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پورنیامادبیات پایداري در اشعار قیصر ي هامؤلّفهتحلیلی بر 

1دارابیشکوفه

چکیده: 
که در واقع بهترین گزینه و شاخص براي ردیگیمشکل ییهامؤلّفهادبیّات هر ملّتی از 
فکري یک يهاانیبنآن ملّت است. وقتی سخن از بازگویی ینیبجهانآشنایی با نگرش و 

، ادب پایداري سهم بزرگی در وانمایی رویکردها و دیآیمادبیّات به میان پهنهملّت در 
آن ملّت، در حفظ و اعتالي هویّت خویش در برابر هرگونه تهاجم و تهدید يریگموضع

و استقامت آن مردم، هارشادتداشته و شاعر پایداري از طریق این آبشخور، با بیان 
ادب پایداري، يهاهیمابننیترمهم. از دهدیمآن ملّت را انتقال يهاباورداشتو هادغدغه
و ... است. یطلبصلح، دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز، یطلبشهادت
جنگ تحمیلی، با گسترش آثار خود در افق ادب پایداري، بحبوحهکه در پورنیامقیصر 

ساخت که منبعی بسزا بهترین اشعار پایداري را، به ادبیّات فارسی افزود، مضامینی را مطرح
. نگارنده در این جستار ندیآیمبراي آگاهی از نمادها و نمودهاي این سبک فخیم به شمار 

به ادبیّات پایداري چگونه بوده و پورنیامدر پی پاسخ به این سوال بوده که رویکرد قیصر 
از این و مضامین ادب پایداري در اشعار وي انعکاس داشته است. یکی هامؤلّفهکدام 
، پایداري در برابر دشمن بعثی است که شاعر به مقاومت در برابر آن، بسیار تأکید هاجلوه

در آنان، یطلبشهادتهیروحرزمندگان اسالم و تهییج يهايدالوردارد. وي با ترسیم 
.باشدیمو آمال انقالبی هانشیبنیترقیعمکه حاوي زندیممعنوي را رقم ياحماسه

ي کلیديهاواژه
ایستادگی در برابر دشمن، ي ادب پایداري،هامؤلّفه، پورنیامادبیات پایداري، قیصر 

شهادت
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مقدمه
فرم براي وانمایی باورهاي نیترمناسبفرهنگی هر ملّتی، ادبیّات همواره يهاشاخصاز میان 

فکري آنان داشته است. ادبیّات در حکم يهاشالودهيزیریپیک ملّت بوده و سهم بسزایی در 
بینش و آمال بشري بوده و بخش وسیعی از میراث بزرگ فرهنگی را به خود اختصاص دهیچک

جهانشمول را ییهادغدغهداده است. شاعران و نویسندگان بزرگ هر سرزمینی در آثار خود، 
زمانهبه ترسیمی زنده از اوضاع روحی در کالبد فرم ادبی است. آنانمثابهکه به اندکردهمطرح 

خود پرداخته و آثارشان همواره از ظرفیتی قابل توجه براي تفسیر مسائل وطنی و حتی 
است.پورنیامفراوطنی برخوردار بوده است. یکی از این شاعران متعهّد قیصر 

در گُتوند از توابع دزفول متولد شد. تحصیالت 1338در دوم اردیبهشت ماه پورنیامقیصر 
دیپلم 1357ابتدایی را در زادگاهش گذراند و براي ادامه تحصیل به دزفول رفت. در سال 

تجربی گرفت و سپس تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته دامپزشکی در دانشگاه تهران آغاز 
اف از رشته دامپزشکی، به جمع دانشجویان علوم اجتماعی با انصر1358کرد. وي در سال 
زبان و ادبیّات رشتهمجدداً تغییر رشته داد و تحصیالت خود را در 1363پیوست. در سال 

با دریافت مدرك دکتراي زبان و 1376فارسی دانشگاه تهران دنبال کرد و در بهمن ماه سال 
صیل شد و به تدریس زبان و ادبّیات فارسی در ادبیّات فارسی، از دانشگاه تهران فارغ التح

دانشگاه پرداخت و در عین حال عضو شوراي شعر و ادبیّات حوزه نیز بود. پس از مدتی به 
جادهدر 1377سروش نوجوان پیوست. وي در آخرین روزهاي سال مجلهشوراي سردبیري 

ي بود که وي به دفعات شمال تصادف کرد و به شّدت مجروح شد. شدّت جراحات وارده به حد
پورنیامدرگذشت. از 1386مختلف جراحی قرار گرفت و سرانجام در آبان ماه يهاعملتحت 

آثاري به جا مانده که عبارتند از:
تنفس صبح/ در کوچه آفتاب/ مثل چشمه، مثل رود/ ظهر روز دهم/ «
پرانتز/ به پریدن/ طوفان دربالیبهمه آفتابگردانند/ هاگلناگهان/ يهانهیآ

»قول پرستو/ دستور زبان عشق/ سنت و نوآوري در شعر معاصر
جایگاه خاصی را رینظکمبا خلق اشعاري که یکی از شعراي پیشتاز انقالب است، پورنیامقیصر 

را در کالبد يزیستدشمناو با اشعار خود روح در ادب پایداري به خود اختصاص داده است.
. از این کردیمو مقاومت و پایمردي آنان را در برابر ظلم و تجاوز ستایش دیدمیمرزمندگان 

