت جمله، ، سه جزئي

  در كوچه آفتاب) الف

آب، آيه  : دمانن( ست  مورد ا  67ساخت  اين  در اين كتاب عنوان هاي با       : 2ساخت واژه اي   -
ـ  . دشول مي اما ش كتاب ركلّ% 39  كه...)و ي از شـعر برگزيـده   اكثر اين واژه ها از مكـان خاص

چـون تمـام اشـعار ايـن      . ستعيناً از كلمات و تركيب هاي داخل شعر ا        %) 94( كه حدود  3شده
   . ايفا مي كنددر اين زمينهمصرع چهارم، نقشي خاص كلمات  ،استمجموعه دو بيتي و رباعي 

پيراهن تازه، پيروزي خـون و      : مانند( مورد است  61نوعاين  ت  يكم :4 گروه هاي دو جزئي    -
 ها عيناً از كلمات آن% 77 ه حدودالبّت. است عنوان ها را به خود اختصاص داده كلّ% 36 كه ...)

   5.استانتخاب شده و تركيب هاي داخل شعر 
بـاغ دل   : مانند. ( است اين مجموعه از اين سنخ        عنوان 21 :6  گروه هاي نحوي سه جزئي      -

 و همـه عينـاً از كلمـات و          در بر مـي گيـرد      عنوان ها را     كلّ% 12 كه...) آفتاب و   ة  تو، در كوچ  
   7.تركيب هاي داخل شعر است

 ...)صلح است، عشقي است مـرا و        : مانند ( مورد است  18اين نوع   تعداد  : جمله  ساخت    -
  8.ست شده انتخاب همه از جمالت متن شعر او  را شامل مي شودعنوان ها% 10كه

  ) 89() ديروز و امروز ( .تنها يك عنوان به صورت رديف، تكرار شده است :ساخت پيوندي  -
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  ها و تكنيك نام

  نـوع   كـه از ايـن     برخوردارنـد ه   و استعاره مكني   تشخيص هاي شعري اين مجموعه از       پنجاه درصد عنوان  
 پيـروزي   ، لبـان مـرگ    ، رسـم بـرگ    ، به زبان مرگ   ، اي عقل  ،در گوش زمان  ،  اي عشق ،  روح آب «مي توان به    

ـا از نـوع             . اشاره كرد »  خنده غنچه   و  مرگ ستاره  ، آتش آفتابي  ، اي دل  ،خون حـدود بيـست درصـد عنـوان ه
 دحـدو . از اين نـوع هـستند     »  كويري مرد  ، دوزخ دنيا  ، دفتر فردا  ، باغ دل تو   ،تو همچو خودي  «ستند كه    ه تشبيه

 ،م ال  تجـس  ،حـضوري از خـدا    « هستند كه از اين موارد مـي تـوان بـه             استعارهدوازده درصد عنوان ها از نوع       
ـام حدود يازده درصد عنوان هاي شعري ايـن مجموعـه از نـوع              . اشاره كرد » فرصت خموشي  اسـت كـه    ايه

ـاقض از نوع   حدود هشت درصد عنوان ها سرانجام .دناز اين نوع  » فرق،   خصم ة در ديد  ،تكرار حسين « ـا  متن  نم

ـتفاده    با اين رويكرد و با توج    . از اين نوع است   »  غم خوب  ،بي بال پريدن  «هستند كه    ه به عنـصر تكنيـك و اس
يهام، متناقض نمايي بيشترين عناصر هنـري و بيـاني      اتشبيه، استعاره،   از عناصر زيباشناسي به ترتيب تشخيص،       

ـ   (با توجه به غلبه استعاره در عنوان هاي شعري اين مجموعـه             . اين مجموعه را شامل مي شود      ـتعاره مكني ه اس
ـ  اين نام ها به تنهايي مي تواننـد  ،ه به نزديك بودن استعاره به نمادو با توج %) 12حه  و استعاره مصرّ  % 50  ةزمين

  .دنرا فراهم آورد از اشعار  متعدهاي ويلأت
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  س صبحتنّف) ب

كـه  ...)فـاق و    آشتي، اّت : مانند( مورد است    10  ساخت  اين عنوان هاي با  :  ساخت واژه اي   -

ب هاي داخـل شـعر      آن ها عيناً از كلمات و تركي      % 80. مي دهد  شامل مي شود  عنوان ها را    % 19

   9.به دست آمده است
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مخمل ة  بوي آشنا، پديد  : مانند ( مورد است  29 ن عنوان ها  اي:  گروه هاي نحوي دو جزئي     -

 آن ها عيناً از كلمات و تركيـب  %79 . عنوان ها را به خود اختصاص داده اندكلّ%  86 كه... )و 

   10.هاي داخل شعر است

 عنوان ها را بـه خـود        كلّ% 13 و استعنوان    7تعداد آن ها    :  گروه هاي نحوي سه جزئي     -

 از كلمـات و  آن هـا عينـاً  % 71 ...)هاي زخم، بعثـت در مـيالد و    با بال: نندما( ،اختصاص داده

   11.استتركيب هاي داخل شعر 

 ...)اين سبز سرخ كيست؟ بيا بلنـد بگـوييم و            ( مورد است  4  ها آنتعداد  :  ساخت جمله  -

   12.مالت به كار رفته در متن شعر استاز جعنوان ها را تشكيل مي دهد و % 7ه ك

بازي آفتـاب   .( به كار رفته است    لاوع  ا  كه در مصر   يكي است اين عنوان   : يونديساخت پ  -

  )115ص( )و باران
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  ها و تكنيك نام

ـ     تشخيصحدود سي و دو درصد عنوان هاي شعري اين مجموعه از نوع              ه  و اسـتعاره مكني
 ،م هـا  ي غزل تقو  ، تقصير عشق بود   ، گلوي شوق  ،ه غروب مرثي«ي توان به    م  نوع هستند كه از اين   

 حدود بيست و شش درصد عنوان ها از نـوع           . اشاره كرد  » بازي آفتاب و باران    ،هاي زخم  با بال 
 ، جغرافيـاي ويرانـي    ، مـرز بـودن    ، بـه يـاد سـاقه شكـسته        ،خالصه خوبي ها  « است كه    استعاره
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يك درصد عنوان هاي شعري اين مجموعـه از          حدود بيست و  . از اين نوع است   » مساحت رنج 
حـدود  . از ايـن نـوع هـستند      »  بيت حسن ختـام    ،يم ها  غزل تقو  ،پاكنويس«د كه    هستن ايهامنوع  

  فـصل  ،ايـن سـبز سـرخ كيـست    « است كه متناقض نمايازده درصد عنوان هاي شعري از نوع       

 هستند كه   اشتقاقو   تشبيهسرانجام به ترتيب پنج درصد عنوان ها از نوع          .  از اين سنخند   »وصل
ه به عنصر تكنيك و      با اين رويكرد و با توج      . اين نوع است   از» حديث حادثه «و  » ديده  مخمل  «

استفاده از عناصر زيباشناسي در اين مجموعه بـه ترتيـب تـشخيص، اسـتعاره، ايهـام، متنـاقض                   
ـ . نمايي، تشبيه و اشتقاق عناصر هنري و بياني اين مجموعه را شامل مي شود        ه بـه غلبـه   با توج

و بـا   %) 26حه  و استعاره مـصرّ   % 32ه  استعاره مكني  (استعاره در عنوان هاي شعري اين مجموعه      
هـاي   ويـل أسـاز ت  زمينـه  اين نام ها به تنهايي مـي تواننـد       ،ه به نزديك بودن استعاره به نماد      توج

د از اشعار شوندمتعد.  
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  آينه هاي ناگهان ) ج

