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تعادلعشقوعقل
فرمولجاودانگی«قیصر»

ُنتهاییکه باشعر«قیصر» جان گرفتند
علیرضا افتخاری و حسامالدین سراج از جمله خوانندههایی
هستند که با اشعار قیصر امینپور همآوا شدند

گفتوگو بادکترمحمدمهدیسیار و استادمحمدعلیبهمنی
دربارهجایگاه ادبی زندهیادقیصرامینپور،درسالروزدرگذشتاو

اکرم انتصاری  -شعر قیصر امینپور شناسنامه اوست .قیصر متولد گتوند خوزستان
بود ،شهری که اغلب مردمانش بختیاریاند و به زبان لری با یکدیگر همکالم میشوند.
او عالوه بر چند دفتر شعر به زبان فارسی ،مجموعه اشعاری به زبان لری نیز دارد که
موردتوجه بختیار یهاست .قیصر ،شاعر یکشبه نبود؛ او بعد از انصراف از رشته
دامپزشکی دانشگاه تهران ،مشغول تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی شد و این
رشته را تا مقطع دکترا ،زیرنظر استادش محمدرضا شفیعیکدکنی ادامه داد .قیصر
در طول عمر کوتاه  48سالهاش ،همیشه در خدمت ادبیات بود .امروز ،به مناسبت
سیزدهمین سالروز درگذشت او ،به سراغ محمدعلی بهمنی شاعر و ترانهسرا و دکتر
محمدمهدی سیار ،استاد ادبیات فارسی و شاعر رفتیم تا درباره قیصر امینپور و
ویژگیهای شعری و شخصیت او بیشتر بدانیم.
▪معصوم ترین شاعری که شناختم

محمدعلی بهمنی شاعر و ترانهسرا در روزگار
حیات قیصر بارها با او به گفتوگو نشسته است.
او قیصر را اینطور توصیف میکند« :قیصر همه
فکر و ذکرش مطالعه بود .این که درسش را تمام
کند که به این هدف هم رسید و موفق هم شد.
چقدر در دانشگاه به دانشجوهایش خدمت
کرد و چقدر روی نسل بعد از انقالب تاثیرگذار
بود .بخشی از عمر قیصر در بیماری گذشت و
من به او از لحاظ اخالقی و روحی نزدیک بودم
و فرصتهایی بود که زیارتش کنم .هیچوقت
به دنبال ایرادگرفتن از دیگران نبود .کسانی
بودند که از شهرستان میآمدند و میخواستند
درباره شعرشان نظری بدهد و او واقع ًا از جان و
دل برایشان وقت میگذاشت .قیصر ،عزیزی
بود که در شرایطی که همه گذراندهایم ،زندگی
کرد و بخشی از آن را به خاطر بیماری از دست
داد .هرچند در این دوره هم ،خیلی چیزها به
دیگران یاد داد».
شاعر مجموعه «غــزل زندگی کنیم» معتقد
است قیصر امینپور یک نام ماندنی است که
نسلهای بعد از ما هم او را باور دارند .بهمنی
دربــاره خصوصیات رفتاری قیصر میگوید:
«قــیــصــر آمــوز ههــایــی کــه از جــامــعــه و جهان
مطالعاتیاش دریافت کــرده بــود ،در اختیار
دیــگــران مـیگــذاشــت .از یــک زاوی ــه میشود
گفت او از دیدگاه من معصو مترین بود؛ کافی
بود ببیند یک نفر احتیاجی دارد که به او نگفته
است ،خودش درک میکرد و به شکلهایی که
منتی بر سر آن نیازمند نباشد ،در هر صورت،
نیازش را تامین میکرد .خواه اخالقی و شعری،
خواه مالی .هیچوقت هم در این زمینه مدعی
نبود .تازه من اینها را از عزیزانی شنیدهام که
قیصر به نوعی کمکشان کرده و کاری که از
دستش برمیآمده ،برایشان انجام داده است.
حتی در زمان بیماری هم به دنبال این بود و
امکان نداشت ایــن کارهایش را بــرای کسی
تعریف کند».
▪آموزگار منتقدان

