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 مقدمه -1

اهمیّت به خود متن و کشف مناسژبات درونژی آن  ،شناسیبا ورود علوم شناختی به حوزة زبان

گرا جای خود را به رویکژردی جدیژد داد کژه بژا شناسان ساختترین دغدغة زبانعنوان مهمبه

بان، مدعی است معنی یژ  عبژارت در زبژان از طریژق تعیژین پرداختن به رابطة بین ههن و ز

زمینژه در معنای فرهنگی آن ممکن نیست، بلکه تعیّن در شژبکة نسژبتاپ پیدیژدة دانژش پیش

دهد و ساختار زبان بازتابنژدة یژ  مفهژوم شژناختی اسژت ههن و افکار و آرای انسان روی می
 (.12-10: 2002)آلبرزاتی، 

بژه ها جژای خژود را بژه انعطژان معنژایی داد  بعدی واژهعنای ت شناختی مبعد از انقالب 

هژژا مژژردود شژژد. اینهژژا دسژژتاورد کژژه در نگرگژژرفتن هرگونژژه معنژژای مطلژژق بژژرای واژهطوری

های داننژد. چامسژکی جنبژهپردازانی نگیر چامسکی است که واژه را واحژد اندیشژه مژینگریه

 کنژدهای جهژان خژارم معرفژی میز پدیژدهواژگانی زبان را ابزاری برای نمژایش تصژور فژرد ا

یعنی افکار و عقاید هر فرد در پژرداز  بخژش معنژایی واژه و بسژامد بژه  ( 85: 1333)چامسکی، 

کژردن یژ  حژوزة شژناختی و مؤثر است، زیرا کاربسژت هژر واژه نیازمنژد فعژال کارگیری آن

نحژوة دریافژت و  شژناختی، نمژایش ههنژی ازمفهومیِ برآمده از درک آن اسژت و هژر حژوزة 

تواند در برگیرنژدة مفژاهیم تجربژی، خیژالی و بندی جهان در ههن کاربر آن است که میطبقه

شناسان نیز معتقدند که از روی تنوع، بسژامد لذا، روان(. 52: 1325)لوریا،  حتی خرافی افراد باشد

یاسی ههژن او را های فکری، عاطفی، اجتماعی و ستوان گرایشگزینیِ هر شاعر میو نحوة واژه

سازد که به تحلیژل و تشخیص داد. کشف این دریدة شناختی در زبان، پهوهشگران را قادر می

های های زبانی دست یابنژد و الگوهژای زبژانی را کژه بژه سژاختبازیابی کارآمدتری از واقعیت

( 22: 1333)شژوند، شناسژایی نمژوده و تعمژیم دهنژد. اسژتاک ول ههنی و فرهنگی منتج مژی

 .«شوندتبدیل می های فرهنگیهای شناختی که مشترک هستند، به مدلمدل»گوید می

ه و پهوهشگرانِ کمتری به تحلیل ابعژاد شدکمتر توجه به این رویکرد های ادبی در پهوهش

انژد و اهتمژام در ایژن ه گزینش و کاربرد واژگان پرداختژهاشخصیّتی شاعران و نویسندگان از ر

پژور، شژاعر . آثار قیصژر امژیناستادّه و ابزار ادبیات، زبان است، ضروری حوزه به دلیل اینکه م

در اشژعار وی پژهوهش « گزینژیواژه»بژارة بررسژی کژرده و حتژی درمعاصر را از ابعاد مختلف 

بیشتر از نگر گفتمژان و برنگزیده. گزینی را برای تحلیل شخصیّت قیصر واژهکسی اند، اما نموده

انژد، لژیکن بژه های موفقی هم بژودهاند که اتفاقاپ پهوهشمواجه شدهوی  شناسی با اشعارسب 
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 پور خالی است. از این رو، حژدود ایژن پژهوهش،رسد جای تحلیل شخصیّت قیصر امیننگر می
است که در پیوند تنگاتنگ زبان بژا معنژا، بژه دنبژال شژناخت اندیشژه و پور واژه در اشعار امین

های مختلف واژگانی، گروه اسمی به دلیژل جامعیژت، ن گروهشخصیّت شاعر است و البته از میا

پژور چژه گزینش واژگانی اشعار قیصر امژین سؤال پهوهش این است: تحلیل. اساس قرار گرفته

 دهد؟شخصیّتی از او به دست می
 

 پیشینۀ پژوهش -2

ای هژموضوع این مقاله یافت نگردید  امژا مقالژه بارةوجوها، پهوهش مستقلی دربراساس جست

 اند:زیر، در تعمیق نگر  و نگار  نویسندگان این مقاله مفید بوده
   «.پورامین قیصر پایداری شعر در اسطوره و نقاب نماد،». 1332روشنفکر، ک. و همکاران. ( 1
 کژردن نمادینژه بژا جنژگ و انقژالب شاعر عنوانبه معتقدند قیصردر مقالة فوق نویسندگان     

 آنها به فراملّیتی و فرازبانی خصلت و کرده دور و ابتذال روزمرگی خطر از را آنها پایداری، مفاهیم

 هژایواقعیت با را دیروزین الگوهای ینی،د و ملّی تاریخی، هایشخصیت بازآفرینی و با بخشیده

 جنژگ، اشژعار غنژای هنژری بژرای اسژطوره و نقاب نماد، عناصر از جنگ پیوند زده و امروزین

 .استهکرد استفاده جامعه فضای با دینی اندیشة دپیون و ملّی سازیهویت

پور از منگژر تحلیژل های شعری قیصر امینگزینیواژه». 1331نیکوبخت، ن.  وصالحی، پ. ( 2
 «.گفتمان انتقادی

عنوان ی  شاعر ایژدوولوژی ، معتقژد بژه پور را بهگزینی امینواژهدر این مقاله نویسندگان      

ی در قالب گفتمان انتقادی و اشعار  را در سه سطح توصیف، تفسژیر های دینی و انقالبارز 

 اند. گیری گفتمان انتقادی را تشریح نمودهو تبیین بررسی کرده و فرایند و ابعاد شکل

گرایژی حماسژی تژا پژور از آرمژانسیر و سلوک قیصر امژین» .1332عسگری حسنکلو، ع. ( 3
 «.گرایی تراژی واقع

کژرده و  بررسژی پژوربر ههن و زبان و اندیشة امژین را معه و تحوالت آنتأثیر جا نویسنده 

نویسژنده در ایژن . تکیژه و تأکیژد استهشان دادن رااو  ت شاعرانه و تفکّرات اجتماعیسیر تأمال

طلبژی، حماسی، شهادت و شژهادت گرایینگیر آرمان ،ایبر سیر تحوّل مضامین عمده پهوهش

 است.ی و تفکّرات عرفانی و فلسفی در باب ماهیّت مرگ دردهای شخصی و دردهای اجتماع
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   «.پورسه صدا، سه رنگ، سه سب  در شعر قیصر امین». 1352فتوحی، م. ( 4
نویسنده حیات شعری قیصر را براساس تمایزهای زبژانی، بالغژی و اندیشژه، در سژه دوره بژا    

. حیات شعری شژاعر در سژه استهعنوان سه سب  فعال، منفعل و انعکاسی از هم متمایز کرد

دورة حماسی )فعّال(، رمانتی  غمگنانه )منفعل( و تقدیرگرایی درونگرا )انعکاسی( در سه رنژگ 

 .  استهرنگ تبیین شدسرخ، خاکستری و بی

ای مجموعژه اشژعار قیصژر شناسژی الیژهسب ». 1332مهر، ک. شایانژ و افشار، همحمدی( 8
 «.پورامین

هژای مژذهبی و پژور بژه ارز بژا توجژه بژه التژزام و تعهژد امژینله در این مقانویسندگان 

های سبکی او با تمرکز بر چهار الیة آوایی، واژگژانی جوی ویهگیوهای اجتماعی به جستآرمان

 اند. ولی به تحلیل شخصیّت شاعر روی نیاورده و نحوی و بالغی پرداخته
 

 روش پژوهش -3

پژور اسژت. ایژن هژا در اشژعار قیصژر امینلیژل، واژهتحلیلی و واحد تح-رو  پهوهش توصیفی

شژژناختی از حژژوزة -زبژژانی و مفهژژومی-هژژای معنژژاییکنش  پژژهوهش بژژا تلفیژژق دو رویکژژرد

گانة دانیل ناتل براسژاس نگریژة گژالتون از های پنججدول شخصیّتنیز شناختی و شناسیزبان

دود پهوهش، یژ  سژوم پور است. حشناسی، در صدد تحلیل شخصیّت شعری امینحوزة روان

... بژه  و ترتیژب آن، شژعر اول، چهژارم، هفژتم، و (1353) پژورمجموعة کامل اشعار قیصر امین

 .  استشدهسایر اشعار وی نیز به فراخور استناد به البته  است.صورت دو تا در میان 
 
 چارچوب نظری  -4

هژای و حژد فاصژل تشژخّصشناختی، ابزار بازتاب افکار و احساسات اسژت زبان از دیدگاه روان

های ها و برداشژتهای فکری و شخصیّتی افراد از یکدیگر است، در دریافتزبانی که مرز تفاوت

دنبال همژین یابد و علم شناخت در گسترة زبژان بژههای عینی و ههنی معنا میمفهومی پدیده

 هاست.تفاوت
 
 ارتباط زبان و شخصیّت   -4-1

خیر، زبان را جدا از مقولة شژناخت های ان و معناشناسان تا دههشناساشناسان، زباناغلب روان

عنژوان نمادهژایی کژه کردند، اما با تغییر نگر  به حوزة شناخت، تجژاربِ حسژی بژهفرض می
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کنژد، تغییژر ماهیژت داد و در هایش در جهانِ خارم متصژل میهمانند واژه، ادراک را به ارجاع

جژای ی ههنی تلقی شد که النگژاکر در اشژاره بژه آنهژا بژهتلفیقی با ادراکِ مفهومی، فرایندهای

معنژی تأکیژد دارد کژه در  سازی بژر پویژاییسازی بهره گرفت. مفهوماز مفهوم اصطالحِ مفهوم،

 هژای بنیژادی و اساسژی ههژن انسژان اسژتکنندة برخی ویهگیشناختی منعکس شناسیزبان

ارتباطی مستقیم با ههن قرار دارد و شخصژیّت،  از این رو، ساختار زبان در(. 3: 1333 )راسخ مهند،

خصوص هر فژرد را در تعامژل بژا جهژان آن الگوهای مشخص از تفکّر و رفتار است که شیوة به

عنژوان نمژاد بالفعژل تفکّژر، شخصژیّت و زبان بژه (22: 1334)نولن و دیگران،  زنداطرافش رقم می