عنـوان هـا     % 35  كـه  ...)آرزو، آينه و  : مانند( مورد است  25 اين نوع از عنوان ها    : اخت واژه اي  س -
   13. انتخاب شده اندب هاي داخل شعر آن ها عيناً از كلمات و تركي% 60 حدود.را تشكيل مي دهد

آبـروي آب، آرزوي    : ماننـد  ( هـستند  مورد 28 اين عنوان ها  :  گروه هاي نحوي دو جزئي     -
 كلمات و   آن ها عيناً از   % 67حدود .اندعنوان ها را به خود اختصاص داده        % 40 كه ...)عاشقان و   

  14.شعرندتركيب هاي داخل 
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بـر شـانه هـاي    : ماننـد  ( هـستند مورد  8 اين عنوان هاعداد ت:  گروه هاي نحوي سه جزئي -
ب هاي  آن ها عيناً از كلمات و تركي      % 50 .ستكل عنوان ها  % 11  كه ...)شما، پرده هاي ديدار و      

   15.هستندداخل شعر 
اگر عشق نبود، باده از مـا مـست       : مانند( ست  مورد ا  8تعداد اين عنوان ها     :  ساخت جمله  -
از جمالت به كار رفتـه در مـتن شـعر           % 87حدود. عنوان ها را تشكيل مي دهد     % 11كه...)شد و 

  ١٦.استفاده شده اند

نه گندم و   ( .كه در مصراع اول آمده است      مورد است    اين عنوان فقط يك    : ساخت پيوندي  -
  )41ص() نه سيب
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  ها و تكنيك نام

 هستند كه   17براعت استهالل حدود سي و دو درصد عنوان هاي شعري اين مجموعه از نوع             
از ايـن   »  فـصل تقـسيم    ، حمل آفتاب  ، كوچه هاي كوفه   ، باران زرد  ، اگر عشق نبود   ،درد واره ها  «

  خـسته ام   ،ميهمان سـرزده  ،  قاف« است كه    ايهامحدود بيست و هشت درصد از نوع        . نوع است 
حدود بيست درصـد    . از اين سنخ هستند   »  فصل تقسيم  ،حمل آفتاب ،  هاي داغ برخ ،از اين كوير  

 قطعنامـه   ،آبـروي آب  ،  خميـازه فريـاد   ،  آينـه هـا    حـرف « است كه مي توان به       شخيصتاز نوع   

نامي از  « هستند كه    ستعارهاحدود دوازده درصد از نوع      . اشاره كرد »  باده از ما مست شد     ،جنگل

ـ هشت درصد نيز از نوع  . از اين سنخ هستند   »  دو تصوير  ،رشيد روستا  خو ،هزار نام   امتناقض نم
ه به عنصر تكنيك و استفاده از        اين رويكرد و با توج     با .استاز اين نوع    » فلسفه ساده «است كه   
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  وتـشخيص، اسـتعاره   براعـت اسـتهالل، ايهـام،   عناصر زيباشناسي در اين مجموعه بـه ترتيـب        
  .ين تكنيك هاي عنوان هاي اين مجموعه را شامل مي شود بيشتر،متناقض نمايي
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  ها همه آفتابگردانند گل) د

ـنا و      ( مـورد اسـت    29 عنوان هاي با ساخت واژه اي     :  ساخت واژه اي   -  % 32كـه    ...)آرمـاني، آش
  18. انتخاب شده انداز كلمات و تركيب هاي داخل شعر آن ها% 37. عنوان ها را تشكيل مي دهد

 ...)آخرين برگ، آخرين تصوير و  ( مورد است 36اين نوع از عنوان ها      : نحوي دو جزئي   گروه هاي    -
   19.هستنداز كلمات و تركيب هاي داخل شعر  آن ها%  52حدود. را شامل مي شودكل عنوان ها % 40كه

آرزوي همه روزه، بـا ايـن همـه و          ( است  عنوان   19 اين نوع تعداد  :  گروه هاي نحوي سه جزئي     -
 برگزيـده شـده   آن ها ازكلمات وتركيـب هـاي داخـل شـعر      % 42حدود. است عنوان ها    كلّ% 21 كه...)
   20.اند

% 6كـه   ...)اگر مي توانستم، به كه بايـد گفـت؟ و           : مانند.  مورد است  6  ها آنتعداد  : ساخت جمله  -
   21.متن شعر است از  %83حدود. را شامل مي شودعنوان ها
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  ها و تكنيك منا

هانه ب ، تكليف،كوتاهة  قص،غزل محال« برخوردارند كه  ايهام چهل و چهار درصد عنوان ها از    حدود
پـانزده  حـدود   . دناز اين نوع  »  برآستان بهار  ،گيچّل،  دنياي راه راه  ،  از چشم تو  ،   تا حادثه سرخ رسيدن    ،ها

از »  فعل بـي فاعـل   بي كران، لحظهست،مغالطه در ،پر پر شكفتن« هستند كه متناقض نما  از نوع ،درصد

عشق چه مـي     ، براي غزل  قصيده اي «ند كه   هستص  تشخينوع  حدود دوازده درصد از     . اين سنخ هستند  

 ،رف آخـر حـ « است كـه     براعت استهالل حدود دوازده درصد از نوع      . از اين نوع است   » اي سال  ،گفت

 برخـوردار اسـت   حس آميزيد نه درصد از حدو. از اين نوع است   »  آرماني ،مدينه فاضله ،  خميازه پرواز 
حـدود شـش درصـد از    . از ايـن نـوع اسـت   » هاي كاغذي لحظه،  خاطرات خيس  ،ترانه آبي اسفند  «كه  

 حدود سه درصد ازو سرانجام  از اين نوع است»  الفباي درد،خرين تصويرآ« برخوردار است كه    استعاره

ه به عنصر تكنيك با اين رويكرد و با توج. ت از اين نوع اس»حاصل تحصيل« برخوردار است كه اشتقاق
ايهام، متناقض نما، تشخيص، براعت استهالل،      و استفاده از عناصر زيباشناسي در اين مجموعه به ترتيب           

ـ  . عناصر هنري و بياني اين مجموعه را شامل مي شود         حس آميزي، استعاره و اشتقاق       ه بـه غلبـه   با توج
د از  هـاي متعـد     ويلأساز ت    اين نام ها به تنهايي مي توانند زمينه        ،وعه در عنوان هاي شعري اين مجم      ايهام

  .دنباشاشعار 
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  دستور زبان عشق) ه

ـ : ماننـد  ( مـورد اسـت    20عنوان هاي بـا سـاخت واژه اي       :  ساخت واژه اي   - ه، تلقـين و     اخواني(... 
  22.آن ها از كلمات داخل شعراست%  40. را شامل مي شودعنوان ها% 30كه
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% 37  كـه ...)آهنگ ناگزير، باغ كاغـذي و   ( موردند 25اين عنوان ها : هاي نحوي دو جزئي گروه  -
  23.انتخاب شده انداز كلمات و تركيب هاي داخل شعر  آن ها% 56.ست عنوان هاكلّ

كل عنوان ها را به خـود اختـصاص   % 19 واستعنوان  13آن   تعداد:ي گروه هاي نحوي سه جزئ  -
 ازكلمـات وتركيـب هـاي       آن هـا  % 30 حـدود    ...)چشم تو، خواب چهل سـاله و        پيش  : مانند( .داده اند 

  24.داخل شعر است
 را شـامل    عنوان ها % 7 كه   ...)بفرماييد، بي كه يوسف باشي و     : مانند. مورد است  5:  ساخت جمله   -

  25. متن شعر است همه از جمالتومي شود 
ديد و بازديد عيد  : مانند( .ست عنوان ها  كلّ% 4 عنوان با اين ساخت به كار رفته كه        3:  ساخت پيوندي  -

