
  

  پور هاي قيصر امين بررسي و تحليل آراية تشخيص در سروده
  ∗علي محمدي

  بوعلي سينا، همدان دانشگاه زبان و ادبيات فارسيگروه  دانشيار
   زارعيجميله

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا، همدان
  )21/06/1388: ، تاريخ تصويب14/04/1388: تاريخ دريافت مقاله(
  چكيده
هـايي    انـد، سـروده     پور كه در هشت مجموعة شعري گردآمده        هاي قيصر امين    سروده

ها، زبان به گفتگـو       طبيعت در آن  هايي كه عناصر      سروده. زنده، جاندار و پويا هستند    
هاي طبيعت و مفاهيم انتزاعـي   كنند؛ صفات يا حاالت انساني به اشياء، پديده        باز مي 

  .مĤبانه دارند نفس با انسان، ظهوري تشخيص هم  و  زاد اي هم گونه كنند و به رسوخ مي
. همـاهنگي دارد  » عمليـاتي   كودك پيش «نوعي با تفكر     تشخيص يا جاندارپنداري به   

پنـدارد، در اينجـا    چيز را جانـدار مـي     اگر كودك در سنين قبل از هفت سالگي همه        
  صورت كند و تجلّي اين بازگشت گاهي به        شاعر در شعر به كودكي خود بازگشت مي       

  . شود متجلّي مي) personification (جاندارپنداري يا تشخيص 
پور به ايـن       قيصر امين  هاي  نويسندگان اين مقاله با بررسي آراية تشخيص در سروده        

  :اند نتايج دست يافته
 .پور، آراية تشخيص است هاي قيصر امين ها در سروده كاربردترين آرايه يكي از پر. 1
نظيـر همـراه    پور، بيشتر با آراية مراعات   هاي قيصر امين    آراية تشخيص در سروده     .2

  .شود مي
شدن  شاعر از زنده» ثل رودمثل چشمه، م«و » به قول پرستو« در دو دفتر شعري  .3

  . هاي طبيعت نسبت دهد گيرد تا اين ويژگي را به پديده طبيعت در بهار بهره مي
بيشترين موارد  » تنفّس صبح «و  » گردانند ها همه آفتاب   گل« دو مجموعة شعري      .4

 .اند آراية تشخيص را به خود اختصاص داده
   و  ؛ و از ميان مفاهيم انتزاعي؛ دل      هاي طبيعت؛ زمين، آسمان و باد        از ميان پديده    .5

  .عشق بيشترين موارد آراية تشخيص را دارا هستند

  .پور، شعر، كودكي تشخيص، قيصر امين :ها كليدواژه
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  مقدمه

نوعي به تفكّر بـشر اوليـه        اين آرايه به  . هاي ادبي است    تشخيص يا جاندارپنداري از جمله آرايه     
) 65: الـف  1381شميـسا،  (» . است چيز جاندار بوده  م همهدر تفكّر بشر قدي«گردد؛ چراكه    بازمي

نـوعي بـا آرايـة       تـوان بـه      وجود دارد و ساخت اسـطوره را مـي          هايي از اين آرايه     در اساطير نشانه  
اسطوره، استحالة انسان است در شـيء طبيعـي و در واقـع برداشـتي               «. تشخيص مرتبط دانست  

سازي، انتقال روح آدمي است بـه محـيط و دادن            اسطوره. است با بينشي بدوي از اشياء طبيعت      
 animisticسازي يـك فعاليـت       اسطوره. روح  روح است به اشياء غيرذي      همة خصوصيات بشر ذي   

  .)122: 1371براهني، (» است
اي از تـصاوير زنـده را          و خواننده مجموعـه     كاربرد آراية تشخيص، شعر را پويا و متحرك كرده        

يكي از زيباترين صور خيال در شعر، تصرّفي اسـت كـه ذهـن              «. دكن  روي خود احساس مي     پيش
كند و از رهگذر نيـروي تخيـل خـويش بـه آنهـا                جان طبيعت مي    ء و در عناصر بي      شاعر در اشيا  

در نتيجه هنگـامي كـه از دريچـة چـشم وي بـه اشـياء و طبيعـت                   . بخشد  حركت و جنبش مي   
له ويژة شـعر نيـست، در       ئ مس  اين. ات است چيز در برابر ما سرشار از حركت و حي         نگريم همه   مي

گونـه تـصرّف در طبيعـت و اشـياء را             هاي اين   توان نشانه   بسياري از تعبيرات مردم عادي نيز مي      
انـد و ايـن نكتـه     لة تشخيص بيش از ديگـران پرداختـه    ئبرخي از شاعران به مس    . وجو كرد   جست