 آور است. ظهوریافتة زبان
 
 انواع شخصیّت -4-2

نقشی که فژرد  براساسیّت به معنای نقاب اجتماعی، تصویری ظاهری و بیرونی است که شخص

کژه وقتژی در ادبیژات بحژ  از   چنژان(18: 1355 )شژاملو، یابژدکند، معنا میدر جامعه بازی می

د نه شخصیّت فعژال شوتوجه می شخصیّت نهفته در نقش ادبی فردبه شود، قطعاپ شخصیّت می

تژرین کند، مناسژبواقعی. پهوهشگران مدل شخصیّتی را که گالتون اراوه میدر زندگی مادّی و 

های و دربژارة درسژتی مژدل های زبژانی و ادبژی دانسژتهمدل برای بررسی شخصیّت در حوزه

 و بژر آن دهدجدولی اراوه می ،گالتونشخصیّتی او اتفاق نگر دارند. دانیل ناتل در تکامل نگریة 

های بسیاری است که در ایژن زمینژه در چنژد صل اختالط پهوهشاین پنج مدل حا»که  است

تژرین چهژارچوبی اسژت رسد قابل اعتمادترین و قابل درکو به نگر می دهة اخیر انجام گرفته

 براسژاسهژای شخصژیّتی پرداخژت. توان به بح  و بررسی در مورد ویهگیکه در قالب آن می

ها بژا تفژاوت در ایژن گسژتره یّت همژة انسژاناین الگو، پنج گسترة اصلی وجود دارد که شخص

گویژژد قصژژد  پژژرداختن بژژه پژژهوهش می( 21)همژژان: . ناتژژل (14-13: 1333 )ناتژژل،« گنجژژدمی

 شخصژیّتگانژة بندی پنجتقسیم گیریرا در شکل تواند اهمیّت آنشناختی نیست، اما نمیزبان

 بندی منتهی شود. د به این تقسیمتوانبنابراین تحلیل زبانی می .نادیده بگیرد به قرار هیل،
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 (1333)ناتل،  نگریة گالتون براساسپنج بعد شخصیّتی دانیل ناتل  -1جدول                    

 
 ها واژهتوانش شناختی  -4-3

 عژالی فراینژدهای بژر و دارد کژار و سژر زبان با گزینیچون واژه و گیردمی شکل هادر واژه زبان

تژرین یکی از مهم است و شناختی -زبانی فعالیتی است، نیز متکی بینیو جهان تفکّر مثل ههن،

های های دریافت متن، وابسته به شژناختی اسژت کژه خواننژده نسژبت بژه اجژزا و سژازهشیوه

هژا کژه بژا عنژوان شناسی شژناختی واژهتر متن، از جمله واژه دارد. اصول بنیادی معنیکوچ 

 ند از: اابت و مشترک مطرح هستند، عبارترویکردهایی با اصول ث

-هژای محتژواییهژا و مشخصژههر واژه در نژوع داللژت زبانی:-های معناییمشخصه -4-3-1

عینی یا ههنی، تیره یا روشن، جنس یژا  فردی از قبیلبههای منحصرمعنایی خود دارای ویهگی

 )فتژوحی،عادی یا ابداعی هستند ای، ، رسمی یا محاورهدارنشاننشان یا نوع، صریح یا ضمنی، بی

1332 :28  .) 

 امتیاز زیاد امتیاز کم شاخص شخصیّتی

گیر، ساکت، همدم افکژار گوشه گرابرون

 خود، جویای تنهایی و آرامش

ناپذیری گیر، به طژرز خسژتگیمعاشرتی، زودجو ، پرشور، آسان

 بودن، پرحرن و اهل هیجان.فعال، میل شدید به سفر، اجتماعی 

ثابت در هیجژان و احساسژات،  وررنجروان

 اندیشمند، همدل، خرسند

زده، پر از احساس گناه، بیژزار و غمگژین، مستعد استرس، وحشت

هایی مثل طرد شدن، بدنامی، بیماری، وسواس، گژاه دارای نگرانی

 مدّت.های متعدد و کوتاهبسیار خجالتی، ازدوام

توجژژژژژه، خودانگیختژژژژژه، بی دوراندیش

 خیالبی

گرا، دارای ها، کمژالو برنامژهقوانین  افته، خودفرمان، تابعیسازمان

دهژی بژاال، پریشژان در مقابژل تغییژرات محیطژی، قدرت سازمان

 هدفمند. پایبند به هنجار، کارایی باال در محیط کار.

جو، رو، متخاصژم و سژتیزهت  سازگار

 تفژژاوت، جامعژژهاعتمژژاد، بیبی

ستیز، خود محور و ظالم، دغل 

 ورزی.توان در عشقو نا

قابل اعتماد، همدل،  بیزار از ضرب و شتم و آزار، پرداخت فژراوان 

دهنده، متژوازن، آرام به کلماتی نگیر مهربانی، تسال و کم ، یاری

کننژژده از سژژرزنش، عاشژژق همکژژاری، و صژژبور، بخشژژنده، دوری

دیگران، شژژیفتة فضژژایل دوسژژت، داوطلژژب در کمژژ  بژژهخانواده

 اخالقی.

خالق، تخیل قوی، نامتعارن )غیرعادی(، اسرارآمیز، دارای نیژروی  بین، )اهل عمل(، متعارنواقع ذهنگشوده

پاتی، پریشژانه، دارای افکژار تلژههای روانعقالنی باال، دارای تجربه

ها، مخالف با نهادهای رسمی قژدرت، دارای باورهژای بیزار از سنت

به هیپنوتیزم، مایژل بژه غیرمتعارن، معتقد به ماوراءالطبیعه، مایل 

 نهند.مشاغل هنری، روان
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)صژفوی،  «گژرددهای معنژایی مطژرح میبژارة مؤلّفژهدر نتیجة بح  در» ها:ی واژهدارنشان( 1

 دارند  اشاره تجریدی یا هاتی مصادیق به و اندواقعیت از نمادی تنها نشانبی هایواژه (.24: 1352

 در نیژز را نویسنده و گوینده نگر  خاص، مصداق به رهاشا برعالوه دارنشان هایواژه که درحالی

 انژد.زبژان واژگان ترینبنیادی و نتریطبیعی نشان،بی هایواژه (.134: 1353)یارمحمدی،  دارند بر

 نشان را نویسنده تلقی طرز که هستند نیز ارزشی و ضمنی معانی دارندة بر در دارنشان هایواژه

ی ها، محصول وجژود معژانی ضژمنی و تژداعیدارنشانهای اژهایدوولوژیکی و مشخصة .ددهمی

  (.224: 1332)فتوحی، ست هامثبت یا منفی در این واژه

 دارند، ههنی داللت مفاهیم و معانی کیفیات، عقاید، بر که هاییواژههای عینی و ذهنی: ( واژه2

ی عینی د،دارن داللت محسوس و واقعی اشیای بر که هاییواژه و انتزاعی /ههنی  غلبژة اند./ حسژّ

 مژتن شژدن انتزاعژی موجژب ههنژی هژایواژه و کثژرت کندمی حسی را عینی، متن هایواژه

 و تیرگژی و حسژی هژایواژه غلبژة از ناشی آن، هنری تأثیر و ی  متن ادبی گردد. شفافیّتمی

 (.  281همان: ) ههنی است هایواژه باالی بسامد محصول آن، ابهام
عام بر همة اعضژای آن داللژت اسم اسم خاص بر ی  فرد مشخص و  م و خاص:های عاواژه (3

 کنژد و ههژن در ایژن حالژت تصویرگراسژتخاص بر مدلول خارجی داللژت می نماید. اسممی

عام بر مدلول ههنی داللت دارد و صژفت سژبکی کژاربران آن،  اما اسم ،(33-32: 1302)میل، 

های عژام نشژان از روحیژة محتژاط شژاعر و کاربرد واژهو ( 280: 1332 )فتوحی،گرایی است ههن

 پیدیدگی ههنی او دارد. 

معنای صریح، همژان معنژای قاموسژی و آشژکار اسژت کژه  :ها/ معانی صریح و ضمنی( واژه4

امژا معنژای  (،22: 1352)سژجودی،  شژوداللفگی یا مبتنی بر دریافت عام خوانده میمعنای تحت

های مبتنی بژر جنبژه»های ا تلویحی است و بیشتر در موقعیتضمنی، معنای نهانی و درونی ی

معژژانی اسژژتعاری و »مثژژل  (،120: 1353)ضژژمیران،  «عژژاطفی، فرهنگژژی، اجتمژژاعی و تژژاریخی

در دسژژتان ایژژدوولوژی اسژژیر اسژژت و کژژاربرد دارد و گژژویی  (152: 1352)سژژجودی،  «سژژمبلی 

 کند.ایدوولوژی معنای ضمنی را خلق می
 
 شناختی -مفهومی هایکنش -4-3-2

هژا پنهژان اسژت و بژازآفرینی معنژا در حژوزة دنیژای اندیشژه و تخیّژل شژاعران در بسژتر واژه

سازی از ی  پدیده در دنیای ههنژی آنهژا، دارای هژویّتی خژاص اسژت و مسژلماپ شژیوة مفهوم
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سژت. ایژن نگژام یّتی و اندیشگی حاکم بر زبژان اوشخص برخورد هر شاعر با معنا ناشی از نگام

 ند از:اترین رویکردهای معناشناسی شناختی عبارتمهم براساسمعنایی 

های ها را در دسژتهها بژه طژور طبیعژی پدیژدهسرنمون یعنی اینکه انسژان ( نظریۀ سرنمون:1

کننژد و درک مژا از مقژوالت، شژده زنژدگی میبندیدهند و در دنیژای مقولهمی مختلفی قرار

فژرد، ریشژه در هخژایر ههنژی او از  بنژدی هژرشیوة مقوله .(288: 2002)اوانز و گرن،  ههنی است

نامژة ههنژی شناسد و در حکم لغژتهایی دارد که آن موجودها را با آن میها و نشانهموجودیت

هایی کژه در ههژن نامة ههنی عبارت اسژت از شژبکة کلمژهشناختی، لغتاست و از منگر روان

وه تمام اطالعات مورد نیاز بژرای تولیژد یژا تفسژیر اشخاصِ مسلّط به زبان هخیره شده و به عال

 شژناختی ماسژت.در ی  کالم، هستی (.103: 1358)الینز، شود ها در آن زبان محسوب میجمله
های طبیعی آنها به جنبة ادراکژی، حرکتژی، واسطة جنبهبندی بهها را در فرایند دستهما پدیده

ای متفژاوت و هر توصیفی، جنبه (243: 1338کان، )لی کنیمبندی میمند، مقولهمند و هدننقش