  26.آن ها از كلمات وتركيب هاي داخل شعر به دست آمده است% 66 حدود...)، روزها و سوزها و 
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  ها و تكنيك نام

  : استزيربه قرار »  دستور زبان عشق«كار رفته در عنوان هاي شعري ه آرايه ها و تكنيك هاي ب  
 ، قـدر انـدوه  ، دسـتور زبـان عـشق    ،تمام« برخوردارند كه     ايهام ها از حدود سي و پنج درصد عنوان       

حـدود بيـست و چهـار    . از اين سنخ اسـت »  چيستان،ترانه باراني،   پيش چشم تو   ،داد دل ،  نشانه پرسش 
ـ ، سـفر در آينـه   ، نيمـه پـر ليـوان      ،طرحي براي صلح  «ند كه   هست براعت استهالل نوع  درصد از    ه اخواني ،

 ،بـاغ كاغـذي   ،  غـزل شـرقي   « اندكـه    اسـتعاره حدود چهارده درصد از نـوع        .ستاز اين سنخ ا   » آرماني

، سفر ايـستگاه  « هستند كه    تشخيصحدود نه درصد از نوع      . از اين نوع محسوب مي شوند     » سرمايه دل 

نـام  « هـستند كـه   كنايـه حدود شش درصـد از نـوع   . از اين نوع هستند   »  دل ه سرماي ،دستور زبان عشق  
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 هـستنند كـه   حـس آميـزي  حدود شش درصـد ديگـر از نـوع    .  از اين زمره اند   »نيمه پر ليوان   ،گمشده

متنـاقض  همچنين به ترتيب حـدود سـه در صـد از نـوع          . از اين سنخ است   » قدر اندوه ،  آهنگ ناگزير «

بـا  . از ايـن سـنخ هـستند   » روزها و سوزها و روايت رويا، سفر ايستگاه« است كه     جناس واشتقاق  ،  نما
 به عنصر تكنيك و استفاده از عناصـر زيباشناسـي در ايـن مجموعـه بـه ترتيـب            اين رويكرد و با توجه    

 ،ايهام، براعت استهالل، استعاره، تشخيص، كنايـه، حـس آميـزي، متنـاقض نمـايي، اشـتقاق و جنـاس                   
  . عناصر هنري و بياني اين مجموعه را شامل مي شود
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  ي با رويكرد زبانپنج دفتر ن هاي تركيبي مقايسه اي عنوابررسي

بيـشتر  با توجه به بررسي زباني مجموعه عنوان هاي چهارصد و چهل و پـنج گانـه امـين پـور،                         
ين كمتـر و  ) 151(و سـاخت واژه اي      )  مورد 179 (به صورت تركيب دو جزيي     عنوان هاي به كار رفته    

   كتاب هـاي او هـم   اصلي عالوه بر عنوان هاي شعري، عنوان هاي      . است )6(تركيب هاي پيوندي  ها   آن
 وي اسـت  دفتـر چهـارم   ،است كه تنها استثنا در اين ميانبه صورت تركيبات اضافي به كار رفته      همگي  

 نشانگر تمايل شـاعر بـه      له مي تواند  ئاين مس .  به صورت جمله است    كه» ها همه آفتابگردانند   گل«با نام   
اگـر سـاخت   . تاسكه هر كدام تداعي كننده  احساسي خاص در خواننده   باشد  ساختن تركيبات جديد    

ه مـي شـويم كـه بـيش از     آن گاه متوجهاي دو و چند جزيي را با هم در يك مجموعه در نظر بگيريم،          
هـا داراي آرايـه هـاي ادبـي از      كه اكثـر آن است پنجاه درصد عنوان هاي شعر او تركيبات زيباي هنري      

  .است. . . قبيل ايهام، استعاره و
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  كتاب هادر صد در كلّ  كتاب هادر كلّ عنوان هابررسي زباني 

 %40 .22 179 ساخت نحوي دو جزيي
  %33 . 93 151 ساخت واژه اي

 %15 .28 68 ساخت نحوي چند جزيي
 %9. 22 41 ساخت جمله

 %1 .35 6 ساخت پيوندي
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  بررسي مقايسه اي عنوان هاي تركيبي پنج دفتر با رويكرد تكنيكي 

 كـه   ، چنين بـر مـي آيـد    شعري قيصررتكنيكي پنج دفتعناصر ه به بررسي    با توج ل در مجموعـه او
 بـا آرايـه هـاي ادبـي          ها ت قرار دارند، عنوان    در اكثري  ه عنوان هاي با ساخت واژ     »دركوچه آفتاب «يعني  

افزوده مـي شـود و   » ساخت هاي نحوي، تركيبي« بر تعداد  پايانمجموعه دوم تا   از. است همراهكمتري  
ه وجـود   دنيايي خيالي و مجازي ب      همراه با   تركيب كلمات، فضايي جديد    ت شاعر مي تواند با    اين عّل  به

  .  استي شعري او افزودهايي هاي به كار رفته در عنوان هازيب كه بر آورد
 هاي ادبي كتاب درصد عنوان عنوان هاي ادبي تعداد ي تركيبيها تعداد عنوان نام كتاب

 15,48 26 168 دركوچه آفتاب

 37,25 19 51 تنفس صبح

 35,71 25  70 آ ينه هاي ناگهان

ها همه  گل
 آفتابگردانند

90 34 37,78 

 51,51 34 66 دستور زبان عشق
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نوان هـاي ادبـي بيـشتر شـده      گذرا هم مي توان به اين نكته پي برد كه هر چه تعداد ع             با مقايسه اي    
درصد عنوان هـاي ادبـي كـه داراي         .  به افزايش است   گيري عنوان هاي ادبي هم رو     است، درصد به كار   
  ة  در مجموع هستند ادبي   تكنيك هاي خاصكه ايـن مقـدار در مجموعـه بعـدي     است% 15ل حدود او 

را به خـود اختـصاص داده   % 51,51آخر از نيمه هم گذشته و ة  و در مجموعاست درصد 37 تا  35بين  
 مـي تـوانيم بـه ايـن         ،پنج مجموعه با هم مقايسه كنيم      ةاگر بخواهيم عنوان هاي تركيبي را در هم       . است

 در به كار بردن عنوان هاي تركيبي ، فقط و فقط بـازي بـا    شاعرنكته به خوبي پي ببريم كه هدف اصلي      
ـ    ،كلمات نبوده است، بلكه سعي كرده با تركيب كلمـات        ي بـسازد كـه    مفـاهيم جديـد و انتزاعـي خاص

با توجه به نمودار ذيل، تعداد عنـوان هـاي          . اني شعري او باشد   راهنمايي خاص به اليه هاي مختلف مع      
است در حالي كه ساخت هاي تركيبـي مختلـف عنـوان            % 33 مجموعه ها فقط     ساخت واژه اي در كلّ    

   .را تشكيل مي دهد% 66ها در پنج مجموعه حدود 
  

  كتاب هاصد در كلّدر  كتاب هاتعداد در كلّ نوع ساخت عنوان ها

  %33 . 93 151 ساخت واژه اي

 %40 .22 179 ساخت نحوي دو جزيي

 %15 .28 68 ساخت نحوي چند جزيي

 %9. 22 41 ساخت جمله

 %1 .35 6 ساخت پيوندي
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 ةدر كوچـ  « ة   مجموعـ   ادبـي در    هاي تكنيك هاي تركيبي و متعاقباً    تركيب كلمات و ساخت عنوان    
گـل هـا همـه      «  دو كتاب آخر   و در % 80» س صبح   ّفتن« در  % 65» آينه هاي ناگهان    « در  %  60» آفتاب  