قیصر میان «نامیدند  و در توصیف او گفتند: » انقالب و جنگيالشعراملک«رو  برخی وي را 
، پیوندي استوار ساخته است. کسی از رسندیم، که متنافر و متضاد به نظر »زیبایی«و » جنگ«
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جنگ به مشامش يهاباروتکه هنوز بوي دیگویمان بلند و عریان سخن با این زب» زیبایی«
).بررسی 56: 1378محقق، »(... قیصر از کسانی است که اهل خرد او را بزرگ باید بدانندرسدیم

اصلی این پژوهش است. از آنجایی که مسئلهپورنیامادبیّات پایداري در آثار قیصر يهامؤلّفه
ردهاي ادبی مناسب، براي بازگویی این مضامین، مجالی وسیع یافته است و او با استفاده از شگ

، تالش نگارنده این گرددیمبراي طرح مضامین ادبّیات پایداري تلقی ياگسترهشعر او به عنوان 
يهاهیمابنهنري وي، در واگویی يهاتیّخلّاقاست که از طریق این پژوهش، ژرفناي اندیشه و 

ادبیّات پایداري بررسی گردد.

پرسش هاي پژوهش
ادبّیات پایداري کدامند؟عمدهمضامین -1
ي ادبّیات هامؤلّفهچه جایگاهی دارد و از کدام پورنیامادبیّات پایداري در اشعار قیصر -2

ي فزونتر برده است؟ابهرهپایداري 
به ادبّیات پایداري چگونه است و او از چه منظري به جنگ و دفاع پورنیامنگاه قیصر -3

؟ستینگریممقدّس 

پژوهشنهیشیپ
تحریر رشتهچندین مقاله تا کنون به پورنیاممضامین ادبّیات پایداري در اشعار قیصر درباره

بررسی انتظار به عنوان عنصر پایداري، با تکیه بر شعر قیصر "درآمده است. به عنوان نمونه
بررسی تطبیقی ادبیّات مقاومت در "از دکتر احمد امیري خراسانی. "و سلمان هراتیپورنیام

در آزادي "خدادادي.پوریساعاز ناصر ناصري و فریبا "پورنیاماشعار محمود درویش و قیصر 
عشق به انسان، وطن و مقاومت در شعر "درگاهی.نیالعابدنیزاز "پورنیامقیصر يهاسروده
از میان این مقاالت برخی حاوي مطالب از مهدي شریفیان و سهیال صادقی."پورنیامقیصر 

مرتبط با این پژوهش هستند.

ت پژوهشضرورت و اهمی
روایت ادب پایداري در اشعار قیصر يهاوهیشپژوهش حاضر گامی است براي پرداختن به 

شهیاندو ینیبجهانوي، جایگاه بینش و يهايریگموضعرویکردها و دادننشان؛ تا با پورنیام
و شگردهاي هايکارظرافتادب پایداري تبیین شود و يهامؤلّفهمسلط او، در به کارگیري 

واکاوي گردد.،بیانی این شاعر سترگ
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روش تحقیق
شده و با يآورجمعهادادهکه در آن باشدیمیلیتحل- ، توصیفی ياکتابخانهروش تحقیق 

.شودیمپاسخ داده هاپرسشتجزیه و تحلیل آنها به شکل توصیفی، به 

مباحث نظري
ادبیات پایداري

نوعی از ادبیّات متعهّد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فکري «ادبیّات پایداري 
و هدفش دیآیم، به وجود کندیمجامعه، در برابر آنچه که حیات مادّي و معنوي آنها را تهدید 

).28: 1388بصیري، »(جلوگیري از انحراف در ادبّیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است
و روح اندشدهکه در همین سده نوشته و آفریده شودیمادبیّات پایداري عمدتًا به آثاري گفته «

ن رهایی، و متضمّدهندیمضد آزادي و ایستادگی در مقابل آنها را نشان يهاانیجرستیز با 
).2: 1390آل بویه لنگرودي،»(انسانی هستنديهاجامعهرشد و بالندگی 

در برابر یو ملّی، مذهبیمردميهاطوالنی دارد و به مقاومتياسابقهيداریات پایهرچند ادب
ادبّیات پایداري به مفهوم واقعی و نوین «گردد، اما یمستبد برميهاومتکگانگان و حیتجاوز ب

ملّی و میهنی به وجود يهاشیگرار، از عصر مشروطه و جنگ جهانی اوّل، متأثر از آن در کشو
آمد. در شعر این دوران، موضوع پایداري در برابر ظلم و بیداد، ناآگاهی و استبداد، آلودگی 

)127: 2، ج1375آرین پور، »(شودیمو طمع همسایگان بسیار دیده منصبانصاحب
جهان هستی و امکانات آن، که يهاتیمحدودشت روحی آدمی و ادبیّات مقاومت به حکم سر«

با یکدیگر فراهم هاانسانو برخورد روحی و فیزیکی هاخواستهپیوسته بسترهایی براي تزاحم 
ادبیّات پایداري حوزه) شاعرانی که در 408: 1390کوپا، »(، ادبیّاتی بسیار دامنه استکندیم