های تعاملی هسژتند فرد، جنبه ةشدهای مطرحکند و در حقیقت جنبهاز آن فرد را برجسته می

 که اساس آنها سیستم ادراکی انسان در کنار شخصیّت رشد یافتة اوست.
المعژارفی بژودن را دایره اندوختة شناختی فرد از هر واژه و پدیده :المعارفی بودن معنا( دایره2

فرهنگی و فیزیکژی نامند  یعنی اینکه فرد براساس دانش برآمده از تجربیات اجتماعی، معنا می

های شخصی و کامالپ مفهومی ی  پدیژده را ها و دریافت... در قالب نگامی متشکل از اندوخته و

کننژدة واقژع نیسژت، واسطه مژنعکسهر عبارت زبانی به صورت بی»کند. در حقیقت درک می

سازی ههن متکلم از ی  واقعیت خژارجی اسژت و آن واقعیژت را از مجژرای بلکه بیانگر مفهوم

  (.1: 2002)النگاکر،  دهدسازی، نشان میاین مفهوم

 
 پورها در اشعار قیصر امینبررسی واژه -2

 هژای ناگهژاننژهآی( 2  (1323) تنفس صژبح( 1های چهارگانة: پور در مجموعهگزینی امینواژه
که هرکژدام ( 1352) دستور زبان عشق( 4و  (1350)ها همه آفتابگردانند گل( 3 ( 1322تا  1324)

اجتمژاعی و نگژر  و بیژنش فژردی او بژوده و -ها و شژرایط خژاص سیاسژیمحصول موقعیّت

و  ،هژازبژانی واژه-های معنژاییمشخصه  توانند ابعاد شخصیّتی او را بشناسانند، در دو محورمی

   شوند:شناختی بررسی می-کنش مفهومی
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 ها زبانی واژه-های معناییمشخصه -1- 2

 ها ی واژهدارنشان( 1

در »های مثبژژت یژژا منفژژی آنهاسژژت. هژژا مبتنژژی بژژر معژژانی ضژژمنی و تژژداعیی واژهدارنشژژان
ای را که به ی  نگام اعتقژادی تعلژق دارد و زنژده، محژرّک و سرشژار از بژار شناسی واژهسب 
هژایی نشژان نامنژد. چنژین واژهحساسی و عاطفژة ایژدوولوژی  هسژت، واژة غنژی شژده مژیا

هژا بژا ی واژهدارنشژان (.11: 1352)فتژوحی،  «های خاص یژ  گفتمژان را در خژود دارنژدارز 
 توان به سه دسته تقسیم کرد:می «تنفس صبح»احساسات ایدوولوژی  را در مجموعة 

، لولة تفنگ، واژة فشنگ، لفظ ناخو  موش ، وضژعیت (، سالح323) وادی خون الف( جنگ:
(، نیژزه، خنجژر، غژالن، مصژان 355-352خطر، آژیر قرمز، شبگردهای دشمن، انفجار، فژاتح )

ها به صراحت در خدمت توصژیف (. این واژه404( رجز، هجوم، شمشیر )402(، حماسه )331)
 جنگ و تحریض به مقابله و دفاع در مقابل دشمن هستند.

هژای های مختلفی جژای داد، امژا واژهتوان در دستههای حوزة دین را میاگرچه واژه ین:ب( د
هژای شژاعر بژه شژمار آورد  گزینژیتوان دو دستة اصژلی واژهبُعد اعتقادی و انقالبی دین را می

(، الت، منات، 481(، فردوس، دوزخ )412(، نماز )351اعتقادی، مثل: خدا، کالم الهی )قرآن( )
(، طژوان، ضژریح، مسژجد، اعتکژان 332(، اسماعیل )332(، بالل، فرشته )323ابراهیم )عزّی، 
(، شژهادت، عژروم، 338(، مرگ سرخ )332) (، لبی 355(  و انقالبی، مانند: فتوا، ایثار )331)

هژای اعتقژادی در تحکژیم (. قیصژر بژا کژاربرد واژه351(، رهتوشة شهید )322شهید، زیارت )
های انقالبی، شور و احساسات جنگ و پیکژار را کوشد و با واژهمخاطبان میایمان و باور درونی 

انگیزد. او چنان از شور انقالبی سرشار است که پرسش از چرایژی شژهادت را هژم در آنان برمی
 داند: کفر می

 هژژا چژژرا رفتنژژدمپژژرس از دل خژژود اللژژه
 

آیژدوی کژافری از ایژن سژؤال مژیژژژه بژژک   

(332)  

(، بژاران، 321از: آسمان، بژاد، ابژر ) اندعبارتهای مربوط به طبیعت ای از واژههپار پ( طبیعت:
(، دریژا 408(، رود )403( باغ، نسیم، برگ، شژاخه )330(، چمن، گل، آفتاب )331آب، آتش )

کژرده و  دارنشانها را با کاربرد هدفمند برای بازتاب مفاهیم ایدوولوژی ، (. شاعر این واژه402)
 :استهکاربرد ایدوولوژی  به آنها بخشید در حقیقت،

 رونژژژژد شژژژژاد ولژژیهژژژا مژژیبژژژژرگ
 پژژژر شژژژددسژژژته پرگرچژژژه گژژژل دسژژژته

 

ماننژژژژدهژژژژا روی شژژژژاخه مژژژژیژمژژژژژزخ   
از از ایژژژن دسژژژت گژژژل، فراواننژژژدژژژژژب  

(403)  
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و بژا توجژه بژه  هستند دارنشانواژه به اشکال فوق،  103واژة بررسی شده،  1522از میان      

هژا و هژا، نهضژتخواهی است و جنژبشاساساپ در خدمت آرمان ،ولوژی و انقالبیگریکه ایدواین

گزینی قیصژر در تژنفس توان گفت وجه غالب واژهکنند، میها اهدان آرمانی را طلب میانقالب

 نه بوده و شور و احساس و عواطف انقالبی بر آن حاکم است.اصبح، آرمانگرای

شود. با پایژان آمژدن جنژگ و دگرگون می «های ناگهانهآین» ها دری واژهدارنشانماهیت 

گزینژی و هژای اجتمژاعی، نگژاه قیصژر نیژز در واژهورود به جامعه و مشاهدة زندگی و واقعیژت

 کند و می توان آنها را در سه دسته جای داد:کردن آنها تغییر می دارنشان

از دسژت داده و  های ناگهژانینهآی خود را در دارنشانهای مربوط به جنگ، واژه الف( عاطفی:

هژای صژمیمی، های خسته، دسژتدهند  مثل: احساس، چشمهای عاطفی میجایش را به واژه

(، درد، درد دوسژتی 235-238التماس، خواهش، زانوان خسته، وفور لبخند، قژانون مهربژانی )

(، 243هژای پوسژیده )(، بوسژه243جژویی لبحنژد )(، صژرفه242(، پایتخت درد )241-243)

هژای های کال، گریژه(، بغض238(، بغض، سکوت )280-243زده )لبخند استخوانی، لبخند یخ

گهژان از روحژی دردمنژد هژای ناهژای عژاطفی در آینژه(. واژه338(، غربت، غریب )312الل )

-طراوتژی و بژیبیند و در بوسه، بینه شاد و خرسند. شاعر در لبخند، مضایقه می حکایت دارند

شود. آنده او را بژه ایژن عواطژف صدا میهایش بیخشکد و گریهایش در گلو میهجانی، بغض

 اجتماعی است.-کشاند، تعامالت و رخدادهای ناخوشایند سیاسیمی

را  تژنفس صژبحهای دینی در این مجموعه صالبت و کثژرت کژاربرد در اگرچه واژه ب( دینی:

و بژر دینژداری او  ینژدآمژیقیصر به شژمار و هدفمند  دارنشانهای چنان از واژهندارند، اما هم

(، 233(، جهژنم )245(، نمژاز، نمژاز جماعژت، سژجده )240هایی مثل: خدا )داللت دارند، واژه

هژا در معنژای نمژادین اینکه غالب این واژهه (. نکت321(، لوح محفوظ و سورة نور )320تقدیر )

 ل: روند و نه در معنای اعتقادی و قاموسی صرن، مثبه کار می
/ در  -به رغم باور بژاد-خواندند / ولی ز خیل درختان / تمامی جنگل / بر جنازة خورشید / نماز می

 (.245افتاد / سر بر خاک ) این نماز جماعت /  یکی به سجده نخواهد

های اجتماعی شژاعر نشژان از تغییژر نگژر  و بیژنش او دارد، یعنژی گزینیواژه پ( اجتماعی:

های اجتمژاعی و انسژانی آوردن به آرمانقیصر از آرمانگرایی انقالبی و رویگیری روایتگر فاصله

 تژنفس صژبحرا از  هژای ناگهژانآینژهگفت این رویکرد، همان چیزی است که تواناست و می

( و 238« )روز نژاگزیر»گرداند و در همان نخستین شعرهای ایژن مجموعژه، یعنژی متمایز می
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از: نان تژازه،  اندعبارتها نماید. بعضی از این واژه( رخ می245-241« )3و  2، 1های دردواره»

(، بغض گلژوگیر، 255(، آسیاب نان )280-243های خش  )جویی، زخم(، صرفه232روزنامه )

ها را با دردهژا، (. او این واژه302(، خمیازة فریاد، قانون سکوت، مُهر بر لب )238قوت الیموت )

غم نژان آدمیژان « نان»که در شعر سازد، چنانمی دارنشانها های انسانها و محرومیتحسرت

 کند: را حکایت می
ایم / و لحگه لحگة نوبژت خژود خورد / ما ایستاده / خواهد -تمام ما را-و بوی حسرت نان / ما را / 

  کشیم / اما این آسیاب کهنه به نوبت نیست / شاید همیشه نوبت ما / فرداست!را / خمیازه می

                                                                                                      (255 -253) 

هژای آینژهگانژة هژای سژهدر همان دسژته «ها همه آفتابگردانندگل»ها در ی واژهدارنشان
کژاربرد واژگژانی مثژل  های دینی بژابا این تفاوت که شاعر در حوزة واژه ،یابندادامه می ناگهان

( به جژای بعژد اعتقژادی، بیشژتر بژر بعژد 122(، سوره، تحریم و موعود )102الهة الهام، پری )

هژای اجتمژاعی نیژز بژه دو شژیوة ورزد و در حوزة گزینش واژهرفتاری و تجربی دین تأکید می

آب، بژرق، هژای ( حقوق شهروندی و زندگی ماشینی، مثل: قبض1کند: میتأکید کامالپ متمایز 