محمدعلی بهمنی طی صحبتش درباره قیصر
امینپور ،بارها از روح بزرگ او میگوید«:قیصر
هیچ وقت کوتاهی نمیکرد .ما همیشه یک
نگاه مختصر روی شاعران داریم و با خواندن
یک مجموعه شعر ،شاید آن شاعر را قضاوت
کنیم .اما قیصر شاعری نبود که با یک مجموعه
شناخته شــود .اصال به خاطر رفتارش ،همه
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جایگاهش را دوســت دارنــد و گرنه شعر که از
زاویــه دیــد هرکسی میتواند هم مثبت و هم
منفی یا بین ایــن دو باشد .او تا زنــده بــود به
خ ــودش ،فرهنگ و فردهایی کــه شعرش را
مطالعه میکنند ،خدمت کرد .چقدر میتوان
درباره او و شخصیتش گفت .من حتی معتقدم
معترضان به شعرش را
اگر بود ،جواب منتقدان و
ِ
نمیداد؛ اما اگر همانها شعری به او میدادند
یا از او نظری میخواستند ،یک معلم بود .او
هیچوقت بدون خواست فرد ،در شعرش دخالت
نمیکرد».

مطلب مرتبط

تعابیر ویژه رهبرمعظمانقالبدرتجلیلازقیصرامینپور
درپی درگذشت زندهیاد دکتر قیصر امینپور ،شاعر نامدار و متعهد در هشتم آبان سال ،1386
رهبرمعظمانقالب،درپیامی،اینضایعهاسفبارراتسلیتگفتند.متناینپیامراکهبهبهترینشکل
ممکن ،جایگاه آن عزیز ازدسترفته را در شعر فارسی معلوم میکند ،در ادامه میآوریم:
«بسم ا ...الرحمن الرحیم  /با اندوه و دریغ ،خبر تلخ درگذشت شاعر فرزانه انقالب دکتر قیصر
امینپور را دریافت کردم .از دست دادن او برای اینجانب و برای هم ه اصحاب شعر و ادب ،خسارتبار
است .او شاعری خالق و برجسته بود و همچنان به سمت قلههای این هنر بزرگ پیش میرفت.
درگذشت او آرزوهایی را خاک کرد ،ولی راه فتح قلهها را ،امید است دوستان و یاران نزدیک و
شاگردان این عزیز ،ادامه دهند .او و دوستانش نخستین رویشهای زیبا و مبارک انقالب در عرصه
شعر بودند و بخش مهمی از طراوت و جلو ه این بوستان ،مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان
همراه اوست .خداوند پاداش خوبیهای او را امروز که بیش از گذشته به آن نیازمند است ،با َک َرم و
فضل به او برگرداند و او را در آغوش رحمت و مغفرت خویش بگیرد .به خاندان و بازماندگان و دوستان
سیدعلی خامنهای 9 /آبان »1386
و شاگردان آن عزیز صمیمانه تسلیت میگویم .
ّ

▪شعر با قیصر به تعادل رسید

شاعر ترانه «چه بگویم» ،به شناخت و تسلط
قیصر در شعر نیز اشــاره میکند .او دربــاره
ویژگیهای بارز شعر قیصر میگوید« :قیصر
شاعر جلوت و جمع و اجتماع بود؛ یعنی هرگز
نسبت به آنچه در برابرش میگذشت بیتفاوت
نبود و همیشه سعی میکرد زبان جمعی مردم
ایران باشد .اصال ضمیر ما در شعرهای او ،به
خصوص اشعارش در دهه  60پررنگ است و

نوائیان – شعر ،هنگامی کــه بــا موسیقی
درآمیزد ،قند مکرر است؛ شیرینی و حالوت
ســرودهای دلانگیز ،در میان نتهایی که با
عشق جان میگیرند ،بیشتر احساس میشود.
برای نسل ما ،قیصر امینپور ،خود شاهکاری
کمنظیر بــود که شعرش ،روح چند نسل را
در خــود جا مــیداد و زبانی جــاودانــه داشت
بــرای آنــان که ذهنشان در آسمان زیباییها
پر میکشد .شاید از همین روست که تعدادی
از نامآوران عرصه موسیقی ،ترانههای قیصر را
زمزمه کردهاند تا با جاودانگی آن نغمهها ،تا دنیا
دنیاست ،باقی بمانند .امروز ،در سالروز پرواز
ابدی قیصر شعر انقالب ،گفتن از ترانههایی که
با شعر او خوانده شده و در خاطر همه ایرانیان
جا خوش کردهاست ،خالی از لطف نیست.
علیرضاافتخاری نیلوفرانه