اثرگذارند، با تکیه بر احساسات قومی و دینی، مردم را به ایستادگی در برابر ظالمان و دشمنان 
و با لحنی ستیزنده، آنها را به همبستگی ملّی، بیداري و قیام در برابر خوانندیمبیدادگر فرا 

.کنندیمدعوت شگانیپظلم
انقالب را دقیقاً در اشعارش ترسیم کرد و اشعاريهاآرمانشاعري است که نیز پورنیامقیصر 

باطلعلیهحقيهاجبههجنگاورانبهخاصهیجانیوشورجنگ،آغازدراوآتشینوداغ
اشعار، گونهنیا. اشعار وي ترسیمی زنده و ماندگار از انقالب، دین و جنگ است و دیبخشیم

مهم کار وي، این يهاجنبهانقالبی و مذهبی وي است. یکی دیگر از هیروحنشأت گرفته از 
است که اشعارش به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر شاعران معاصرش تأثیرگذار بوده و به مدد 
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ادبیّات پایداري، يهامؤلّفهاشعار مّلی و وطنی، توانست بخشی از رسالت خود را مبنی بر نمایش 
با ابیاتی متفکرانه و بیدارگر، مسائل زمانه و رخدادهاي سیاسی و به خوبی به جاي آورد و 

اجتماعی روزگارش را رقم بزند.

تفاوت ادبیات پایداري با ادبیات جنگ
تعاریف و دامنهبسیاري هست، اما يهاشباهتهرچند بین ادبیّات پایداري و ادبیّات جنگ 

از ادبیّات جنگ است. ادبیّات جنگ، بخشی از ادب ترعیوسادب پایداري، بسیار يهايبنددسته
، نمود ردیگیماز زمان که سرزمینی مورد تهاجم بیگانگان قرار يابرههپایداري است و در 

. در واقع هرگاه دشمنی خارجی، متوجّه ملّتی شود، شاعران با سرایش اشعاري حماسی ابدییم
ی، آنان را به پاسداشت و حفظ حریم و جنگی، موجب یگانگی آن مّلت شده و همچون محرک

ه کرا ییمجموعه سرودها«به عبارت دیگر. دارندیمو استقالل میهنشان وا هویّتمرزها، عقاید، 
آنها یاصلهیمادرونو اندگرفتهل کد شیو سپییمایو  نو، نیگوناگون اعم از سنتيهاقالبدر 
حفظ يبرایو ملّ یمذهبهیروحت ید دشمن و تقویر و تهدیم دوست و تحقیرکق و تیتشو

ن شروع یفاصل ب، حدّی. شعر جنگ به لحاظ زمانمینامیموطن و انقالب است، شعر جنگ 
.)12: 1380حسینی، .»(ردیگیم) را در بر 598(قطعنامهرش یتجاوز دشمن تا پذ

واژهه شد؛ زیرا ادبیّات دفاع مقدّس، به جاي ادبیّات جنگ در ایران استفادواژهالبتّه بعدها از 
. شاعر دفاع مقدّس رویکردي تعّهدي دارد، کندینمجنگ، تمام حقیقت دفاع مقّدس را منتقل 

حاصل «دفاع مقدّس، بر دوش وي نهاده بود. .يهاارزشتعهّدي که شرایط عصر و ضرورت 
شعر دفاع ه امروزه به ک، مؤثّرن و پرشور و یبا و دلنشیبود، زي، اشعارياصادقانهن تالش یچن

ن شاعران متعهّد داشته و  یمان و اعتقادات ژرف ایشه در ایه رکيمقدّس معروف است. شعر
ترابی، »(است پربار و ارزشمنديانهیگنجاست و یاسالم- ران یایبرخاسته از فرهنگ غن

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را متحول يهاعرصهجنگ تحمیلی، تمام ). 11: 1381
که آثار ي اگونهاسالمی را محکم گردانید. به - ی ایرانیهویّتمعرفتی و يهاانیبنساخت و 

هستند و شاعران این سبک، ییگراتیمعنوو يمدارنیديهافیموتادبیّات دفاع مقدّس، داراي 
هیروح، تا هدف اّول شاعر که همانا پرورش کنندیمتعهّد تبلیغ و ترویج این مضامین را تقبّل 

مقاومت و شجاعت در بین مردم است، برآورده شود.
وتاه سر کيالحظهيه تنها براکاست يارزمندهاشعار، حالت گونهنیاحالت شاعر در سرودن «

به سر ،و سپس به سرعتکندیمیکرا به سمت دشمن شلییرهایو تآوردیماز سنگر به در 
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يمداوم دشمن، برايبارآتشر یدر زخواهدیمه کياجنگندها چون ی، گرددیمش بر یخويجا
، داندیمه کيرد؛ سنگریه شده در آن پناه گکهم يالحظهيند، تا براکه یتهيش سنگریخو

ه او چندان کاست یعیبسازد، طبيگر سنگریدیید و در جایگوكن است آن را ترکهر آن مم
ن ین رو، اگر شاعر ایازاشد. یندیش نیسنگر خويومعماریل و نوع مهندسیل و شماکبه ش

ش توجه نداشته یل شعر خوک، چندان به شیبحرانيهاسالان، در اوج شور و حرارت آن یجر
و با شکلیب، دهیبردهیبرع، یرا سرشیهاحرفستیبایمست. او یباشد، چندان دور از انتظار ن