( 2 ( 144هژژای وام، بلیژژت، اسژژکناس )(، قسژژط143برگژژة حقژژوق، بیمژژه، جریمژژه، مسژژاعده )

گرد، خرقژه، کشژکول های عرفانی، مانند: صوفیان سادة سرگردان، درویش گمشدة دورهگرایش

گزینژی اجتمژاعی، تقابژل دو (. گژویی واژه102(، حضور، خلسه، خلژوت، خرقژة تبژرک )102)

کشژد و قیصژر در عژین حژال کژه از نوی را در وجود آدمیان به تصویر مژیگرایش مادّی و مع

کنندة درون خژویش کند، اما آنها را سیراباجتماعی مردم دفاع می-حقوق شهروندی و سیاسی

گژردد. از ایژن رو، یابد و درد  درد نان و غم نام نیست بلکه او بژه دنبژال جژاودانگی مژینمی

هژای ورود بژه عژوالم و حژاالت عرفژانی را های عرفانی، زمینهششده به گرای دارنشانهای واژه

 ور است: از چنین تمایالتی مایه(« 2همزاد عاشقان جهان )»سازند و شعر هموار می
گژرد/ های گمشژدة دورهایم، همانیم / ما صوفیان سادة سرگردان / درویشامروز هم / ما هرچه بوده

 (102حتی درون خانة خود هم / مهمانیم )

 های ناگهژانآینهگانة های سهنیز در همان دسته «دستور زبان عشق»ها در ی واژهدارنشان

، هژا همژه آفتابگرداننژدگلکه اشاره کردیم در گیرد و چنانجای می ها همه آفتابگردانندگلو 

 ،«دسژتور زبژان عشژق»گزینژی قیصژر صژبغة غالژب دارد، امژا در ی اجتماعی در واژهدارنشان
هایی چژون غژم، درد یابد و واژهها غلبه میگزینی قیصر بر سایر نشانهی عاطفی در واژهردانشان
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هژای دوگانژة عژاطفی، ( و تقابژل21تابی )(، بی45(، حرمان )43(، اندوه )42(، داغ )42و  35)

( ظهور پیدا کرده، نهایژت 30(، ماهیگیر و طعمه )33(، زندان و زنجیر )32مثل: پرنده و قفس )

در  دارنشژانواژة « انژدوه»گذارنژد  مژثالپ دی، سکوت و درونگرایی قیصر را به نمایش میدردمن

های اجتماعی و فردی، زبان به ستایش است. شاعر به سبب شدّت درد و رنج« قدر اندوه»شعر 

گشاید و آن را شکوه بیکران، آسماندریای جنگلکوه، نیمة سیب دل، لنگرگژاه تسژکین اندوه می

بالد و بژدین شژکل درد درون و حژاالت تراژیژ  خژود را خواند و به آن مید میدل و نوح خو

 کند: بازگو می
ای شکوه بیکران اندوه من! / آسماندریای جنگلکوه من! / گم شدی ای نیمة سژیب دلژم / ای مژنِ 

 (43من ای تمام روح من! )
 
 های عینی و ذهنی( واژه2

 1522کژه از میژان پسژندد، چنژانگزینژی را میژهزبان و تفکّر قیصر، صراحت و شفافیت در وا

هژای اشژعار قیصژر هژا در مجموعژهواژه عینی هسژتند. بعضژی از ایژن واژه 1000واژه، حدود 

 از: اندعبارت

کژن، کاغژذهای باطلژه، دفتژر (، دفتژر مشژق شژب، پژاک321الف( تنفس صبح: آسمان، ابژر )

(، خژیش، 400یابژان، کوچژه )(، خ352(، سنگ، خاک، آهژن، چژرخ خیژاطی )322پاکنویس)

 (.410داس، خورجین )

 (، کژویر235(، اجژاق )235های ناگهژان: پروانژه، مسلسژل، کفژش، عنکبژوت، تژوپ )ب( آینه

 (.328(، تبر، جنگل )242(، درخت )334(، دشنه، خنجر )305(، آینه )300)

قژه، (، خر102 -101ها همه آفتابگرداننژد: سژنگ، درخژت، دوچرخژه، گژاری، گربژه )پ( گل

هژای اعتبژاری، (، کیژف، پوشژه، کژارت124(، قطار، ایستگاه )102کشکول، خانقاه، دفتر، میز )

 (.132) (، کام و سرو125(، باغ، باغده )143قبض آب، برق، برگة حقوق، بیمه، جریمه )

(، بژره، 5(، چژاه )5(، مدرسه، کتابخانژه، کتژاب )2ت( دستور زبان عشق: قطار، ایستگاه، نرده )

 (.45(، آیینه، گرد، غبار )45(، خنجر )21)زنگوله 

های عینی سبب حسی شدن اشعار  شژده و نشژان وری از واژهدستی قیصر در بهرهچیره

های عینی و حسی در حقیقژت ابژزاری بژرای بیژان از قدرت ههن تصویرگر او دارد. کاربرد واژه

 دلپژذیری و شدنیصویرت به سوی های شاعر با زبان هنری است و متن رااحساسات و اندیشه

های عینژی ماننژد ، به واژهتنفس صبحدر « فصل وصل»برد  مثالپ شاعر در شعر می پیش بیشتر
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کوشد تا مخاطژب بخشد و میداس، خورجین، تیغ و زین، حیات استعاری یا معنای نمادین می

 ا  وادارد: های انقالبیرا به حرکت و جنبش در راه نیل به آرمان
 ه و خژژژورجین سژژژرخفصژژژل داسِ خسژژژت

 فصژژل گنژژدم، فصژژل بژژار و برکژژت اسژژت
 

 فصژژل تیغ لخژت، فصژژژل زیژژن سژرخ 

 عاشقان این فصژل، فصژل حرکژت اسژت
(410-411)  

هژای عینژی را بر کاربرد اسژتعاری و نمژادین واژه« قطعنامة جنگل»، شعر های ناگهانآینهیا در 

هژا کند که حمله به ارز ذار خلق مینهد و تصویری حسی و زیبا و تأثیرگچون تبر و جنگل بنا می

ای نمایژد و در حقیقژت مرثیژهرا در ههژن تژداعی مژیتژنفس صژبح های انقالبی شاعر در و آرمان

 برد: تدریج او را به خلوت درون پیش میسوزناک در سوگ آرزوهاست و همین نگر  به
 (328) .دیم / طوفان بر باد دادطوفانی از تبر / ناگه به جان جنگل / افتاد / و هرچه را که کاشته بو

شناختی و غایتگرایانة شاعر و مفژاهیمی های ههنی اساساپ نمود تأمالت فلسفی و هستیهواژ

هستند که گاهی ادراک آنها برای مخاطب دشوار است و به همین سبب، شاعر با ایجاد ارتبژاط 

نمایژد  را قابژل فهژم مژی شگردهای هنری، مانند اسژتعاره، آنهژا های ههنی و عینی بابین واژه

 از:  اندعبارتهای ههنی در مجموعه اشعار قیصر برخی از واژه

(، 338(، مژرگ سژرخ )350(، سژبز سژرخ )403(، سژماع )0322الف( تنفس صبح: اتفاق زرد 

 (.432(، عطش )405(، غریبی )402(، خوبی )332عقل سرخ )

(، گژیج و 242(، صژخرة درد )235-232های ناگهان: پرواز، التماس، گنژاه، مهربژانی )ب( آینه

 (.312(، حیرت، بغض، خیال )302) (، سکوت، خمیازة فریاد285گنگ )

(، 143) (، کمال123(، آه، ناله، دروغ )101(، مهربانی )33ها همه آفتابگردانند: عشق، )پ( گل

 (.  121(، غم )122هبوط )(، 120(، تقصیر، خوبی )180مرگ )

(، 13) (، زمانژه، روزگژار11-10(، خژواب )3سکوت، هژیس )(، 5ق )ت( دستور زبان عشق: عش

(، آرمژژان، 22تقژژدیر ) (،12پیژژروزی )(، 12) (، فژژتح، دشژژمنی12-18(، صژژلح )14دریژژغ )

 (.21تابی )بی(، 45حرمان)

، ابعژاد شخصژیّتی دارنشژانهای واژهسو با های ههنی نیز همشود، واژهکه مشاهده میچنان

، شاعر در تنفس صبح، شخصیّتی انقالبی و آرمانگرا دارد ولژی وردهند. ازاینمی قیصر را بازتاب

زنژد های شاعرانة دهة آغازینش جرقه میهای ناگهان گویی نخستین تردیدها در نگر در آینه

 برد: و او را به سوی برون و واقعگرایی به پیش می
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کژنم / از روزهژای کنم گاهی کمی گنگم / گاهی کمی گیجم / حس مژیاین روزها تنها / حس می

  .پرستمپیش بیشتر / این روزها را دوست دارم... / این روزها گاهی خدا را هم / ی  جور دیگر می

                                                                                                                (285  ) 

هژا همژه های ههنژی بژه کژار گرفتژه در گژلگرایی او را تقویت کرده و واژهاین تردیدها ههن

 (122هبژوط )(، 180(، مژرگ )143) (، کمژال33عشژق، )هایی مثل آفتابگردانند، با تکیه بر واژه

کشژند. یگرا و به تعبیر دانیل ناتل شخصیّت گشوده ههن او را به تصویر مژبیشتر شخصیّت کمال

و آمیژزد های فژردی بژه هژم مژیهای درد و رنجگرایی در دستور زبان عشق با تجربهفرایند کمال

تژابی، بژیسکوت، هیس، خواب، دریغ، تقدیر، آرمان، حرمان، های ههنی چون عشق، شاعر با واژه

 کند.رد و شدّت تنهایی و درونگرایی خود را روایت میببه عشق و شعر پناه می
 

 های عام و خاصاژهو( 3

واژة خژاص  230و تنهژا انژد هژا عژامشده در اشعار قیصر، اکثژر واژهواژة بررسی 1522از میان 

هژای نگژری خژود را در واژههژای عژام، کژالن و کلژی. قیصر با کژاربرد واژهاستهاستخرام شد

یق خژاص کشد و بیشتر بر اصل و اصالت موضوع تأکید دارد تا بژر مصژادطرن به تصویر میبی

هژای قیصژر دارنژد. های عام، گستردگی و تنژوع زیژادی در مجموعژهآن و به همین سبب واژه

بگیرد، نیاز بژه  تری از جامعه را در برتر باشد و طیف گستردههرچه دامنة اندیشة شاعر وسیع»

عر از تر با بار معنایی بیشتری دارد و به دنبال آن، هرچه واژگان مورد استفادة شژاواژگان متنوع

تژر و زیبژاتر هژای برسژاخته از خیژال او متنژوعوسعت و تنوع بیشتری برخوردار باشد، صژورت

نگری نیز پیونژد تنگژاتنگی بژا البته باید توجه داشت که این کلی (.184: 1352پور، )عمران« است

هژای عژام در اشژعار قیصژر برخژی از واژهایدوولوژی، گفتمان اعتقادی و اجتمژاعی شژاعر دارد. 