ـنّف «اگر چه تعداد عنوان هاي تركيبي و ادبي در        . مي رسد   % 81به  » گردانند و دستور زبان عشق    آفتاب س ت
بيشتر است؛ ولي پختگي عنوان هاي بـا تكنيـك    » آينه هاي ناگهان  « بعدي خود يعني،     ةاز مجموع » صبح

عنوان هاي خـوش آهنـگ و   . انگيز است بر  چشمگير و تحسين   آخر بسيار ة   ادبي در سه مجموع    خاص
 سـفر ايـستگاه،   :يي كه نياز به ساعت ها فحص دارد؛ مانند    واال ةهاي چند گان  خوش ساخت و با مفهوم      

فقط چند عنوان ابتـدايي از آخـرين اثـر ايـن            ...شعر ناگفته، فراخوان، بي كه يوسف باشي و       روايت رويا، 
  .شاعر هنرمند و هنر شناس است

  ه به عنصر تكرار درون متن با توجبا شعر عنوان هاي رابطه 

 اين عنوان ها در     كهبعضي از عنوان هاي به كار رفته، به طور دقيق از داخل متن شعر به دست آمده                  
 ها همه آفتابگردانند گل « دو دفتر آخر يعنيو در%) 93( از همه بيشتر است ) آفتاب ةكوچ رد(ل  دفتر او «

؛ تا جايي كه تكرار عنـوان هـاي كالمـي و معنـايي در دو     به تعادل كامل مي رسد» ن عشقدستور زبا «و  
  .مي گردندمجموعه آخر برابر 

 در صد با ارتباط معنايي در صد با ارتباط كالمي تعداد كتاب نام

 %10/ 72 18  %89/ 28 150 168 دركوچه آفتاب

  %13/ 73 7 %86/ 27 41 51 تنفس صبح

  %31/ 43 22 %68/ 57 47 70 نآينه هاي ناگها

 %50 45  %50 45 90 هاهمه آفتابگردانند گل

 %50 33 %50 33 66 دستور زبان عشق
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 عنوان ها را بيـشتر از مـصرع         ، تمام اشعارش دوبيتي و رباعي است      چون،  ل او ةامين پور در مجموع   

 ايـن گـزينش در مجموعـه هـاي         . م خود را برجسته تر سـازد      ل و آخر انتخاب كرده است تا پيا       هاي او
لـين و آخـرين   آخر و به خـصوص در او ل، در بيت او بعدي كه داراي قالب هاي مختلف شعري است     

  .كلمه شعري است
   كتابنام

 

اولين 

 كلمه

آخرين  

 كلمه

 بقيه جمع رديف بيت آخر بيت نخست

 54 98 12 25 14 27 20 دركوچه آفتاب

 16 23 - 7 12 2 2 س صبحتنّف

 18 29 6 8 7 3 5 آينه هاي ناگهان

هاهمه  گل
 آفتابگردانند

5 1 4 5 3 18 27 

 13 21 3 6 3 5 4 دستور زبان عشق

  ي و انتزاعيسامد عنوان هاي ساخت واژه اي حسب

    يك مجموعه  يه در بررسي مجموعه نام ها     يكي از موضوعات قابل توج ، ه به ميـزان گـرايش       توج
به گونه اي كه گرايش هـر       . ه او به رابطه جهان درون و بيرون است        ه ساحت ذهن و عين و توج      بن  ماِت
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ـ ؤ جايگـاه م ةكننـد  عيينمي تواند يكي از عوامل تشاعر به هر كدام از اين دو بعد     ف در مكاتـب ادبـي   ّل
ور ذهنـي   به امـ  بيشتر  ه شاعر به امور انتزاعي بيشتر باشد در احضار كلمات           هر قدر توج  . محسوب شود 

سـوررئال و رمانتيـك محـسوب مـي          مكتب هاي هنري هم در زمره نويـسندگان       و از نظر     ه دارد   توج
 نماينـده  ، بيـشتر باشـد   اوميزان و بسامد كلمات عيني و محسوس در كـالم و نوشـتار     هم  هر قدر    شود

 وعه اشـعار   مجم آن چيزي كه در عنوان هاي انتخابي      . است به مكتب رئاليست و واقع گرايي        اوگرايش  
   است هامين پور قابل توج ، به عنوان هاي ذهني    وانا فر ه توج )subjective(       كـه در   اسـت    و اسـم معنـي

    يبرابر اسامي ذات و حس) objective (  ـ  بـه ايـن   . نـد  برخوردار بسامد بسيار بااليي  از  اسـامي   ت كـه   عّل
 در ايـن جـا فقـط بـه         ، معاني انتزاعـي و ادبـي اسـت         بار دارايهمگي  تركيبي در عنوان هاي شعري او       

 مجموعه عنوان هـاي ديگـر بـا         بيانگر مي تواند    چون .تحليل عنوان هاي با ساخت واژه اي پرداخته ايم        
ـيده،   اوآخر  هاي اين بسامد در مجموعه   . باشدهم  ساخت هاي غير واژه اي       بـه گونـه اي    به نهايت رس

  .27ذهني و انتزاعي هستنداز نوع عناوين همه عنوان هاي ساخت واژه اي كه در مجموعه آخر؛ 
 عنوان هاي انتزاعي يعنوان هاي حس ساخت واژه اي نام كتاب

 57 10 67 دركوچه آفتاب

 9 1 10 س صبحتنّف

 22 3 25 آينه هاي ناگهان

 27 2 29 هاهمه آفتابگردانند گل

 20 - 20 دستورزبان عشق

  در مجموعه اشعار امين پور در حوزه نام شناسيانسجام فرامتني 

 أت ،اشعار امين پورتعداد ه به بسامد و با توجبا شـگردي  در مجموعه اين عناوين نشان مي دهد كه او ل م
ي توان از تازه پيوندي بين شعرهاي يك مجموعه و همچنين مجموعه شعرهايش ايجاد كرده است كه م        

   .28 ها تعبير كردنام در حوزه معناشناسيِه و بين چند مجموعه انسجام فرامتني داخل مجموعآن به 



 چهارم     شمارة                          )ات و علوم انساني سابقادبي(    جستارهاي ادبي                                                 96 

  انسجام داخل مجموعه 

احـوال   :»گـل هـا همـه آفتابگرداننـد    «؛  3درد واره هـا   ،2درد واره ها  ،  1 درد واره ها     :»آينه هاي ناگهان  «
طرحـي   ،2 طرحـي بـراي صـلح      ،1طرحي براي صـلح      :»دستور زبان عشق  «؛  2احوال پرسي  و   1پرسي  

    3  آرماني-2آرماني  و 4ترانه باراني  -3ترانه باراني  -2 ترانه باراني -1ترانه باراني   و3ي صلح برا

  انسجام بين چند مجموعه

دسـتور زبـان     ،آينـه هـاي ناگهـان       در »نيايش  «؛   دستور زبان عشق   ،ينه هاي ناگهان   در آ  »كودكي ها « 
؛  دسـتور زبـان عـشق   ،همـه آفتابگرداننـد  گـل هـا      ،آينه هـاي ناگهـان     در   »همزاد عاشقان جهان  «؛  عشق

بـا تـوالي   عالوه بر عنوان هايي كه خود شـاعر،     .دستور زبان عشق   ،ها همه آفتابگردانند   گل در   »آرماني«
ايـن  . مشخص كرده؛ عنوان هايي در مجموعه آثار او وجود دارد كه دو بار تكرار شـده اسـت                 ... 3و2و1

ــه  ــك مجموع ــاهي در ي ــا گ ــوان ه ــابدر ك» اي دل« (عن ــه آفت ــبز« و 194-3 :وچ ــاي » س ــه ه در آين
و گاهي در چند مجموعـه بـه چـشم          ) 44-25 :ها همه آفتابگردانند   درگل» خاطره« و 161-160:ناگهان