).347: 1384، یپورچاف»(بر زبان آورد گونهپرخاشخشن و یحالت
اما در عین حال ساده و ؛خور توجّه آنکه به موازات واژگان و عبارات نمادین و با ابهّتدرنکته
شهیاند، مسائلی نظیر اعتقادات و شودیمو رسا که در شعر دفاع مقدّس تکرار ابیآسان

. واژگانی که گزارش مستند حقایق جنگند و وصف گرددیمرزمندگان و شهدا نیز پیاپی تکرار 
جنگاوران ایرانی است که در برابر بزرگترین تجسّم اهریمنی زمان؛ دهیپسندخصال نیک و 

.اندکردهقد علم ،یعنی دشمن بعثی

ي ادبیات پایداريهامؤلّفه
بنیادینی در مبانی فکري و يهایدگرگونتحوالت سیاسی، اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی، 

ایدئولوژي ادبیّات پدید آورد و شاعران معاصر که خود را در سرنوشت مردم و اجتماع مسئول 
خاص از شعر، روي آوردند. ياگونه، به سرایش دانندیم

ییهامؤلّفه، اندآوردهادبّیات پایداري آثاري را به وجود حوزهپژوهشگرانی که در بر این اساس 
از جمله: وطن، مبارزه با ظلم و فساد، اندبردهادب پایداري نام يهامقولهه عنوان را ب
و...یطلبشهادتهیروح، دعوت به مبارزه، ترویج ییجوصلح

-1: «به سه بخش تقسیم کردتوانیمبه طور کلی در شعر فارسی، دعوت به پایداري را
-3ي جامعه هاينابرابرپایداري در برابر دشمن داخلی و - 2پایداري در برابر دشمن خارجی 

که شاعر پیشگام و تأثیرگذار ادبّیات پورنیامقیصر .)313: 1384صهبا، »(پایداري در برابر نفس
و ، اشعار وي، سهمی بزرگ در شناخت فرهنگ پایداري دارد. در ادامه به کشفباشدیمپایداري 

.میپردازیمدر اشعار وي هامؤلّفهبررسی این 
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جنگ
و فکري شاعر امروزي، موجب شدیمشخطوقوع جنگ تحمیلی، تحوّالت اساسی را در 

شعر این عصر، شعر خشم و خروش و مقاومت . «براي سرودن اشعار فراوانی گشتياهیمادست
نیز که در اوایل پورنیام). 19: 1371اکبري: »(از عشق و عرفان و حماسه استياختهیآماست. 

انقالب روي آورده بود، با شروع جنگ يهاارزشانقالب، به سرایش اشعاري براي پاسداشت 
با تیغ قلم، به ترغیب رزمندگان به نبرد و ایجاد انگیزه براي پایداري در برابر دشمن، تحمیلی، 

، توصیفاتی در انتهایبحماسهدر اشعار وي موتیفی پر بسامد است و این جنگ .پرداختیم
؛ بس عمیق و مهیّج و پرشور. دهدیمشعر او، به دست 

یچید در زمانه، طنین صداي ما پما         يانتهایبحماسهآغاز شد 
خطر، جاي پاي مايهاقلّهبر اوج نگاه کن که ز خون نقش بسته است  ،آنک

)403: 1387،پورنیام(
:زندیمرا در اشعار خود فریاد زدهجنگجامعه، مصائب رینظکموي با دقّت و هنري

هاسترانهیوجشن چراغانی هاستخانهویران شدن لحظه
هاستپروانهخرمن خاکستر شمع که آتش گرفت                مزرعه

)340(همان:
اشعار وي در توصیف جنگ، لحنی حماسی دارند و او همواره درصدد اثبات این مسئله است که 

جز دفاع نداشتند. اما با يانهیگزآتش جنگ بوده و مردم ایران وزندهبرافرحکومت بعثی عراق، 
این حال، ملّت ایران، شجاعانه در برابر دشمن متجاوز، پایداري کردند و قیصر نیز دالوري آنان 

:گذاردیمرا این گونه به نمایش 
میوسبیمبا شوق، لبان مرگ را ما دشمن آه و آوخ و افسوسیم            

، از آنکه اقیانوسیممینشویمکم گیرند              دریا دریا، اگر ز ما بر
)447(همان: 

، بلکه بسیاري از مضامین دینی، کردینموي در توصیف وقایع جنگ، تنها رویدادها را گزارش 
طرز روایتبامّلی،ودینیيهاشهیاند«. ساختیمعرفانی و تاریخی را به زبانی نمادین مطرح 

مدنظر قرار رادینیيهاآرمانمیهن،بهعشقاندازچشمدرایرانیانتاشدسبباسالم،دین
).68: 1385کاکایی، (»دهند

ایران و رژیم سالههشتجنگدربارهاو که پیشواي شعر انقالبی است، مشهورترین شعر را 
اي همشهریان که در آن، به توصیف دردها و تسلّ» شعري براي جنگ«بعثی عراق سرود. 
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و تا پاي کنندیمشجاعانه استقامت ،؛ مردمی که در برابر رژیم بعثیپردازدیمدزفولی خود 
زیانگحزنرسیمی که وي از مردم شهرش، در این شعر دارد، بسیار جانسوز و . تجنگندیمجان 