آلـــــبـــــوم ن ــخ ــس ـ ِ
ـت
نیلوفرانه ،یکی از آن
شاهکارهای ماندگار
اس ــت؛ شــایــد گزافه
نباشد اگر بگوییم که
علیرضا افتخاری ،با
ایــن آلــبــوم شهرت و
اعتبار فراوانی یافت و
اوج گرفت؛ هرچندکه پیش از آن ،با  14آلبوم
متنوع در میان عالقهمندان به موسیقی،
شناخته شد هبود .نیلوفرانه ،پرفرو شترین
آلبوم در تاریخ موسیقی سنتی ایــران است؛
آلبومی که آهنگ آن را عباس خوشدل ساخت
و زیرنظر فریدون شهبازیان تنظیم شد .قیصر
امینپور ،ترانهسرای این آلبوم ماندگار است و
شعر محبوب بسیاری از شنوندگان این آلبوم،
یعنی «خدایا! عاشقان را با غم عشق آشنا کن»،
از اوست .نیلوفرانه در سال  1375منتشر شد.
محمداصفهانی بهیادت

ی است
▪قیصر یک برایند ادب 

دکــتــر مــحــمــدمــهــدی ســیــار شــاعــر و اســتــاد
دانشگاه است؛ دکترای فلسفه دارد و برخی
از سرودههایش ،مانند «چه بگویم» ،با صدای
خوانند ههایی مانند س ــاالر عقیلی ،قالب
موسیقی به خود گرفته است؛ دکتر سیار ،دو سه
کار پژوهشی درباره قیصر امینپور انجام داده
است .او اعتقاد دارد که درباره هر ویژگی قیصر،
میتوان ساعتها سخن گفت .دکتر سیار،
قیصر را شاعر تلفیق سنت و نوآوری میداند و
درباره او میگوید« :قیصر برایند تعادل یافته
های مختلف ادبــی بود که تا دهه 60
جریا ن ِ
در کشور پدید آمده بود .یعنی او به خوبی و به
درستی نوآوری و زبان روز مدرن و همینطور
نگاه مدرن را که قبل از انقالب در شعر به وجود
آمده و ظهور کرده بود ،درک و در شعر خودش
متجلی کرد و بعد هم ،آن را به تعادل رساند .از
طرف دیگر ،قیصر نه تنها با سنت ادبی کهن شعر
فارسی بیگانه نبود ،بلکه آن را به خوبی شناخته
و در خودش هضم کرده بود .یکی از پروژههای
شخصیاش ،سنت و نــوآوری در شعر و تلفیق
این دو بود که در رساله دکتری خود هم ،به آن
پرداخت .قیصر به خوبی جریان سنت و نوآوری
را به صورت تعالییافته و تعاد لیافته در کنار
هم نشاند».

دکتر سیار  :قیصر شاعر جلوت
و جمع و اجتماع بود؛ یعنی
هرگز نسبت به آنچه در برابرش
میگذشت بیتفاوت نبود و همیشه
سعی میکرد زبان جمعی مردم
ایران باشد .اصال ضمیر «ما »در
شعرهای او ،به خصوص اشعارش
در دهه  60پررنگ است و یک شاعر
کامال اجتماعی به حساب میآید.
اما این جلوت به گونهای نیست که
خلوت شاعرانه و فردیت او را ذوب و
نابود کند

استاد بهمنی :من معتقدم اگرقیصر
معترضان به
بود ،جواب منتقدان و
ِ
شعرش را نمیداد؛ اما اگر همانها
از او نظری میخواستند ،یک معلم
بود .او هیچوقت بدون خواست
فرد ،در شعرش دخالت نمیکرد .از
دیدگاه من معصومترین بود؛ کافی
بود ببیند یک نفر احتیاجی دارد
خودش درک میکرد و به شکلهایی
که منتی بر سر آن نیازمند نباشد،
نیازش را تامین میکرد

یک شاعر کامال اجتماعی به حساب میآید .اما
این جلوت به گونهای نیست که خلوت شاعرانه
و فردیت او را ذوب و نابود کند .اتفاقا در شعر
قیصر ،من ،شخصیت ،تنهایی و خلوت شاعر
هم کامال محفوظ است .این از ویژگیهای مهم
اوست که خیلی از شاعران در آن افراط و تفریط
میکنند .گاهی به یکی از این دو طــرف ،آن
چنان متمایل شدند که شعرشان از لطافتهای
تنهایی و تفرد شاعرانه خالی شده و گاهی هم
آن قدر در فردیت خود فرو رفتند که اصال زبان
گفتوگو با مردم و همراه شدن با حرکتهای
اجتماعی را پیدا نکردند و حتی حرف اجتماعی
زدن را خالف شاعری میدانند».