 از:  اندعبارت

(، ستاره، شهادت، عروم، 324(، آتش، کینه )321(، بیابان )323الف( تنفس صبح: خانه، شهر )

(، 323-322) اشتیاق، آبشار، تواضع، امام، اشراق، تهژاجم، قیژام، آیژه، سژوره، اسژتقامت، جژان

جنگ، سالح، تفنگ، فشنگ، موش ، جسژد، گژور، انفجژار، مژادر، عروسژ ، کژودک، فاجعژه، 

بینژی و ایژدوولوژی شژاعر را توصژیف هژا دقیقژاپ جهژان(. ایژن واژه355 -352تقامت، ایثار )اس

کنند و همة آنها آگاهانه و هدفمند گزینش شژدند تژا شژاعر مفژاهیم و مصژادیق ارزشژی و می

ای ویهه جنگ را به صورت عام و فارغ از انتساب به حزبی یژا انگیژزهبه ،آرمانی و گفتمان انقالب

 و کند.خاص بازگ
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(، 233 -238) های ناگهان: روز، جاده، چشم، پنجره، جنگژل، آب، نامژه، آیینژه، دیژوارب( آینه

(. 314 -313(، داغ )222(، لنگژژر، سژژاحل )285(، تقژژویم، روزنامژژه )241) درد، مژژردم، زمانژژه

شژان، عژام و مردمژی و هژای اجتمژاعیها با توجه به موقعیت کاربردی و بافژتاگرچه این واژه

هژای اجتمژاعی و هژای انقالبژی بژه آرمژانانگرایانه هستند، اما تغییر دیدگاه شاعر از آرمانآرم

دردهای من / گرچه مثژل دردهژای مژردم زمانژه نیسژت / درد مژردم » انسانی را با خود دارند:

 (.241) «زمانه هست

، 132، 138، 132، 131، 151، 123، 125، 108، 33هژا همژژه آفتابگرداننژد: عشژژق )پ( گژل

(، 124(، قطار، ایسژتگاه )112) (، فراموشی، خاموشی104خیالی )(، بی214، 211، 210، 132

(. 210(، حژژزن )158داغ ) (،154(، غژژم )228، 180 ،142(، مژژرگ )144درد جژژاودانگی )

های عام در این مجموعه بر عشق و دردمنژدی قیصژر داللژت داشژته و شخصژیّت گزینش واژه

... و بژه  پور در این دفتر عشق را به عنوان کلیدواژه برگزیدهامین»ند. کیدرونگرای او را بازگو م

بژه جژز »درمژان راه عالجژی بیابژد: تا از عشق، این درد بژی استهجستجوی حقیقت آن برآمد

، در کنار عشق، مضمون مرگ و «عشق، دردی که درمان ندارد / به جز عشق راه عالجی ندیدم

این مجموعه اسژت. شژاعر بژا نگژاهی فلسژفی و در عژین حژال اندیشی از مضامین عمدة مرگ

 (.114-113: 1332)عسگری،  «اندیشدتراژی  به موضوع مرگ می

(، دریژغ، مژردن 12(، خاموشژی )3(، هژیس، سژکوت )5) ت( دستور زبان عشق: سفر ایستگاه

(، قفژس 30(، مژرگ )25(، پژرواز )23(، مسژلخ تقژدیر )21(، مجلس ترحیم )18(، گریه )14)

برگ زرد، گژرد و  (،43-42تر )(، داغ، اندوه، اندوه82، 43، 45، 43، 35) (، غم، عشق، درد32)

(، 82(، سژایة بژاری گژران )82(، دریای تالطم )82زمینة کین )(، زمانة قهر، 45) غبار، حرمان

سژالی، (، خشژ 85هژا )ها، کژا (، باغ کاغذین شادبا 82ها )ها و نو روزها و سوزها، نیش

ها حتی بژدون (. این واژه20(، حبس ابد )22(، حسرت )21تابی، رخت سوگ )(، بی20) بتغر

شان، آکنده از حسرت و تأسف نسبت به گذشته، مملژوّ از درد و غژم  توجه به کاربردهای بافتی

از زمان حال و خالی از هرگونه امیدی نسب به آینژده اسژت. زنژدگی در دسژتور زبژان عشژق، 

دستور زبان عشژق، در مفهژوم فلسژفی »هرمان حماسی در تنفس صبح است. داستان تراژی  ق

حکژم آغژاز »گفت و سخن می« انتهاحماسة بی»... همان شاعری که از  آن، اثری تراژی  است

 گوید: های تراژی  خویش، سخن میکرد، در این آخرین مجموعه از لحگهصادر می« توفان
 .هاست/ تمام دور و برم پر ز جای خالیچه غربتی است؟ عزیزان من کجا رفتند؟ 
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گویژد و نیژز از اکنژونی سراید، از روزهای از دست رفته میهایش میو یا از بر باد رفتن کاشته 

 :  استهکه دیگر گوشی برای شنیدن سخنان او نماند
 ...   هاها و کا ها و کا هرچه کاشتم به باد رفت و ماند / کا 

اندیشی است. آخژرین در مجموعة دستور زبان عشق، مرگ و مرگ مضمون بسیار مهم دیگر    

رو، ایژن . از(113و  112: 1332)عسژگری،  اسژتهپور با این مضمن پیونژد شژگفتی یافتاشعار امین

 جدول ابعاد شخصیّتی دانیل ناتل دارای شخصیّت درونگرا و دوراندیش است. براساس

به عام در اشژعار قیصژر انژدک اسژت کژه  های خاص نسبتکه اشاره شد، کاربرد اسمچنان

(، 325(، موسژی )332(، اسژماعیل )323تنفس صبح: ابراهیم )الف(  از: اندعبارتبعضی از آنها 

های ناگهان: خورشژید آینه ب( (. 485، 402(، آالله، الله، بنفشه )481(، فردوس )338خضر )

(، گنژژدم 342(، اللژژه )221(، محبژژوب شژژب )221(، مژژریم )222(، اقاقیژژا )342(، مژژاه )323)

، 123، 102هژا همژه آفتابگرداننژد: حژافظ )گژل پ( (. 384(، هوالفقار )325(، سیمرغ )323)

(، بنفشژه، حسژن 130(، حژالم )122(، آدم )121(، چنگیژز مغژول )114(، فروغ )222، 211

(. 148گژل آفتژابگردان ) (،130(، شژقایق )121بو )(، یاس، بابونه، شب113) یوسف، شمعدانی

(، فروردین، اردیبهشژت، مشژهد، شژیراز، 23(، زلیخا، یوسف )20کربال ) دستور زبان عشق: (ت

های خژاص بژر شخصژیّت (. واژه51(، هوالفقار )32(، مسیح )31(، پاییز، شمشاد )38اصفهان )

نگر و تصویرگر قیصر داللت دارند و او از اسامی خژاص گژاهی بژرای استشژهاد و برونگرا، جزوی

کند و گاهی نیز بژه کمژ  آنهژا متناسژب بژا گفتمژان به مدعاهای خویش استفاده میاستناد 

در بیت زیر، نماد رأفژت، « مسیح»که آفریند، چنانحاکم بر متن، معانی استعاری و نمادین می

و برای اثبات مهربانی خودِ شاعر بژه ( 42: 1332)روشنفکر و همکژاران،  بوده« مهربانی و پاکی درون

 کار رفته:
 این تویی، خود تژویی، در پژس نقژاب مژن

 
 ای مسژژژیح مهربژژژان، زیژژژر نژژژام قیصژژژرم 

(32 )دستور زبان عشق:  

و « آفتژاب»که برای سیدحسن حسینی سژروده، « هرچه شعر گل کنم»یا در بیت زیر از شعر 

« اشژعار نژاب و تأثیرگژذار»و « درخشژش و صژداقت»ننژد نمژاد از توابه ترتیب می« هوالفقار»

 باشند:  
 سژژژژاللة سژژژژحاب، از تبژژژژار آفتژژژژاب از
 

 آتژژژژژش زبژژژژژان او هوالفقژژژژژار آبژژژژژدار 

(51)همان:   
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 ها/ معانی صریح و ضمنی ( واژه4

ای است که غالباپ برای کاربران زبان روشژن نامهها همان معانی قاموسی یا لغتمعانی صریح واژه

گیژرد، رخ رار مژیهای خاصی که واژه قژها در کاربردها و موقعیتمعانی ضمنی واژه»است، اما 

... بژرخالن  های عاطفی، فرهنگی، اجتماعی و تژاریخی اسژتنماید و بیشتر مبتنی بر جنبهمی

هژای آن دارای معنژی صژریح و مشخصژی باشژد، در کند واژهزبان علمی که نویسنده سعی می

: 1352پژور، )عمژران« پهلو هستند و غالباپ معانی ضمنی آنهژا مژورد توجژه اسژتها چندشعر، واژه

کنژد  مژثالپ در شژعر شژان را اراده مژیها معانی ضمنی و تلویحیقیصر از غالب واژه (.120-122

 آورد: می« نان ماشینی»
 آسمان تعطیل است / بادها بیکارند / ابرها خش  و خسیس / هق هق گریة خود را خوردند

 (، 321)تنفس:                                                                                                 

معنای ضمنی آسمان: فضای اجتماعی کشور  باد: اسباب خیر  ابر: عوامل رحمژت و نعمژت  و      

 یا در بیت زیر: .استهگریه: باران که خودِ باران نیز در معنای نمادین رحمت و مدد به کار رفت
 دهژژژدایژژژن ترانژژژه بژژژوی نژژژان نمژژژی

 
دهژژژژدن نمژژژژیبژژژژوی حژژژژرن دیگژژژژرا   

(303ها: )آینه  

نای ضمنی ترانه: غزل  بوی نان: بو به معنی طمع و چشمداشت و نان: صله و پادا  اسژت مع

 آورد: می« عصر جدید»پور در و  بو در مصراع دوم نیز به معنی تقلید از دیگران است. امین
بینی وضع هژوا / از هژر بریم / در عصر ش  و تردید / در عصر پیشما / در عصر احتمال به سر می

   (228)همان:  .طرن که باد بیاید
بینی وضع هوا به کم  بژاد، روشژن اسژت، امژا شژاعر در صژدد خلژق معنای صریح پیش 