است و با غم و عاطفه گره خورده است.
ه کدم ی/ د- دزفول- شهر خودميبرايم/  شعریجنگ بگويبراي/ شعرخواستمیم«

ه ک/  گفتم کاستیمالم مرا کییبای/ زکار برد / اما موشکد به یرا /  باکلفظ ناخوش موش
کیخايهاخانهست /  بگذار شعر من هم / چون یه بهتر نکشهر يهاخانهت ناقص شعرم/  از یب

)382: :1387، پورنیام»(آلودخونمردم / خرد و خراب باشد و 
مردم دزفول معطوف يهارنجترین واژگان، توجّه خواننده را به آالم و مؤثّراو با زیباترین و 

:داردیم
شب يابوس آشناکت مرگ را / ی/ عفرمینیبیمزدهزليتمام ما / با چشم هاهر شب «

: /  میاگفتهنجا /  هر شام خامشانه به خود ی/  اپوشدیمان شهر / هر شب لباس واقعه کودک
: / امشب / در میاگفتهنجا / هر شام خامشانه به خود ین شام، شام آخر ما باشد / اید /  ایشا

(همان: » ؟خشکدیمامده یه در گلو نکدار است / یدام مادر بکغ ی/ جآلودابخوکیخايهاخانه
385(

مبارزه با دشمن بعثی
دفاع تا ادامهدر زمان جنگ، شعرها بیشتر در دعوت به میدان جنگ و تشویق همگان به «

رزمندگان را در خاطرهقیصر یاد و ). 7: 1369رستگار، »(شکست کامل خصم بعثی است
تاریخ، «، تا نسل هاي بعد، از جنایات متجاوزان بعثی باخبر شوند. زیرا داردیماشعارش زنده نگه 

تاریخی در دست هنرمند، واقعهکهنیهمکه ادبیّات، به کمک آن بیاید. شودیمزمانی ماندگار 
و از ماندیمجاودانه باقی ، آن واقعه،دمدیمو هنرمند از روح ادبی خویش در آن، ردیگیمقرار 

). به عالوه، وي به عنوان شاعري متعّهد، با تکیه 10: 1384امیري خراسانی، »(شودیمفنا رها 
انقالبی، خواهان برانگیختن شور مقاومت و پایداري در میان ملّت خویش يهاارزشبر دین و 

است:
هنوز  استخدنگمنخشمچلههنوز           دراستجنگسرِسر،مراخصميا

هنوزاستچنگوناخنمرازنهار،يتیرباشدنماندهاگرترکشدر
)59: 1363، پورنیام(

نابودي می کند:وي با سرافرازي به تحقیر و تهدید دشمن می پردازد و او را تهدید به
چشم یک نظر اندازیم                    در خرمن دشمنان شرر اندازیم گوشهاز 
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اندازیمیا خصم، خود از دست سپر اندازد                   یا ما ز تنش دست و سپر 
)62(همان: 

ن یترن حمالت و ددمنشانهیترمان راسخ خویش در برابر سختیاآزاده و سربلند ایران، باملّت
و افتخارآفرینی هایینماقدرتبه ترسیم گونهنیاکردند و قیصر یمقاومت مدشمن غدّار يکارها
:پردازدیمآنان 

آهنین من، فکر سپر  خصم دین من        سینه باده، زین من، کینه گرده
(همان: 399) نمیکند

رزمندگان اسالم، در برابر دشمن یاد يهايسازحماسهو هايدالور، از کرانهیبشاعر با شوري 
:ردیگیمو گاه از زبانی نمادین بهره کندیم

کورسوي شب تیره را کشتتیغ مردان خورشید در مشت                    
ذوالفقاري سخنگوي در مشتیک زبان زندگی، یک زبان مرگ                
جاده در پیش رو، جاده در پشتکوله بر پشت و سجاده در پیش                
حکم آغاز طوفان در انگشتمهر پایان مرداب در دست                      

)                 354(همان:
شهید

رشادت دربارهدر فرهنگ اسالمی، شهید جایگاهی بسیار واال و باعظمت دارد و اشعار بسیاري 
جنگ، هم يهاسرودهشهادت در . «شودیمدر ادبیّات دفاع مقدّس دیده ،و فداکاري آنان

). 154: 1378(سنگري، »نیآفرحسرتاست و هم سازجامعهشکوهمند و حماسی و عارفانه و 
قیصر هم در اشعار بسیاري، این دلیرمردانی را که تمام هستی خود را در راه آرمانشان فدا 

:دیستایم، اندکرده
ست آرامیدندرفتند و به کوي دودندینامیمخود را چو ز نسل نور 

آن حادثه را به شوق آشامیدندسیراب شدند، زانکه در اوج عطش          
)437: 1387، پورنیام(

دگان و شهدا شعر دفاع مقدّس سرشار از معنویت و پاکی است و در آن اندیشه و اعتقادات رزمن
را انگارانهيمادهاي ها و احساسات دینی، جاي اندیشهبه تعبیري اندیشه. «شودیممنعکس 

شود، اعتقاد به باورهاي دینی و حرکت و عمل قهرمان میزهیانگگیرد و آنچه باعث و می
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دینی و تاریخی با حماسهمذهبی است. همچنین در ادبیّات دفاع مقدّس، شاهد تلفیق 
)84: 1380(سلیمانی، » هستیمسالههشتهاي جنگ حماسه