هم نیست .او میگوید «:قیصر در کتاب «دستور
زبــان عشق» در شعری خطاب به سید حسن
حسینی میگوید :پراکندگی حاصل کثرت
اســت /بیایید تمرین وحــدت کنیم .قیصر به
خوبی از زبان مردم در شعر استفاده میکرد و در
قسمت دیگری از این شعر میگوید :چرا عاقالن
را نصیحت کنیم /بیایید از عشق صحبت کنیم.
این شعر در واقــع مرامنامه و مانیفست ادبی
قیصر است.
تاکید او بــر هــمــدردی بــا مــحــرومــان ،تعادل
ایجاد کــردن بین عقل و عشق در بیت «بیا
جیب احساس و اندیشه را /پر از نقل مهر و
محبت کنیم» ،تعادل بین فرد و جمع ،عقل
و عشق ،سنت و نـــوآوری و ســادگــی و عمق
که در ظاهر ،همگی متضاد هم هستند؛ از
ویژگیهای اصلی شعر قیصر است که آن را
ماندگار کرده است».

▪شاعر تعادل بین عقل و عشق بود

محمدمهدی سیار میگوید از نظر قیصر ،حفظ
خلوت شخصی در عین وحدت با جمع ،منافی

7

زنــــــدهیــــــاد قــیــصــر
امینپور در سومین
آلــــــبــــــوم مــحــمــد
اصــفــهــانــی بـــا نــام
«فــاصــلــه» ،بــا قطعه
بــســیــار زی ــب ــای «بــه
یــادت» حضور دارد؛
«به یادت داغ بـر دل
مینشانم  /زدیده خون به دامن میفشانم».
آلبوم فاصله در زمستان سال  1378منتشر

شد و خیلی از دوستداران موسیقی در آن دوره،
از شنیدن قطعه «به یادت» که در مناسبتهای
مختلف و بهویژه ایام محرم وصفر پخش میشد،
لــذت م ـیبــردنــد .تنظیمکننده ایــن قطعه
ماندگار ،علیرضا کهندیری است .برخی از
اهلنظر« ،به یادت» را خیزبلند محمد اصفهانی
برای کارهای بعدی دانستهاند .او طی دو سال
بعد از انتشار «فاصله» ،دو آلبوم «والیت عشق»
و «تنها ماندم» را به دوستدارانش تقدیم کرد.
حسامالدین سراج وداع

ســال  1382بــود که
آلبوم وداع وارد بازار
شــــد؛ بـــا مضمونی
عاشورایی .وداع در
زمـــره شاهکارهای
حسامالدین ســراج
است؛آلبومیکهتمآن
ســوزنــاک و مناسبت
آن ،ایام عاشورای حسینی است .او در این آلبوم
کهکارتنظیمآنراسیدمحمدمیرزمانیبرعهده
داشــت ،شعری از قیصر امینپور را در یکی از
قطعاتش خواند که بسیار تأثیرگذار بود و مورد
استقبال قرار گرفت؛ قطعهای که برخی آن را
«نینامه» مینامند و مطلع آن ،دو بیت زیبای
«خوشاازدلنَماشکیفشاندن/بهآبیآتشدل
را نشاندن  /خوشا زان عشقبازان یادکردن /
زبانرا زخمه فریادکردن»است.
ناصرعبداللهی سربلند

مــــــرحــــــوم نـــاصـــر
عبداللهی ،با آلبوم
«دوستت دارم»ُ ،گل
کــــرد و بـــه شــهــرت
رسید .سال 1379
بود که این آلبوم ،با
دکلمهخوانی پرویز
پــرســتــویــی ،تنظیم
بهنام ابطحی و خود ناصر عبداللهی و نظارت
فریدون شهبازیان ،عالقهمندان موسیقی پاپ
را شگفتزده کرد .یکی از قطعات ماندگار این
آلبوم خاطر هانگیز که شاید بارها زمزمهاش
کرده باشید ،قطعه «سراپا اگر پیر و پژمردهایم /
ولی دل به پاییز نسپرد هایم» است؛ این شعر
تأثیرگذار و زیبا را ،قیصر امینپور ســروده؛
شاعری که زود از میان ما پر کشید؛  8آبان
 ،1386وقتی  48ساله بود.