اجتمژاعی و از -های سیاسیمعنای انتقادی ضمنی است. از وضع هوا، وضعیت جامعه و موقعیت

دهژد. او در شژعر نژواز  مژی باد، منفعت و سودجویی را مژد نگژر دارد کژه شژیطان درون را

هژا: )گژل« اما / آن اتفاق ساده نیفتژاد»ها را با آوردن گزارة پایانی: معنی صریح گزاره« خاطره»

  اسژت« عشژق»سازد و خواننژده نژاگزیر از معنژای ضژمنی آن، یعنژی (، با ابهام توأم می132

 گوید: « ترانة آبی اسفند»که در چنان
 (  108)همان:  .و عادی استعشق هم شاید / اتفاقی ساده 

 آورد: می« فراخوان»قیصر در شعر 
 .(22)دستور: « امبودند / چرا / سر از مجلس ختم / درآورده مرا / به جشن تولد / فراخوانده
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اجتمژاعی را بژه -، هردو معنای ضژمنی ایژدوولوژی  سیاسژی«جشن تولد و مجلس ختم»

بخژش، و مجلژس های حیاتد  جشن تولد: آرمانانصورت بسیار انتقادی و گزنده در خود نهفته

یژا در  اسژتههایی که بر باد رفته و شژاعر اینژ  در سژوگش نشستها، آرمانختم: مرگ آرمان

 آورد: می« نیمة پر لیوان»شعر 
   .(38)همان:  گذرد / شادم / زیرا ی  سطر در میان / آزادماین روزها که می

در »اسژت:  1354ز یژ  روز در میژان در سژال ، دیژالی«ی  سطر در میان»معنای ضمنی 

 شود.می آغاز دومش دور دیالیز و دهدمی دست از را پیوندی کلیة پورسال هشتاد و چهار، امین

 (.113: 1332)عسگری،  «شودمی بستری بیمارستان در میان در روز او ی  دلیل همین به
 

   هاشناختی واژه-کنش مفهومی -2-2

معنا برخاسته از احساس نزدیکی او با طبیعت، انزجار  از جنگ، تعلژق برخورد قیصر با  شیوة

 خاطر  به ادبیات و تپیدن دلش برای عشق بوده و در محورهای زیر قابل بح  است:

 ( سرنمون 1

تجربژة خژود از طبیعژت  براساسها را غالباپ به طور طبیعی و با اشیا و پدیده سازیقیصر مفهوم

کنژد. نتژایج بنژدی میهژای هاتژی، درک و مقولهای از ویهگیمجموعها ب دهد و آنها راانجام می

هژا نقشژمند و ادراکژی دهد که دیدگاه او به حدود دو سژوم واژهشده نشان میهای بررسیواژه

واژه(. ایژن آمژار  32 واژه/ حرکتی: 802واژه/ هدفمند:  823 واژه/ ادراکی: 201 است: )نقشمند:

اسژت کژه هژر مقولژه در  درک قیصر از جهژان اطژرافش، نقشژی ترینحاکی است که برجسته

، بژر احساسژات تکیژه کند و نیز درکی که او از آنها دارد. ایژن هژر دو مقولژها  ایفا میزندگی

پذیرد و بژیش از دارند و مانند دیدگاه هدفمند ابزاری نیستند. قیصر از دنیای اطرافش تأثیر می

تر از آنکه تال  کند تأثیر بگذارد، پذیرنژده اسژت. او نگژاه آنکه فاعل باشد، منفعل است و بیش

کنژد، شژکل ا  با آنده دریافژت میکند و زندگیبیند و عمیقاپ احساس میکند و دقیقاپ میمی

نقشژمند « جنژگ»شژعر را بژا واژة  ،«شعری برای جنژگ»مثالپ قیصر در شاهکار ،  .گیردمی

خانوادة جنگ: تفنگ، فشژنگ، شنده و ویرانگر همهای ککند و درک خود از جنگ را با واژهمی

هژای بار آن: جیغِ مادر، سرِ بریده، آهن و خانهآژیر قرمز  و آثار دردناک و فاجعه موش ، انفجار،

آلود، چرخ کوچ  خیاطی خامو ، انفجار مغژز سژری کوچژ ، دسژت خونین، عروس  خون

 کند:و جانگذار روایت می (، با احساساتی غمبار353 -352) سرقطع شده و کودک بی
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دویژد / امژا سژری باور کنید / من با دو چشم مات خود دیدم / که کودکی ز ترس خطژر تنژد مژی

نداشت / لختی دگر به روی زمین افتاد / و ساعتی دگر / مردی خمیده پشت و شتابان / سژر را بژه 

 .(352برد )ترک بند دوچرخه / سوی مزار کودک خود می

کنژد و بژا نقشمند می« غربت»های ناگهان را با واژة از مجموعة آینه« قراریباد بی»او شعر 
، گژویی «بژو و بژاد»های سازی واژهتأکید بر غربت و غریب و داستان حضرت یوسف و برجسته

هژایش سژرباز دهژد، زخژمپناهی قژرار مژیشهدا را شبیه یوسف، نماد معصومیت و غربت و بی
 کند:بی و آرزوی رفتن میتاقراری و بیکرده، احساس بی

آید / بوی برادران غریبم / شاید / بوی غربت پیرهنی پاره / در بژاد / این بوی غربت است / که می  
 (.332 -338آید )... انگار/ بوی رفتن / می

نقشمند نمژوده  « دیوار و آیینه»های را با تقابل دوگانة واژه« های دیدارپرده»پور شعر امین
بار تکرار کرده و گژویی درک خژود از ایژن تقابژل را بژا شژبه جملژة  5بار و دیوار را  4آیینه را 

که مخاطب یا معشوق را سراسر شفافیت و صداقت و خود را تیرگژی و « آه»عاطفیِ حسرتناک 
 کند: بیند، بازگو میآلودگی می

وارهای تو/ دیوارهای مژن/ .../ دی ها که دعوت دیدارندای دارند!/ آیینهها در چشم ما چه جاهبهآیینه
 (.335های من همه دیوارند! )اند!/ آیینهدیوارهای فاصله بسیارند/ آه!/ دیوارهای تو همه آیینه

(، 128نام روزهای هفتژه: شژنبه )ها همه آفتابگردانند، بعضی از شعرها را با پور در گلامین
را به سبب تداعی خژاطره  «هشنبسه»، مثالپ استه( نقشمند کرد122( و جمعه )122شنبه )سه

انگیزی که فاصله و دوری در ههژن شژاعر ایجژاد کژرده، نقشژمند کژرده و و احساس تلخ و غم
 ادراک او از این خاطره به قرینة کوه، تحمل و ایستادگی است:

شژنبه / چژه سژنگین! چژه همژه فاصژله؟/ سهشنبه  چرا اینحوصله؟/ سهشنبه  / چرا تلخ و بیسه
  (.122شنبه خدا کوه را آفرید! )به فرسخ!/ سه سرسخت، فرسخ

ایژدوولوژی  و  دارنشانهای یکی دیگر از نگاه های قیصر، نگاه حرکتی است و آن را در واژه
احتیژاط و زا، و بژیتاب، حرکژتاصوالپ متن ایدوولوژی ، ناآرام، بی»توان دید. انقالبی بیشتر می

چون سالحی است برای هجوم و غلبه بژر ی است. گاه همسرشار از باور و ایمان به مبانی اعتقاد
(، سژفر، 331مصژان ) (،355(، قیژام )321هژایی مثژل بژاد ). واژه(13: 1352)فتژوحی،  «دشمن

(، خروشژیدن، جوشژیدن، رود نژاآرام 402( تالطم، دریژا، توفژان )404و  402هجوم، گردباد )
کنند و این نگاه بر اکثر اشژعار انقالبژی یخواهانه داللت مهای انقالبی و آرمان( بر حرکت408)

 حاکم است، مثل: تنفس صبحو حماسیِ 
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 نژژژژژاگه رجژژژژژژز هجژژژژژژوم خواندنژژژژد
 ماندنژژژد بژژژه عهژژژد خژژژویش و رفتنژژژد

 

 بژژژژر گژژژژژژژردة گژژژژژژژردباد راندنژژژژژد 
 رفتنژژژژژد ولژژژژژی همیشژژژژژه ماندنژژژژژد
(404)  

بژه سژوی ، انقالبژی و آرمژانی و تنفس صبحنگاه حرکتی قیصر در شعر فوق و نگایر آن در 
شناختی اوسژت. های مهم هستیبخشیدن به زندگی، از جمله نگاهشهادت است و چگونه پایان

در نگاه آرمانگرایانة شاعر مرگ )شهادت در راه خژدا( پیژروزی اسژت. او مژرگ را توأمژاپ یژ  »
وار به سژویش کند و شیفته)خدا( قلمداد می حماسه و تجربة پاک و اشراقی در قربانگاه معشوق

نگاه حرکتی قیصر گاهی انتزاعی صرن و حتژی در مقابژل حرکژت (. 12: 1352)فتوحی،  «رودمی
 حماسی جمعی بوده و تراژی  و غمبار است:

های سژال/ در انتگژار ام / که سالرود/ و من چقدر سادهروی/ تمام ایستگاه میرود/ تو میقطار می
 (.2)دستور:  ... امتو/ کنار این قطار رفته ایستاده

اسژت.  ʽامو مژن چقژدر سژادهʼجملة کلیدی در این شژعر »صرن نگر از نگاه حرکتی قیصر، 
بودن، اوم تراژدی است. این شعر آغازین مجموعه، به خوانندة دقیژق و  ʽسادهʼوقون شاعر به این 

-های جمعژی و آرمژانگراییدهد که دیگر از آن حماسهپور تذکّر میپرحوصله و پیگیر اشعار امین

هژای یافت، بلکژه بایژد بژا دقژت و حسژرت بژا لحگژه بق، در این مجموعه نشانی نخواهدهای سا
او در (. 115-112: 1332)عسژگری،  «نشین باشژدترین شاعران معاصر ایران همتراژی ِ یکی از صادق

گزینژد و بژه نقژد مژیرا بژر« نشستیم»، ردیف های ناگهانآینه از مجموعة« جنگل خاطره»شعر 
 کند: حرکت ماندن مردم گله میپردازد و از ساکت نشستن و بییآحاد جامعه م

 (.  303برخاست صدا از در و دیوار، ولی ما / با این همه فریاد فروخورده نشستیم )

به دو گونه قابل تأویژل اسژت: « چرا چنین؟»ها در شعر نگاه حرکتی قیصر نسبت به پدیده
 الف( توقف حرکت: 