عناصر است و نگاه او به شهید، با نیتريادیبننیز شهادت یکی از پورنیامدر شعر 
تقدّس فراوان همراه است: 

مهتاب شوییم چشمهشهیدان را به نوري ناب شوییم         درون 
ان همچو آب چشمه پاکند       شگفتا آب را با آب شوییم؟شهید

)456: 1387، پورنیام(
يبراد،مدنآیحساب معصر خوديهان انسانیتراز شجاعکهرزمندگان دوران دفاع مقدّس 

م یرفته تا با تقدبه کارزار،جستند و با عشق و شوق تمامیسبقت مگر یکدیمرگ و شهادت از 
.رزمندگان را باز کننديشرویر پیجانشان مس

، فاتح و نستوه / در گوششان، کالم انداستادهاینان / هرچند / بشکسته زانوان و کمرهاشان / «
).388ان: هم»(/ بر دوششان درفش قیام است- فتواي استقامت و ایثار - امام است / 

فرزندان هابیل یکشنهیکشاعران دفاع مقدّس، که رویارویی هابیل و قابیل و «مانند دیگرقیصر
شهادت را )97: 1380(کاکایی، » دانندیماز نصوص اعتقادي خود، حتمی ياپارهرا بر طبق 

: کندیممعرفی قامتراستو شهید را سرو سبز داندیمحیاتی نوین 
؟/ او را چنان که خواست/ با آن دیکاریماین سبز سرخ کیست؟/ این سبز سرخ چیست که «

لباس سبز بکارید/ تا چون همیشه سبز بماند/ تا چون همیشه سبز بخواند/ او را وقتی که 
/ آرام در حضور خدا آسود/ هر چند سرخ قراریبکاشتند/ هم سبز بود، هم سرخ/ آنگاه آن یار 

)380-1378:381، پورنیام» (اد/ اما/ این ابتداي سبزي او بودسرخ به خاك افت
و او با حسرت از کوچ شودیمانتقاد از خود و ستایش شهیدان در شعر قیصر بسیار دیده 

اگر شاعر در برابر این رخداد «:خود در این جهان، سخن گفته استماندنیباقشهیدان و 
، در واقع پیش از ملّت، به هستی خود به عنوان دادینمبزرگ و فراگیر، از خود خلّاقّیت نشان 

يداریبارها و بارها صبر و استقامت و پا) او1371:1846براهنی،»(هنرمند خیانت کرده بود
کرده، اما بخت را با خود براي بزرگ قلمداديهايروزیپهیمارزمندگان را ستوده و آن را 

شهادت، یار نمی بیند:
!دال زین غم ار خون نگردي، نه مرديبر این زین خالی نه گَردي، نه مردي         

!من آن دل ندارم، چه دردي!چه درديبر این زین خالی، یلی چون تو باید           

کجا پر شود جاي گُردي، به گَردي؟ نه من پرکنم جاي همچون تویی را         
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!ولی باختم من، چه نردي! چه نرديعشق بازي             تو بردي زمن گوي در 

دال کی تو این ره، به زردي نَوَردي؟ گذشتن زِ سر، سرگذشتی است خونین      
!تو اي عشق با او چه کردي! چه کردي!چه کردي، چه کردي، تو اي عشق با او

)398: 1387، پورنیام(
واالي يهاآرمانالله، براي توصیف خون شهیدانی که در راه دفاع از واژهدر شعر قیصر، از 

:گرددیمانقالب، جاري شده، استفاده 
دیگر بگیریم کاشانهره بیا اي دل از اینجا پر بگیریم                     

پرپر بگیریماللهسراغ از دیرین خود را                     کردهگمبیا 
) 458(همان:

:دیگویمدر جایی دیگر 
)383همان: »(هاستاللهدر شهر ما / دیوارها دوباره پر از عکس «
شهادت، عنصر غالب اشعار قیصر است استقامت در برابر دشمن تا سرحدّمقولهوان به توجّه فرا

، سبب گشته که وي شاعري متعّهد و مسئول در برابر هامقولهو توجّه  و تعمّق در همین 
تواندینمشاعر اصیل در خارج از چهارچوب زمان و مکان خود، «اجتماع خود شمرده شود. 

صمیمی نسل خود و ندهینمار به زمان و مکان خود وفادار بماند و وجود داشته باشد و اگ
دیگر نیز يهامکانو هازمان، باشد، بدون تردید به کنندیمکه در کنارش زندگی ییهاانسان

متعلّق خواهد بود و از همین طریق است که شاعر اصیل فرصت جاودانگی پیدا 
).866: 1371براهنی، »(کندیم

یخواهيآزاد
. این واژه مفاهیم رودیمو مضامین ادبّیات پایداري به شمار هاهیمابننیترمّهمآزادي یکی از 

کالمی آن ودر مفهوم فلسفی، عمده داشتهمعنیسنّتی گذشته دودر فرهنگ«: بسیاري دارد
عرفیويفرديمعنادروآوردیمکه مفهوم نقیض جبر را به یاد اختیارت یامرادف بود با حریّ