هـا   و گـل  در كوچـه آفتـاب  » بي رنگـي «؛  ها همه آفتابگردانند   گل و   در كوچه آفتاب   »آشنا« .مي خورد 
هـا همـه     گـل  در »سـفر ««؛  ا همـه آفتابگرداننـد    هـ  و گـل   در كوچـه آفتـاب    » ديـوار «؛  همه آفتابگردانند 

 و  در كوچـه آفتـاب    » غربـت «؛  آينه هاي ناگهان   و   در كوچه آفتاب  » سوگند«؛  نفس صبح  و ت  آفتابگردانند
هـا   گـل  و   در كوچـه آفتـاب    » نشاني«؛  آينه هاي ناگهان   و   در كوچه آفتاب  » مهماني«؛  دستور زبان عشق  

ل در عنـوان شناسـي نـام هـاي          مأيكي ديگر از نكات قابل ت      . از زمره اين موارد هستند     همه آفتابگردانند 
بسياري از عنوان هاي شعري، همراه بـا تكـرار يـك كلمـه و يـا يـك حـرف در                      امين پور اينكه    اشعار  

 زيـر  به قـرار    عنوان ها  بخشي از اين     .مي تواند از يك خانواده به حساب آيد        ،ن هاي تركيبي  ابتداي عنوا 
، )4(، آرزوي هـر روزه      )3(آرزو.  كدگـذاري شـده اسـت      ،29 آثـار شـاعر    اريب سال انتش   ترت است كه به  

، اي  )1(، اي عقـل     )1(، اي عـشق     )4(، اي سـال     )1( كاش   اي؛  )3(، آرزوي عاشقان    )5(آرزوي بزرگ   

، )1(، تـصوير تـو    )1( تـو در مـاه       تـصوير ؛  )3(، ترانه   )4(، ترانه آبي اسفند     )5( باراني ترانه ؛)1(دوست  

، حـرف  )4( آخـر  حـرف ؛ )1(، چون كودك )1(، چون سنگ )1(، چون ژاله    )1(بر   ا چون؛  )1(تصوير  
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 زيبـايي  راز؛ )4(، خـاطره  )4( خـيس  خـاطرات ؛ )2(، حرف عاشـقان  )3(، حرفي از نام تو     )3(آينه ها   

 بـي دروغ    شعر؛  )5(، سفر در آينه     )5(، سفر ايستگاه    )2(، سفر   )5( در هواي تو     سفر ؛)2(، راز پرواز    )5(

، شـب بـود    )5(، شـب اسـطوره      )1( قـدر  شب؛  )5(، شعر   )2(، شعري براي جنگ    )5( ناگفته   ، شعر )4(

، عـشق   )2(، عشق مساوي اسـت      )1( است مرا    عشقي؛  )1(، صبح   )2(، صبح بي تو   )1( است صبح؛  )1(

، غزل در پـرده     )2( ها   ، غزل تقويم  )2(، غزل تصميم    )4(، غزل پنجره    )4( محال   غزل؛  )4(چه مي گفت  

، كـار  )1( تـو  كـار ؛ )2(، غـزل اجـازه   )2(، غزل شكفتن )5(، غزل شرقي )4(ل دلتنگي ، غز )4(سالدير

، )4(لحظـه هـاي كاغـذي       ،  )4 (لحظـه ؛  )5(، در ايـن زمانـه       )1 (زمان؛ گوش   )1(، كار چشم    )1(مدام  

عمده ترين اين نـوع از نـام        ) 2(، نشان راه    )1(، نشاني   )5(، نشانه پرسش    )1 (نشانه؛  )4(لحظه بي كران    
نگاه به اين نوع از انتخاب نام هاي اشعار نـشان مـي دهـد شـاعر در گـزينش         .  اشعار قيصر هستند   هاي

نـيم   خارج شـود و ناخودآگـاه و شـايد خودآگـاه      دوران گذشتهعنوان اشعار نمي تواند از سيطره اشعار 
بـا ايـن   . ستبرجسته تر شده اعنوان ها   انتخاب  ه در حوزه     اين توج  كهدارد  قبل  به اشعار دوران    نگاهي  

ـ     د ، ذات شعر و هنر    بهاقبال  ه و   توج غـزل، شـعر، تـصوير، ترانـه، عـشق و      ت ر عنوان هايي بـا محوري
ـ      و آمال    گذشته ةلئو مس  اوالً ،حرف و ثانيـاً  آرزو، خـاطرات، راز و نـشانه  ت  در عنوان هايي بـا محوري 

احاطـه  هان ذهنـي شـاعر را     ج ثالثاً  صبح  و لحظه، شب  تدر عنوان هايي با محوري      زمان ةلئرويكرد مس 
  . استكرده

  بررسي عنوان هاي اشعار قيصر با رويكرد معرفت شناسي و محتوايي

 در ،عنوان هـاي اشـعار امـين پـور     ) زباني و تكنيكي  (حال بعد از بررسي و تحليل ابعاد زيباشناختي         
ايي مختلـف طبقـه      در زمينه هاي معن    ، اين نام ها   ة مجموع ،اين مرحله الزم است با رويكرد معناشناختي      

ـنج مجموعـه نـشان داده و در                          بندي شود تا از خالل اين بررسي، جريان انديـشگاني حـاكم بـر ايـن پ
 47 ، عنوان شـعر قيـصر     445از مجموعه     . نهايت دستگاه فكري شاعر از خالل اين بررسي كشف شود         

بـار معنـايي   ... ( وعنوان با عشق و مفاهيم و مجموعه واژگاني چون دل، چشم، روي، سوز، باده، مـستي      
ل  عنوان ياد شده بيشترين آمـار مربـوط بـه دفتـر او        47مطابق اين سنجش از     . درآميخته است ) رمانتيك
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 شعري و هنري خـويش      ةاست كه نشان مي دهد شاعر عالوه بر اينكه در آغاز تجرب           ) در كوچه آفتاب  (
بـراين اسـاس دفتـر      . غلبه دارد  وياست، به نسبت دوره هاي بعد، حال هواي رمانتيك بر روان و زبان              

5 و دفتـر آخـر       33 عنـوان  10؛ دفتـر چهـارم      32 عنوان 7؛ دفتر سوم    31 عنوان 4؛ دفتر دوم    30 عنوان 21ل  او 
  .  با درونمايه غنايي و مضامين رمانتيك همراه شده است، 34عنوان

يختـه،   عـشق نيـز در آم      ةلئيكي ديگر از موضوعات پربسامد در عنوان هاي شعري قيصر كه با مـس             
با عنايت به مفهوم درد و رنج و بار معنايي كه اين واژه بـا خـود         . ه به مسئله درد و رنج انسان است       توج

ترين شاعرانِ دو سه دهه اخير اسـت كـه            به جرات مي توان گفت، قيصر يكي از بزرگ         ،حمل مي كند  
           ـ . ت بوده است  در زندگي هنري و بلكه زندگي اجتماعي درگير اين مفهوم و واقعي ه مقـصود از رنـج     البّت

ـ              ة مجموع ،و درد در اين بستر     ه  تعابير، اصطالحات و مضاميني است كه حول محور اين دو واژه با توج
 بـا  . ن اخالقي درد شكل مي گيرد     أهايي رهايي از آن، نتايج و غايت آن و ش          ت درد، علل آن، راه    به ماهي

شاعران براي اشعار خود برمـي گزيننـد بـسيار          ه به اين نكته، مجموعه عنوان و نام هاي شعري كه            توج
 أه و ت  قابل توجچنان ؛ل است م     كه خواننده با توجه اوه به عنوان هاي شعري ايـن شـاعران مـي توانـد     لي