 .(312) د؟ / اهتزاز بال من، چرا چنین؟ام چه شجزر و مد یال آبی

و بژال  اسژتهیعنی گویی آرزوهای واال و بیکران دریامانند  از حرکت افتاده و متوقف شد 
  ب( تغییژژر جهژژت یژژا مسژژیر حرکژژت از اسژژتههژژایش، شکسژژته و از پژژرواز ماندپرنژژدة آرمژژان

 آرمانخواهی به واقعگرایی:
 )همان(. اه و سال من چرا چنین؟سال و ماه و روز تو چرا چنان؟ / روز و م

و « شژدن»، غالبژاپ ههنژی و انتزاعژی و بژرای ها همژه آفتابگرداننژدگلحرکت در مجموعة      

و « الژف»یکسره در حال دویدن و گذر از « از اگر»که شاعر در است  چنان« رسیدن به کمال»
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دود  زیژرا ما بژازهم مژیاست، ا« ناکجا»و رسیدن به « کجا»  و گذر از «یا»و رسیدن به « اگر»

 شدن خبری نیست: در این دویدن و رفتن از گم
 (.  124شوم )های تو / گم نمیدوم / با گمان رد گامهرچه می

و رسژیدن « دردِ آب و نان و خژط و خژال»نیز حرکت ههنی و گذر از « غمخواری»در شعر     

 است:« دل خونین و دردِ جاودانگی»به 
 خورنژژدن نمژژیایژژن دردهژژا بژژه درد دل مژژ

 
خورنژدهژا بژه دردِ سژرودن نمژیاین حرن   

(152)  

های خاص است و نگاه هدفمند قیصر نیژز نگاه هدفمند، ناظر بر استفاده از اشیا در موقعیت    

ها دید. او به عشژق توان در واژهندرت میعموماپ مادی و دنیوی نیست  یعنی نگاه معیشتی را به

(، دعا ابزاری بژرای 13) (، شعر ابزاری برای بیان درونیات12) ماندنبه عنوان ابزاری برای زنده 

(، نام حضرت دوست ابزاری بژرای طژراوت بخشژیدن بژه فضژای 42دریافت عنایتی از دوست )

(، دل ابژزاری بژرای 22) (، حنجره و صدا و تکلم ابزاری برای بیان هویّت و اصالت82) اشعار 

(، 112(، بال ابزاری برای عروم و وصژال )22ر محبوب )(، چشم ابزاری برای دیدا22حفظ راز )

، «ای بژرای غژزلقصژیده»( است  مثالپ قیصر در شژعر 132خاطرات ابزاری برای ایجاد انگیزه )

مخاطب قرار داده و آبرو، روشژنی، « تو»را از سر صمیمیت با ضمیر دوم شخص مفردِ « عشق»

 داند:ودها را از عشق میشادی، سرخوشی، بیدلی، جانبازی، و همة بود و ناب
 هژژا گژژژل کژژژردبژژه شژژژژمار سژژژژتاره

 تژژژرین مجژژژاز، ای عشژژژق!ای حقیقژژژی

 

 داغ چشژژژژژم انتگارهژژژژژا بژژژژژا تژژژژژو 

هژژژژا بژژژژا تژژژژوای همژژژژه اسژژژژتعاره  

(130-131)  

 المعارفیهای دایره( واژه2

هایی مثل خدا، زنژدگی، جنژگ، مژرگ، عشژق، شژعر، درد، دل و سژکوت، اگر بپذیریم که واژه

هژای سژازگار بژا آنهژا و مفژاهیمی پور هستند، ههن قیصژر حژول واژهای اشعار امینهکلیدواژه

های اشعار قیصر از دیژدگاه رو، بررسی واژهاین ند. ازکها را تفسیر و تبیین گردد که این واژهمی

 ام، آلژوده، جبژری و پژر از تردیژدمعرفتی دال بر این است که زنژدگی مسژیری گنژگ، نافرجژ

 پیماید: می
 .(382تپد پیشانی ی  مرد/ در تب دردی که مثل زندگی جبری است )ت شیشه میپش

کننژد، امژا او سژازگاری و های او عمل نمژیو با اینکه زندگی، زمانه و مردم زمانه مطابق آرمان

 ببخشد: نماید تا با عشق و شعر به زندگی و زمانه، معنا صبوری می
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و بودن بهانه / شعر دعوی، سرودن دروغین / زندگی عژذر، زنده بودن، سرودن بهانه / هرچه جز با ت

   .(123بودن بهانه )

هاسژت و بژا اینکژه ها خالی نیست، اما غلبه با غم غربت و فاصلهو اگرچه زندگی او از سرخوشی

 داند: زند، ولی او آن را تلفیقی از تاریکی و نور میچنگی به دل نمی
  .(422: 1333ایستگاه این قطار/ بین تاریکی و نور )های زندگی/ چون قطاری در عبور/ لحگه

 بد و خوب، دوستش دارد:  ةو با هم
گوینژد شژادی بهتژر دارم من این پیوند را/ گرچه میزندگی، ترکیب شادی با غم است/ دوست می

 (.  818: 1333است/ دوست دارم گریه با لبخند را )

غالبژاپ مفهژوم  تنفس صبحت و در شناختی قیصر، مرگ اسهای اصلی هستییکی از دغدغه

 شهادت دارد و شاعر شیفتة آن است: 
پیراهنی از شتاب خواهم پوشید / دیدار تو را به شوق خواهم کوشید / گژر آتژش صژد هژزار دوزخ 

  .(422باشی / ای مرگ تو را چو آب خواهم نوشید )

 گوید: و از سر آرمان شهادت طلبانه است که می
   .(442بوسیم )سوسیم / با شوق لبان مرگ را میما دشمن آه و آوخ و اف

کنژد و ، نگاه او به مرگ نیز تغییژر مژیهای ناگهانآینهاما به موازات تغییر نگر  قیصر در      

گردد. این بار او شیفتة پیوستن به محبوب است، اما اندکی هراسان که خژود گویی عاشقانه می

 داند:علت آن را ناپختگی می
 مژا، از خژژود بریژدن اسژتموجیم و وصل 

 راغژژم اسژت، چیژدن رسژیده درد و بیبی

 

...ای است، رفتن رسیدن اسژتساحل بهانه   

 خژژامیم و درد ما، از کژژژال چیژدن اسژت

(382)  

، بژه معنژای دستور زبان عشژقویهه و به ها همه آفتابگردانندگلشاید بتوان گفت مرگ در 

ها و تراژی  است. گذر زمان، تشدید عشژق و فشژار درد ها و دلتنگیوصال و پایان دردها و داغ

هژا بژرای او آسژان ها، به خصوص در دو مجموعة مذکور، پذیر  مرگ را با همة هژراسو رنج

 کند: پذیرد و گویی تقدیرگرایی پیشه میکرده و او تقدیر ناگزیر را می
ا  شژود / زنگولژهگزیر / نزدی  میزیر/ با پای خود به مسلخ تقدیر ناای / آرام و سربهوقتی که بره

 (.22چه آهنگی / دارد؟ )

 براسژاسالمعارفی اشعار قیصر است که آنها را درد و داغ، و غم و اندوه از دیگر مفاهیم دایره

بخش کند. عشق از چشم او زنژدگیسازی میتجربیات فرهنگی و اندوختة شخصی خود، مفهوم
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(، 210بخژژش )(، رهژژای132) دهنژژده و خژژونریزر(، آزا153(، مقژژدس )130) (، ارزشژژمند82)

( 144گفت عشق، درد همیشگی و جژاودانگی قیصژر)توان( است و می222معجزه و خداگونه )

که او قژوم و خژویشِ خژود را از قبیلژة غژم، عشژق را خژواهر و درد را بژرادر خژود است، چنان

یل و عامژل تسژکین دل و ( و به همین سبب، این درد و اندوه را با شژکوه و اصژ35خواند )می

 داند:کشتی نوح خود می
 کژژژژران انژژژژدوه مژژژژن!ای شژژژژکوه بی

 ای تژژژژو لنژژژژژگرگاه تسژژژژکین دلژژژژم

 

 آسژمانژدریژژژژژای جنگلژژژژژژکوه مژژژژن!... 

 سژژاحل مژژن، کشژژتی مژژن! نژژوح مژژن!

(43)  

هژای اجتمژاعی، صبوری و شکیبایی و پختگی و آرمانگرایی قیصر حتی در مواجهة او با رنج

دهژد در . درد  را با فریاد همراه نکرده و تژرجیح میاستهار و واال ساختاز او شخصیّتی سازگ

 ها سکوت نموده و اندوهش را در سینه حبس کند: ها و اندوهمقابل همة نامرادی
آواز عاشژقانة مژا در گلژو »( یا 281« )خورممثل همیشه آخر حرفم/ و حرن آخرم را / با بغض می

  .(232لو شکست )شکست/ حق با سکوت بود، صدا در گ

ویهه در دو مجموعة آخر کژه ای فردی بهفرساگرچه در رویارویی با دردهای جانکاه و طاقت

 گشاید:سازد، گاه زبان به شکایت میمی« تراژی »داستان زندگی او را « تقدیر»به تعبیر شاعر 
 کشت تقدیر تو مژا را بژه کژه بایژژد گفژت
 مو بژه مژو حژژژادثه بژژژارید بژه هژر بنژدم

 کوه از هرچژه و هژرکس بژه خژدا کژردمش

 

 مژژردم از درد خژژدا را بژژه کژژه بایژژد گفژژت؟ 

؟تیژژژر بژژژاران بژژژژال را بژژه کژژه بایژژد گفژژت  

 گلژژه از کژژژار خژژدا را بژژه کژژه بایژژد گفژژت؟
(222-228)  

های بومی و اقلیمی که برآمده از محیط جغرافیایی و محژلّ زنژدگی قیصژر هسژتند، از واژه

 (، گردبژاد321، 20، 34، 15شوند، مثل باد )فی اشعار  محسوب میالمعارهای دایرهدیگر واژه

سژازی (... که به کم  آنها به مفهوم43(، کویر )412، 323) ( و روستا45) (، گرد و غبار404)

 .  استههایش پرداختاندیشه
 

 گیرینتیجه -6

پژور و امژین هژا و اهژدان کاربردشناسژة آنهژا در اشژعاربا توجه به بررسی فرایند گژزینش واژه

، نتیجه دال بژر ایژن نگریة گالتون براساسپنج بُعد شخصیّتی دانیل ناتل شان با جدول تطبیق

توان شخصیّت قیصر را در ی  بُعد خالصه کژرد بلکژه شخصژیّت او در اشژعار  است که نمی
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شژناختی -هژای مفهژومیزبژانی و کژنش-های معنژاییمشخصهچندبُعدی است و با تمرکز بر 

ها بر دیگر ابعژاد غلبژه دارد، بژه ایدگفت یکی از ابعاد شخصیّتی او در هری  از مجموعهها بواژه

 قرار هیل:

 دارنشژانهژای و به سبب غلبة واژه است دارنشانواژه  103شده، واژة بررسی 1522از میان  (1

قیصژر در ایژن ، تنفس صبحهای روح جمعی، انقالبیگری و ایدوولوژی  در مجموعژة به خصلت

هژا بژا جژدول ابعژاد خواهانه دارد و با توجه به تطبیژق ایژن خصژلتموعه، شخصیّت آرمانمج

هژایی چژون زودجوشژی، پرشژوری، شخصیّتی دانیل ناتژل و آراسژته بژودن شژاعر بژه ویهگژی

توان گفت شخصیّت قیصر در این مجموعژه، ناپذیری اجتماعی و اهل هیجان بودن، میخستگی

 برونگراست.