.)16: 1374یاحقی، »(گرفتیمآن در برابر بند و زندان قرار 
مبارزه تا دمیدن خورشید آزادي تأکید دارد. شاعر آزادي را پاس به تداومخوداشعارقیصر در

:داندیمداشته و آن را حق همه 
/ بشکفندباشندداشتهدوستکهجاهر/باشندداشتهاجازهگلها/نباشدزردسبز،کهروزي«
)239: 1378، پورنیام»(بشکنند/باشندداشتهنیازکههرجا/باشندداشتهاجازهدلها/
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شاعر از ساختن قفس و شکستن پر » به قول پرستو«مجموعهاز » کشف قفس«قطعهدر 
: مردم به جاي آنکه از آزادي که حقّ خدادادي آنهاست بهره ببرند، دیگویمپرواز گالیه دارد و 

قفس و اسارت را انتخاب کردند و آواز بلبل و قناري را در گلویشان خفه کردند:
را از شاخه چیدند؟ پروانهچرا مردم قفس را آفریدند؟                       چرا 

ها را پر شکستند؟                      چرا آوازها را سر بریدند؟چرا پروانه
)503(همان: 

و دردهاي جهان مادي است و هارنگینشاعر آرزومند آزادي از » ي براي آشتیاترانه«قطعهدر 
:دیگویمو کندیم، شکوه اندکردهاز کسانی که آزادي دیگران را سلب 

بودبازدلتپايودستکمیهاپروانهمثلاگرشدیمچه 
پرواز بودامکانخاكي                     از اینزدیمسرخواستدلتجاهربه

اندیآباگر باخبر باشی از آسمان                                خبرهاي آن سو همه 
اندیمهتابخبرهاي روشن، خبرهاي خوب                         همه آفتابی و 

...تمام زمین جاي جوالن تست                         بگو جا براي تو تنگ است باز؟
نه تنها زمین، آسمان مال توست                       نیازي به شمشیر و جنگ است باز؟

).529(همان: 
یدوستصلح

جنگ و تشویق رزمندگان به دفاع هايصحنههرچند قیصر در اشعار خویش به توصیف 
است که در کنار ايگونهاست. لحن وي در برخی از اشعارش به طلبصلحپرداخته، اما شاعري 

اما به جانبداري از صلح و است، ناپذیرجداییانسانی، جامعهپذیرفتن این حقیقت که جنگ از 
داند:آشتی پرداخته و جنگ را تلخ و ناگوار می

بر حرفسهدو/نوشتیموزدیمخودخوندرانگشتسر/خفتیمكخابرکهيشهید«
).17(همان: »بر جنگکهجنگ،درنه/واقعیيپیروزامیدبهسنگ /

، شاعر آرزومند آمدن روزي است که همه با »ي ناگهانهانهیآ«از دفتر» روز ناگزیر«در شعر 
واقعیات جهان امروز، خیالی باشد و عاقبت و همهصمیمیت در جستجوي دوستی هستند و 

پایان خوبی داشته باشند:
ن مهربانی هست / روزي که روي قیمت احساس بودن لبخند / قانوچشمداشتیبآن روز / که «

ي هاکفش/ و کشدیم/ خمیازه هامسلسل/ و خواب در دهان کنندینم/ مثل لباس / صحبت 
).238همان: »(خورندیمي قدیمی/ با تار عنکبوت گره هاموزهکهنه سربازي / در کنج 
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القاي امید به آینده و پیروزي موعود
پیروزي موعود هیساالقاي امید به آینده در ،پورنیامپایداري در شعر ادب يهاجلوهاز دیگر 

این عقیده به «است. اعتقاد به ظهور مصلح آخرالزّمان، ریشه و قدمت بسیاري کهنی دارد. 
به چنین امري ییهاتفاوتمسلمانان اختصاص ندارد، بلکه تمام ادیان و مذاهب آسمانی، با 

، عقیده دارند که در یک عصر تاریک و بحرانی جهان که فساد و ادیانهمهمعتقدند. پیروان 
که به شودیمبزرگ جهانی پیدا دهندهنجات، یک ردیگیمرا فرا جاهمه، ینیدیببیدادگري و 

و خداپرستی را بر کندیمجهان را اصالح آشفتهغیبی، اوضاع العادهفوقنیروي واسطه
که با عنوان کتاب ییهاکتاب. این نوید خوش را نه تنها در دهدیمو مادیّگري غلبه ینیدیب

مقدّس زرتشتیان يهاکتاب، مانند کتاب زند و پازند و جاماسبنامه که از اندماندهآسمانی باقی 
و انجیل عیسویان شودیماست، کتاب تورات و ملحقات آن که کتاب مقدّس یهود شمرده 

. شودیممقدّس براهمه و بوداییان نیز، کم و بیش، دیده يهاکتابپیدا کرد، بلکه در توانیم
ارباب ملل و ادیان، این اعتقاد را دارند و در انتظار چنین موعود نیرومند غیبی هستند. هر همه

دهندهنجات. زردشتیان او را به نام سوشیانس(شناسندیمملّتی، او را با لقب مخصوصی 
جهان)، جهودان به نام سرور میکائیلی، عیسویان به نام مسیح موعود و مسلمانان به نام مهدي 