ـيم تحقيقـاً          . به جريان حاكم بر اين اشعار واقف شود          اگر با نگاه ويژه به خود مفهوم درد و رنج نگـاه كن
 با درد و رنج  ارتباط نزديك دارند كه در ايـن ميـان  مـي          ، صورت مستقيم   عنوان از اين مجموعه به     51

فاق، امتحان، زخـم،    توان به تعابيري چون مرگ، خون، تابوت، جدايي، جنگ، شهيد، داغ، غم، سوگ، اّت             
 ،در ايـن ميـان    . اشـاره كـرد   ...  ساقه شكسته، مرثيه، رنج، بي قراري، حسرت، دردواره، اندوه، سـوزها و           

 ـنجم بـا       10 عنوان؛ دفتر سوم با      12 عنوان؛ دفتر چهارم با      15ل با   دفتر او  عنـوان و دفتـر   8 عنوان؛ دفتر پ
   35. عنوان به ترتيب بيشترين تعداد عنوان هاي شعري را به خود اختصاص داده است6دوم با 

  حـضور پـر رنـگ      ( عنوان، عـالوه بـر ايـن دو رويكـرد            445ه ديگر اينكه مجموعه     نكته قابل توج
با نگاه هاي ديگر نيز قابل طبقه بنـدي اسـت كـه          ) اس و بار رمانتيك و درد و رنج در عنوان اشعار          احس

ه فراوان شاعر به عنصر تقابل در انتخـاب نـام هـاي اشـعار                توج ،صه اين طبقه بندي ها    مهم ترين مشّخ  
چـون واژه    هـستند ايـستايي    بـر    او اگر از يك سو از عنوان هايي بهره مي گيرد كـه دالّ             . خويش است 

ـيدن ،  سرمست    )5(رسيدن، هنگام   )4(رسيدن، تا حادثه سرخ     )1 (ماندن از سـويي ديگـر از نـام        ) 4(رس
ـتن ،    )1(هجرتعنوان هايي چون     .داردپويايي و حركت    هايي بهره مي گيرد كه داللت بر          رسـيدن   رف
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، رسـم   )2 (بـودن ،  )1 (پريـدن ، بـي بـال      )2 (شكفتن، غزل   )4 (شكفتن، پرپر   )1 (رفتن، شوق   )3(است
بـر ايـن    . از ايـن قبيـل هـستند      ) 5(، سفر در هـواي تـو        )5(، سفر ايستگاه    )4(، سفر   )2(، سفر   )2(سفر  

  مـورد،  2 مورد، دفتر چهارم و پـنجم بـا         1 بر پويايي، دفتر سوم با       انتخاب كلماتي دالّ  به  ه  اساس با توج 
 شترين تعداد را به خـود اختـصاص داده    مورد به ترتيب كمترين و بي4 مورد و دفتر دوم با 3ل با   دفتر او

 بـر    بر پويايي مربوط به دفتر دوم و بيشترين عنوان هاي دالّ           در اين ميان بيشترين عنوان هاي دالّ      . است
  . ايستايي مربوط به دفتر چهارم است

        خاذ عناويني چـون پنجـره   ه كرده و اين رويكرد را با اّت    همچنين اگر از يك سو به رهايي انسان توج
، راز )4(، خميـازه پـرواز   )5(، حـسرت پـرواز   )1(، پـرواز  )4(، غزل پنجره )2(، پنجره اي رو به باغ )3(

ه كرده و اين عـدم رهـايي         از سويي ديگر به بستگي و اسارت انسان نيز توج          ،نشان داده است  ) 2(پرواز
ه بـه ايـن طبقـه       با توج . منعكس كرده است  ) 4و1( انسان را در عناويني چون ديوار        ،و بندهاي وجودي  

 عنوان، دفتر دوم و چهارم بـا       1 رهايي و عدم بستگي، دفتر اول، سوم و پنجم با            ةلئبندي و با نگاه به مس     
صه يكـي ديگـر از مشّخـ      .  عنوان به ترتيب كمترين و بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده اسـت              2

او .  و روان شـاعر اسـت   هاي بارز عنوان هاي شعري قيصر گستردگي حضور زمان و حركـت در روح             
    كـودكي  ) 3(، كـودكي هـا   )4( درخواب كودكي  ،كودكيام عمر را در موضوعاتي چون       گذر زمان  و اي

، )1(، ديـروز و امـروز       )4(، زمانـه اي ديگـر       )5(در اين زمانه    ) 1(در گوش زمان     ،زمان ةلئ؛ مس )5(ها  
، )4(، لحظـه هـاي كاغـذي        )4 (، لحظه بـي كـران     )4(، لحظه   )2(، مرثيه غروب    )3(، غروب   )1(طلوع  
، )4(، حـرف آخـر      )2(بيـت حـسن ختـام        درپايـان زمـان     ؛  )3(، هنوز   )5(، هنگام رسيدن    )1(هنگام  

ـ ؛ )1(، وداع )2(، راه ناتمام  )4(، خداحافظي   )2(حماسه بي انتها     ـبح  )3( در سـرود صـبح   ،اماي ، )1(، ص
؛ )3(، عـصر جديـد    )1( شـب قـدر      ،)1(، شب بود    )5(، شب اسطوره    )2(، صبح بي تو     )1(صبح است   

، فـصل وصـل   )3(، فصل تقـسيم  )4(، بر آستان بهار )4(بهار بوسه باران  در ،فصل ها، ماه ها و روزها   
ـنبه      )4(، جمعه   )4(، ترانه آبي اسفند     )2(، سبزترين فصل    )1(، در اين فصل     )2( ) 4(، شـنبه    )4(، سـه ش

ـ          با توجه به  . در عنوان هاي شعري خود ترسيم كرده است        ام، اصـل    مساله زمان در حوزه هـاي گـذر اي
 7 مورد، دفتـر دوم بـا        6 مورد، دفتر سوم با      4زمان، پايان زمان و دوره هاي مختلف زماني دفتر پنجم با            

  مورد به ترتيب كمتـرين و بيـشترين تعـداد را بـه خـود      13 مورد و دفتر چهارم با  10ل با   مورد، دفتر او 
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 اسـت  1381 مي دهد كه شاعر در دفتر چهارم كه مربـوط بـه سـال         اين امر نشان  . اختصاص داده است  
  .فه هاي آن درگير بوده است زمان و موّلةلئبيشتر با مس

ـ  ، معناشناسـي  ةلئ بـه مـس    امد در مجموعه اشعار قيصر با توجه      يكي ديگر از عنوان هاي پربس      ه  توج
، )1(احتيـاط   «  ني چـون  عناوي. فراوان شاعر به عنصر حيرت، درنگ و پرسش هاي حاصل ترديد است           

ايـن   « از يـك سـو و  »)5(، حيرانـي  )5(، حيـرت  )1(، اي كـاش  )4(، امـا هميـشه   )4(اگر مي توانستم    
ـين   )1(، پرسش )4(، به كه بايد گفت )1(، اين كيست   )2(، اين سبز سرخ كيست      )1(چيست   ، چـرا چن

 در دفتـر دوم و سـوم،   وجود،ن با اي.  از اين دسته هستند»...و) 4(، عشق چه مي گفت      )5(، چيستان   )3(
 مورد به ترتيب كمتـرين و بيـشترين تعـداد را بـه              4ل و چهارم،       مورد ودفتر او   3 مورد و دفتر پنجم،      1

نكته آخر اينكه يكي ديگر از موضوعات پررنگ در مجموعـه عنـوان هـاي               . خود اختصاص داده است   
. رين بسامد را در ايـن حـوزه دارنـد   ه به عنصر رنگ است كه رنگ سرخ و سبز بيشت    توج ،شعري قيصر 