هژای که عمدتاپ بژر آرمژان های ناگهانآینهگزینی قیصر در فیت و رویکرد واژهبا توجه به کی (2

گرایژی، خودفرمژانی، هژایی مثژل کمژالاجتماعی و انسانی داللت دارند و تطبیق آنها با ویهگی

یافتگی ههنی، هدفمندی، واکنش در مقابل تغییرات محیطی و اجتمژاعی در معاشرتی، سازمان

 اندیش است.یل ناتل، قیصر دارای شخصیّت دورجدول ابعاد شخصیّتی دان

و تمرکز قیصژر بژر دو کلیژدواژة  ها همه آفتابگردانندگل های عام در مجموعةگزینش واژه( 3

هژایی چژون دهد و بژا توجژه بژه ویهگژیگرایی او را بازتاب مینگری و ههنعشق و مرگ، کلّی

به نهادهای رسمی قژدرت، اعتقژاد بژه خالقیت، تخیّل قوی، دردمندی و رازداری، انتقاد نسبت 

های معنوی و عرفژانی و هنژری، قیصژر واجژد شخصژیّت مندی به گرایشماوراءالطبیعه، عالقه

 گشوده ههن است.

آکنده از حسرت و تأسف، درد و غم ، حاالتی دستور زبان عشق درها گزینش و کاربرد واژه (4

هژای ثل قابل اعتماد بودن، بیژزاری از رنژجهایی مکند و براساس ویهگیو ناامیدی را روایت می

دوسژتی، شژیفتگی بژه ورزی و مهربانی، یاریگری، صبوری و شکیبایی، خژانوادهاجتماعی، عشق

گفت او از شخصیّت درونگرا و سازگار برخوردار اسژت. اگرچژه قیصژر از توانفضایل اخالقی، می

و اجتماعی، منتقد، شاکی و رنجیژده های جانکاه فردی زمان و مردم زمانه به سبب دردها و رنج

هژای های او، عدم تحقژق آرمژانها و رنجیدگیرنجور نیست. خاستگاه رنجخاطر است، اما روان

باری، اگر از مجموع این ابعاد شخصیّتی قیصر بخواهیم یکی از آنهژا را  اجتماعی و انسانی است.

 است.تر ببینیم، شخصیّت سازگار قیصر ها برجستهدر همة مجموعه
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Abstract 
The choice of words and the representation of their structure and function 
are of great significance in linguistics. Based on the two principles of 
selection and collocation, each word finds unique linguistic-semantic 
features and conceptual-cognitive actions; and readers can understand 
both the text and the writer via their knowledge of the words. This study 
analyzes linguistic-semantic features and conceptual-cognitive actions of 
the words employed in Qeysar Aminpour’s poetry and views them as a 
personal representation of the poet based on Daniel Nettle’s table of five 
personality patterns. The results of the study show that Qeysar’s 
personality is multifaceted. In his Breathing the Morning, he is an 
extrovert due to such features as passion, excitement, and sociability. In 
Sudden Mirrors, he becomes prudent because of his perfectionism, 
mental organization, goal-orientedness, and social interactions. In 
Flowers Are All Sunflowers, he turns into an open-minded figure 
following his imagination, creativity, belief in the supernatural, and 
mystical and artistic tendencies.  And in The Grammar of Love, traits like 
aversion to social pains, kindness and lovingness, and attraction to 
morality makes him introvert and compliant. 
 
Keywords: Word, Semantic-linguistic characteristics, Conceptual-
cognitive actions, Personality, Qeysar Aminpour. 
 

1. Introduction 
With the advent of cognitive science into linguistics, the importance of 
text has given way to an approach that seeks the meaning of a phrase in 
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the background knowledge network in mind and language, prefers 
semantic flexibility to one-dimensional meaning and knows the word as a 
unit of thought. In this regard, psychologists believe that the frequency 
and word choice of each poet reflects the dimensions of his personality. 
Attention in this field is necessary in literature research, and the works of 
Qeysar Aminpour can be studied from this perspective. The scope of this 
research is the word in Aminpour's poems with the aim of recognizing 
his thought and personality, and the research question is: What kind of 
personality is determined by analysis on word choice of Qeysar 
Aminpour's poems? 

 

2. Theoretical Framework 

2-1. The Relationship between Language and Personality 

With the development of cognitive sciences, sensory experiences nature 

has been changed to the conceptual and mental process, and a connection 

was made between the structure of language and the mind, and it was 

said that personality is the specific patterns of thinking and behavior that 

determine one's way of interacting with the world. Language, as a 

symbol of thought, is an emerging linguistic personality. 

 

2-2. Types of Personality 

Personality makes sense based on the role the individual plays in society. 

Galton's model of personality is appropriate for the study of personality 

in the literature fields, and Daniel Natel presents a table of big five 

dimensions of personality based on language in the evolution of Galton's 

theory. 

 
   Table 1- Big Five Personality Dimensions of Daniel Natel. 

Personality Trait Low Score High Score 

Extroverted Isolated, silent, 

seeking peace 

Sociable, good mixer, passionate, 

easy-going, active, outdoorsman, 

outgoing, emotional 

Neurosis Constant in excitement 

and emotions, 

thoughtful, empathetic, 

happy 

Prone to stress, terrified, full of 

guilt, sad, obsessive, shy, multiple 

and short-lived marriages 

Forethoughtful Spontaneous, 

inattentive, careless 

Organized, self-governing, subject 

to rules, perfectionist, with the 

power to organize, disturbed by 

changes, purposeful, adherent, 
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efficient 

Compatible Militant, distrustful, 

anti-social, self-

centered, incapable 

of lovemaking 

Reliable, empathetic, disgusted 

with assault, using kind and 

relaxing words, helpful, balanced, 

patient, generous, family-friendly, 

fascinated by moral virtues 

Open-minded Realistic, practical, 

conventional 

Creative, strong imagination, 

mysterious, disgusted with 

traditions, opposed to institutions 

of power, believe in supernatural, 

interested in artistic pursuits 

 

2-3. Cognitive Ability of Words: The basic principles of cognitive 

semantics of words are: 

2-3-1. Semantic-linguistic characteristics: The most important 

characteristics of each word in terms of implication and semantic 

characteristics are: 1) Words markedness, 2) Objective and subjective 

words, 3) General and specific words, 4) Explicit and implicit 

words/meanings. 

2-3-2. Conceptual-cognitive actions: The semantic system based on 

cognitive approaches are:     1) Archetype theory: which is based on 

categorization and acts as a mental dictionary and our ontological support 

and pays attention to perceptual, motor, role-playing and purposeful 

aspects of phenomena, 2) Encyclopedia of meaning which is the 

cognitive reserve of a person. That is, one understands a phenomenon 

based on experience and in a completely conceptual way. 

 

3. Methodology 

The method of this research is descriptive-analytical and the units of the 

analysis are the words in the poems of Qeysar Aminpour and the data 

analysis is based on the table of big five personality traits of Daniel Natel 

in order to analyze the poetic character of Aminpour. 

 

4. Research Results and Discussion 

4-1 . Semantic-linguistic Characteristics of Words 

(1) Words’ Markedness: Marked words in "The Morning Breath" are 

divided into three categories based on the implicit meanings and 

ideological system of the poet: 1) war 2) religion 3) nature, and most of 

them are idealistic. Markedness in "The Sudden Mirrors" is based on the 
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realities of social life and has three categories: 1) emotional 2) religious 

3) social. "Flowers are all sunflowers" is also in the same three 

categories. The difference is that in the field of religious words, the poet 

emphasizes the behavioral and empirical dimension instead of the belief 

dimension, and in the field of social words, he chooses two distinct types 

of words: 1) citizenship rights and machine life, and 2) Mysticism 

tendencies. The markedness of words in “The Grammar of Love" is 

similar to the last two sets, but the predominant aspect is emotional 

markedness. 

(2) Objective and subjective words: The use of objective words makes 

Qeysar's poems emotional and visual, and reflects his subjective words, 

philosophical and ontological thoughts. 

(3) General and specific words: Most of the words in Qeysar's poems 

are general and indicate generality and originality and are related to his 

ideology. Specific nouns are less used and the poet uses them to testify 

his claims and in line with the discourse of the text. 

(4) Explicit and implicit words/meanings: Explicit meanings, lexical 

meanings and implicit meanings depend on special situations and are 

based on emotional and social aspects, and Qeysar uses the implicit 

meanings from most of the words. 

 

4-2 .Conceptual-Cognitive Action of Words 

(1) Archetype: Qeysar conceptualizes the phenomena naturally and 

based on experience, and categorizes them through a set of intrinsic 

features. His view of about two-thirds of the words is role-playing, 

perceptual, and emotion-based. Qeysar's dynamic view point is mostly 

seen in ideological terms, and his purposeful view is immaterial and 

based on compassion. 

(2) Encyclopedic words: From an epistemological point of view, in 

Qeysar's word choice, life follows a vague, unsuccessful, polluted, forced 

and doubtful path, and although time and life do not act according to his 

ideals, he shows compatibility and patience to give meaning to life and 

time with love and poetry. 

 

5. Conclusion 

Qeysar’s personality is extroverted in “The Morning Breath” due to the 

predominance of ideological words and traits such being a good mixer, 

passion, indefatigability, and excitement; But in “The Sudden Mirrors”, 

according to social and human ideals and the characteristics of 
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perfectionism, mental organization, purposefulness, and variability, the 

forethoughtful personality is seen. In “Flowers are all sunflowers”, 

because of the choice of general words and creativity, imagination, pain, 

critical views, mystical and artistic tendencies, he has an open mind and 

his character in “The Grammar of Love”, is introverted and consistent 

due to regret, sorrow and frustrations and characteristics of 

trustworthiness, lovemaking, helpfulness, patience, family-loving, and 

moral virtues, and the most prominent dimension of Qeysar's personality 

among all these dimensions is his compatible personality. 
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