. زردشتیان، او را داندیمغیبی را از خودش دهندهنجات. اما هر ملّتی، آن شناسندیممنتظَر 
؛ مارندشیمو پیروان موسی لیاسرائیبن؛ جهودان، او را از دانندیمن زردشت اایرانی و از پیرو
. دانندیمو فرزند پیغمبرش هاشمیبنخودشان و مسلمانان از دودمان شیکهمعیسویان، او را 

.)69: 1385امینی، »(در اسالم به طور کامل معرفی شده، ولی در سایر ادیان چنین نیست
امید به ظهور موعود در اشعار قیصر کامالً ملموس و عینی است. او از موعود به آفتاب پنهانی

امدادعنوانبهموعودمنجیظهور«قیصر نظردرکشد.کند و آمدن او را انتظار مییاد می
).62: 1390(روشنفکر،» استيبشريهاآرمانتحققوغیبی
آن آفتاب پنهانی                   ز سمت مشرق جغرافیاي عرفانیکندیمطلوع 

یدانیمکه چنانآنکسی که سبزتر است از هزار بار بهار            کسی، شگفت کسی، 
آغاز هرچه پرواز است         تویی که در سفر عشق خط پایانینقطهکسی که 

بیا که صاف شود این هواي بارانیندیگریمآن ابرها که بهانهتویی 
)304: 1387، پورنیام(
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، شاعر از فراق موعود غمگین است و به رغم کسانی که آمدن او را منکرند، »توصبح بی«در شعر
ا هدهد که با آمدن او، تمام رنجگوید و نوید این را میاز امید و انتظار براي آمدن وي سخن می

شود:و مصائب و مشکالت جهان رفع می
نه داردیاز کیحالتیمهربانیحتّتوبینه داردیک آدیبعد از ظهر ، رنگتوبیصبح 

نه دارد؟یخبر از شنبه و آدیا کعشق امبازيعشقکاراستلیتعطگویندمیتوبی
داردنهیگنجآنازییبوهاویرانهن یاخاكا        امتوانکاربهخواندمیرانه یجغد بر و

نه داردیریديشاوندیعشق با آزار، خوادم آمدیم، یبگويخواستم از رنجش دور
نه داردیید شهر پرآیآنکه در دستش کلگشایدمیرا یرگیاگهان قفل بزرگ تن

)409(همان: 
؛ دانندمیشعري او دورهدو جداکنندهو » قیصر«را نقطه عزیمت » روز ناگزیر«شعر نیمایی «

، روز آرمانی شاعر »روز ناگزیر«آمده است. این » ناگهانهايآینه«مجموعهاین شعر مفصّل در 
بشریّت به آزادي و آسایش خواهند رسید، بدون قید مسلمان و غیرهمهاست؛ روزي که 

در فالن جنگ، این طرف کهاینمسلمان، شیعه و غیرشیعه، انقالبی و غیر انقالبی؛ بدون 
ادیان همهکه در » روز ناگزیر«م در این ایستاده باشد یا آن طرف. انسان به معناي نفس کری

. او منتظر منجی است که در آن روز، کرامت را به انسان رسدمیوجود دارد، به رهایی 
:  1387محقق، .»(آیدمی؛ در چنان جهانی، نه ظلمی وجود دارد، نه جنگی واجب گرداندبرمی
121 -119.(

روزي که دست خواهش، کوتاه / روزي که التماس، گناه است / و فطرت خدا / در زیر پاي «
دروغ بگوید / هاچشمو آیینه حق نداشته باشد / با ... / بر روي روزنامه نخوابد/ روپیادهرهگذران 

هايجادهبروید /... اي روزهاي خوب که در راهید! / اي پنجرهبیدیوار حق نداشته باشد / 
خدا، آبی / اي هايچشم/ اي روز آفتابی! / اي مثل درآییدبههالحظهگمشده در مه! / از پشت 

نت ، هر روز / در انتظار آمدگذردمی/ این روزها که !روشننتروز آمدن! / اي مثل روز، آمد
-240: 7138،پورامین(»هستم؟/نتآمددر روزگار / با من بگو که آیا، من نیزاما/ هستم! / 

237.(
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گیرينتیجه
پور به عنوان یکی از شاعران مشهور و خوشنام معاصر، بخشی از شهرت و توفیق خود قیصر امین

هاي ادب پایداري، را مدیون پرداختن به مضامین ادبیّات پایداري است. در اشعار وي، مؤلّفه
ها و به بازگویی رشادتهاي پایداري،مایهکنند و او با استفاده از بننقشی بسزا ایفا می

پردازد. وي که شاعري متعهّد و انقالبی است از دلیرمردي رزمندگان اسالم و ملّت ایران می
شعرش براي ترسیم جنایات رژیم بعثی عراق، بیان دردها و مصائب مردم ایران و همدردي با 

رین و ارزشمندترین کند. شاعر زیباتدزفول و امید به آزادي و صلح، استفاده میمردم جنگزده
انتظار ظهور منجی، به هایش را به جانفشانی شهیدان اختصاص داده است. مسئلهسروده

بینی شیعی شاعر، ماهیّتی معنوي به اشعار وي بخشیده و سبب شده، شعر این اقتضاي جهان
مقدّس گردد و حاکمیت عدالت را اي وسیع از این اندیشهشاعر مبارز و معتقد، گستره

یدبخش باشد.نو
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