، پديـده  )4(، بـي رنگـي     )1(، بـي رنگـي      )3(، بـاران زرد     )2(عنوان هايي چون اين سبز سرخ كيـست         
، سـطرهاي  )2(، سـبزترين فـصل    )3(، سبز   )4(، ترانه آبي اسفند     )4(، تا حادثه سرخ رسيدن      )2(مخمل  

 مـورد، دفتـر دوم، سـوم و    2ل بـا    دفتـر او  بر ايـن اسـاس      . از اين قبيل هستند   ) 1(، گل سرخ    )3(سفيد  
  .     مورد به ترتيب كمترين و بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است3چهارم با 

  گيرينتيجه 

امين پـور،   . ساختار يك متن، همراه با انسجام و ارتباط اجزاي تشكيل دهنده متن، صورت مي گيرد              
 ارتبـاط كالمـي     ،ته و بين عنوان يك شعر و بدنه متن هم         از ارتباط دروني اجزاي يك متن ادبي فراتر رف        

 برقـرار  ارتبـاط معنـايي      تن در يك مجموعه توانسته اسـت      او در بين چند م    . كرده است ايجاد  و معنايي   
همين طور شاعر در سـه مجموعـه        . كند، اين ارتباط را عنوان هاي انتخاب شده اشعار او به عهده دارند            

ن مجموعـه هـاي شـعري اش ارتقـا          رتباط را بيشتر كرده، به ارتباط بـي       آخر خود سعي كرده است اين ا      
درحـالي كـه بيـشترين عنـوان        » آفتاب در كوچه «در انسجام و پيوند عنوان با متن، شاعر در كتاب           . دهد

كمتـرين درصـد عنـوان هـاي ادبـي را      %) 89(هاي با ارتباط كالمي را بـه خـود اختـصاص داده اسـت     
را بـه خـود اختـصاص     )%85(هاي انتزاعي در اين مجموعه كمترين درصد  همچنين، عنوان   %) 15(.دارد
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عنوان هـاي بـا ارتبـاط معنـايي در          . اين معادله در دو كتاب آخر عكس مي شود         در حالي كه     داده است 
بـه  » ها همه آفتابگرداننـد    گل«ا در صد عنوان هاي ادبي در         ام .اين دو مجموعه به پنجاه درصد مي رسد       

و ) %93(مي رسد و عنـوان هـاي انتزاعـي دو كتـاب بـه ترتيـب               % 51به  » زبان عشق دستور  «و در  37%
در انتخاب عنوان هاي شعري در مجموعه هاي آخـرش           را   ت باالي شاعر  دّقله  ئمساين  . است) 100%(

 . كـار رفتـه اسـت   بـه انسجام داخل مجموعه اي، فقط در سه كتاب آخر،  ،از سويي ديگر. نشام مي دهد 
فقط يك موضوع به اين صورت عنـوان بنـدي شـده            » ها همه آفتابگردانند   گل«و  » هانآينه هاي ناگ  «در  

عنوان بنـدي، سـه بـار بـه كـار            نوع   اين» دستور زبان عشق  «ولي در   ) درد واره ها و احوال پرسي     (است
 فقـط در    ،ارتباط و انسجام بين چند مجموعـه هـم        ). طرحي براي صلح، ترانه آبي و آرماني      ( رفته است 
هـاي    عنـوان  همچنـين ).كودكي ها، نيايش، همزاد عاشقان جهان و آرماني: (كتاب آمده استهمين سه   

ـتور زبـان   «و » س صـبح تـنّف « بـار و از همـه كمتـر در         9 »در كوچه آفتاب  «تكراري از همه بيشتر در     دس
هـا رابطـه مـستقيم     اين تكرار با تعداد عنوان هاي شعري اين كتـاب . هر كدام يك بار آمده است » عشق

ـنّف «ل و كمتـرين عنـوان هـا در مجموعـه            عنوان در كتاب او   168 بيشترين تعداد عنوان؛     چون ،اردد س ت
  . استعنوان 66» دستور زبان عشق « درو عنوان 51 با»صبح

  ها يادداشت

يه بندي، تجز طبقه» ها نام مجموعه« يعني از ديدگاه   وقتي هزار يا بيشتر از هزار مجموعه شعر را از اين ديدگاه، .1
اي  يافت كه در مجموع در هر دوره درخواهيم و تحليل و اين طبقات را بر ادوار تاريخي يك قرن توزيع كنيم، 

شناسي يك  هاي جمال و هيچ ضرورتي ندارد كه براي تحليل ساحت. ... است چه نوع حال و هوايي حاكم بوده
شفيعي كدكني، (».ت او را تحليل كردذهني ها،  توان از روي نام كتاب هاي او خوانده شود، مي شاعر حتماً ديوان

1386 :442(. 

 .منظور از واژه، كلمه هاي ساده، واژه هاي اشتقاقي و تصريفي است.  2

-47-)2(46-42-41-)2(40-39-38-37-36-35-32-29-26-23-22-20-)2(19-)2(15-12:صص. 3
48)2(-52)2(-55- 59)2 (-60-61)2(-67-68-69-70-73-74-82-83-87)2(-88)2(-90-91-92-
ه به اين توج با. »)2(109-110-)2(102-103-105-106-108-)2(100-101-)2(96-97-98-99-)2(95

، در )6(لين كلمه مصرع آخر، او)5(للين كلمه مصرع اوعنوان تكرار شده در متن عبارت از او% 94مكان هاي اين
7(، رديف )16(، در طول مصرع چهارم )5(لطول مصرع او(بق ،جاها ةي )مورد است) 24.  
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  .است» اسم با حروف اضافه«و يا » اسم با وابسته هاي پسين و پيشين آن«اين دو جزء به كار رفته به صورت .  4
-)2(44-43-41-39-38-37-36-35-)2(31-30-26-)2(25-24-23-22-21-20-)2(14: صص«. 5

49)2(-50)2(-51)2(-53-54)2(-55-60-62)2(-68-69-71)2(-72-73-74-80)2(-81-84-89-90-
91-93-94-)2(-98-100-103-104)2(-105-106- 107)2(« .اول لين كلمه مصرع او)2(لين كلمه ، او

  . )21( جاهاةبقي) 2(، رديف)8(، در طول مصرع چهارم)4(ل ، در طول مصرع او)10(مصرع آخر
م ها و حرف هاي اضافه همراه با متماين عنوان ها به صورت هسته و وابسته هاي پيشين و پسين و همچنين . 6

 .است

لين او. »97-96-93-83-79-78-)2(77-72-)2(64-63-53-47-45-43-42-30-24-21-13:صص«. 7
8(لكلمه مصرع او (لين كلمه مصرع آخراو)6 (لدر طول مصرع او)1(رديف ) 1(در طول مصرع چهارم) 3 (

2( جاها ةبقي.(  
لين كلمه او. »109-102-92-84-82-81-79-78-70-67-63-45-32-29-13-12-)2(11: صص«. 8

5(لمصرع او (لين كلمه مصرع آخراو)1(رديف ) 5 (جاها ةبقي )7( .  
  .)5( جاها ةبقي)2(بيت آخر) 1(لبيت او. »89-73-71-63-59-57-49-47-45-21: صص«. 9

-113-107-105-103-99-97-95-91-87-85-81-79-77-75-69-65-35-29-27-23-19:صص«.10
119-121-123-125-129- 131-133-135« .2(آخرين حرف) 1(لين حرفاو (لبيت او)4(بيت آخر) 8 (

8( جاهاةبقي(.  
  )2( جاها ةبقي) 1(بيت آخر) 1(لبيت او) 1(لين حرف او. »111-109-101-93-51-37-9: صص«.  11
  .)1( جاهاةبقي)  2(بيت آخر) 1(لبيت او. »127-117-83-31: صص«.  12
-160-159-157-149-147-136-119-89-81-75-73-69-68-66-59-57-25-21-19-15:صص«.13

161-162-163-164«  .1(آخرين حرف ) 2(لين حرف او (لبيت او)4(رديف) 1(بيت آخر ) 2 (ةجاهابقي )5(  
-125-121-117-114-104-100-93-91-87-79-77-71-64-62-60-53-48-29-27-9:صص«. 14

129-132-134-137-139-143-145-155«  .1(لين حرف او (ل بيت او)ة) 1(رديف) 5(بيت آخر) 2بقي 
  .)10(جاها 

 جاها بقية) 1(بيت آخر) 1(ل بيت او) 1(آخرين حرف   .»153-141-127-109-97-83-50-38: صص«.  15
)1(.  

) 1(رديف  ) 1(بيت آخر) 1(لبيت او) 2(لين حرف او. »151-123-111-102-95-85-55-33: صص«.  16
2( جاها ةبقي(.  

چون در .  اندكي فرق دارد،آنة تعريفي كه از براعت استهالل در اين مجموعه شده است با تعريف گذشت. 17
گذشته اشعار عنوان منسجم و پيوسته با متن شعري نداشته است، به اجبار،براعت استهالل را در ابتداي ابيات به 



  103                               مين پوربررسي و تحليل نام هاي اشعار قيصر ا                              چهل و دومسال  

هنر زيباي شاعر در اين است كه آن . توان، اين آرايه را در عنوان شعر هم به كار بردا امروزه مي ام. كار مي بردند
چنان عنوان شعري را انتخاب كرده است كه نه تنها خواننده را به طرح اصلي داستان و يا واگويه هاي شاعرانه 

 فصل تقسيم ، خميازة: ( شعر است ي براي كشف ايهام هاي نهفته در بلكه كليد واژه اي مهم،راهنمايي مي كند
  ) . پر ليوانة پرواز و نيم

كالمي با متن اصلي از بين رفته و ة  اين عنوان ها انتزاعي تر است و رابط،ه هر چه به دفتر آخر نزديك مي شويمالبّت
 و  در قالب ايهام كه زمان تقسيم دردهااست، هر چند رهنمودي به پيام شاعر »فصل تقسيم«.  معنايي مي يابدةرابط

 از خود متن شعر گرفته شده و تلقين شاعر عيني و  عيناً،خوشي هاي ملت رسيده است، ولي همين كلمات
پر ليوان، شاعر، نه تنها هيچ شعاري در مورد خوش بيني و مثبت نگري در شعر نداده ، ة در شعر نيم. ملموس است 

برداشت دوگانه از يك متن آسان راهنمايي مي با هوش را به سوي ة  خوانند،بلكه با انتخاب اين عنوان طنز گونه
  .در بين دوخط محدود آمدن و رفتن، جوالن دادن، شادي كودكانه اي است: كند
-82-81-75-74-73-69-65-64-61-58-54-53-50-44-37-35-31-27-25-23-21-20-9:صص«.18
84-86-90-92-116-131« .2(بيت آخر) 4(لين حرف او (ةجاها بقي )5.(  
-85-80-79-77-76-71-70-63-62-59-57-56-55-51-49-48-45-42-38-33-26-22-19:صص«.19
87-88-95-100-104-107-119-121-122-126-129-130-137« .بيت ) 1(آخرين حرف) 1(لين حرفاو
2(رديف) 1(بيت آخر) 3(لاو(ةجاها بقي )11.(  

)  1(لبيت او.  »127-123-115-113-111-108-102-97-93-91-68-66-41-30-28-16-10:صص«. 20
 ).8( جاها بقية) 1(بيت آخر

  ).3( جاها بقية) 1(رديف )1(بيت آخر. »135-133-125-120-118 -39: صص«. 21
آخرين . »95-93-92-91-85-83-71-69-64-61-56-55-34-33-31-29-25-22-19-13:صص«. 22

 ).2( جاها بقية) 2(رديف)1(بيت آخر) 1(لبيت او) 2(حرف

-89-88-87-84-77-73-67-62-59-57=53=51-47-45-44-32-27-23-21-20-14-12-9:صص«.23
90-94« .1(رديف ) 3(بيت آخر) 2(حرف آخرين ) 1(لين حرف او (ةجاها بقي )7.(  
 ).1( جاهابقية) 1(لبيت او) 2(لين حرف او. »86-75-49-48-42-38-36-35-26-18-17-16-10:صص«.  24

  ).2( جاها بقية) 1(بيت آخر) 1(آخرين حرف ) 1(لين حرف او.  »81-40-30-28-24: صص«.  25
  ).1( جاهابقية) 1(بيت آخر. »79-58-43: صص «. 26
ت اين كه ايهام دارند، آينه هاي ناگهان، به عّل) 59ص (فتاب و  قافآدر كوچه ) 95ص (فرق : كلماتي چون. 27

يمعناي و هم انتزاعي باشند؛ ما اين جا مي توانند هم حسبراي آن در نظر گرفته ايمي  حس. 

انسجام بين مجموعه، همان عنوان هاي يكسان است كه شاعر براي شعرهايش انتخاب كرده كه نمودهاي . 28
 .متفاوت احساسات و درك شاعرانه از امر واحد و يا جلوه هاي مختلف از يك مفهوم واحد است
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 اي دل، اي دل، اي دوست، اي عشق، باغ دل تو، از جان تا به ،از دل، از سر عشق، از سوز تو، افسانه عشق. 30
جانان،  حديث عشق آموزي، دال، دل سوخته، دل نيست، دل سوزي، عشقي است مرا، كار چشم، واژه عشق، يك 

  .ه عشق قصترانه، يك نظر،
 .تقصير عشق بود،حرف عاشقان، عشق مساوي است با، فصل وصل. 31

آرزوي عاشقان، آواز عاشقانه، اگر دل دليل است، اگر عشق نبود، باده از ما مست شد، بگذار عاشقانه بگويم، .  32
 .همزاد عاشقان جهان

غزال، سرمست رسيدن، عشق چه مي گفت، ل روي تو، حال گاز چشم تو، به آيين دل، بهار بوسه باران، براي .  33
 .همزاد عاشقان جهان، همه حرف دلم، سرمست رسيدن

  . عشق، همزاد عاشقان جهان، سماعپيش چشم تو، دستور زبان عشق، فوت و فنّ.  34
35  .آن حادثه، اي كاش ، به زبان مرگ، پيروزي خون، تابوت، تكرار خون، جدايي، جنگ است، )  عنوان15(ل؛دفتر او

فاق، اّت)  عنوان6(دفتر دوم؛ . خون اين شهيدان، داغ، دل سوخته، غم خوب، مجلس سوگ، مرگ ستاره، هر قطره خون
عنوان آرزو، آرزوي )  عنوان10(دفتر سوم؛ . هاي زخم، به ياد ساقه شكسته، مرثيه غروب، مساحت رنج امتحان، با بال

 12(دفتر چهارم؛ ). 3-2-1( اين كوير، روز ناگزير، دردوارهاعاشقان، استحاله، بي قراري، حسرت هميشگي، خسته ام از
فاقي ديگر، الفباي درد،  بر مدار هيچ، پرپر شكفتن، تا حادثه آخرين برگ، آخرين تصوير، آرزوي هر روزه،  اّت) عنوان

ت درد، آرزوي بزرگ، آهنگ ناگزير، حرم)  عنوان8(دفتر پنجم . سرخ رسيدن، تكليف، غزل دلتنگي، غمخواري، مرگ
  .، كودكان كربال، هبوط در هجرتپرواز، روزها و سوزها، قدر اندوهحسرت 
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