شـفيعي    (» ري همـراه باشـد    ها با حركت و حيـات بيـشت         كه در شعر آنها وصف      سبب شده است    
   .)149: 1380كدكني، 

اگر بازي كودك را مادة خام و اصلي        . پندارند  چيز را زنده مي    كودكانِ بيش از هفت سال، همه     
شـوند    صور خيال بدانيم، بسياري از شگردهاي شـاعرانه و صـنايع بـديعي و بيـاني توجيـه مـي                   

  .)31: الف 1385پور،  امين (
گردد، بايد چگونگي اين بازگـشت        هايش باز مي    ريم كه شاعر به كودكي    له را بپذي  ئاگر اين مس  

هـا و در      كودكان در بازي  . چيز جاندار است   در دنياي كودكان همه   . را هم مورد بررسي قراردهيم    
دهنـد؛ مـثالً آنـان در بـازي بـا             هاي اطراف خود گاه اين جاندارپنداري را بروز مي          رفتار با پديده  

انـد شـاعر بـا     اينكـه گفتـه  . كننـد   ها صحبت مي   پندارند و با آن     را زنده مي  ها   هايشان آن  عروسك
اي كـه     گونـه  كنـد بـه     كند در مورد كودك هم مصداق پيدا مي         تخيل خود در واقعيت تصرّف مي     

همه زمين يكسرش را گرفتـه بـود و   «:  بود سخن آن كودك كه در هنگام كندن بوتة ذرت گفته        
 خود بيان همين قـوة      .)5: 1380شفيعي كدكني،   (» غالب شدم من يكسرش را، تا سرانجام من       

  .تشخيص در كودكان است
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هـاي خـويش بـا        شـاعر در سـروده    . آراية تشخيص با جاندارپنداري كودك قابل تطبيق اسـت        
هـايش     بـه كـودكي    ،هـاي اطـراف     اني بـه پديـده    ـدادن حـاالت انـس      تـ و نـسب    كاربرد اين آرايـه   

  .گردد بازمي
سـادگي   عنوان يك ويژگي مشترك ميان شـاعر و كـودك، در شـاعران بـه               هب» جاندارپنداري«

بخـشي    هاي جان  بخشيدن شاعران به مفاهيم انتزاعي، شايد از جمله تفاوت         جان. كودكان نيست 
هـا نـسبت     يابد تا حـاالت انـساني را بـه آن            اين مفاهيم را درنمي    ،كودك. ودك باشد ـاعر و ك  ـش

  .دهد
به جاندارپنداري » شعر و كودكي«پور در كتاب  هاي قيصر امين  گفتهدر اين مقاله با استناد به    

  .پردازيم پور مي كودك و بازگشت به كودكي امين

  تشخيص

انتخـاب عنـوان    . هاي بالغت قديم آراية تشخيص به صورت مجزّا مطرح نشده اسـت             در كتاب 
  )150: 1380شفيعي كدكني،  . (است كار ناقدان معاصر عرب » تشخيص«

 كـه خـود نيـز از        اخذ شده  personify از مصدر  personification  اصطالح ،ن انگليسي در زبا 
اما در مباحـث بالغـي انگليـسي ايـن اصـطالح بـر              . ي شخص و آدم است    ـمعن  به person ةكلم

جان يا امور  شود كه گويندگان در توضيحات خود از طبيعت يا اشياء بي رفتاري هنري اطالق مي
ـ  كار مي ذهني به گـونگي يـا     در اصـطالح بيـان، آدم  Prosopopeia / personification. دگيرن

داد،  (وار بيارايـد   جان يـا امـور ذهنـي را بـه رفتـاري آدمـي       تشخيص است كه گوينده عناصر بي 
1382 :2.(  

دادن  بخـشيدن و در اصـطالح بيـان، نـسبت          معني تمييزدادن و شخصيت    تشخيص در لغت به   
  ). 281، 1380:  فارسي نامة ادب دانش(جان و انتزاعي است  هاي انساني به چيزهاي بي صفت

تشخيص، «: كند  گونه بيان مي    اروپايي دربارة تشخيص را اين      دكتر شفيعي كدكني نظر ناقدان      
بخـشيدن صـفات انـسان و       «و يـا    »  انسان نيـست    بخشيدن خصايص انساني است به چيزي كه      

الحات عام و موضوعات غيرانـسان يـا چيزهـاي          چيزهاي انتزاعي، اصط    ويژه احساس انساني به      به
. كننـد   تعبيـر مـي  vividness personificationو از آن در ادبيات اروپايي با عنوان » زندة ديگر

vividness   عنوان تـشخيص از آن       به  بخشيدن به اشياء است با آنچه ما       معني مطلق زندگي   به   كه
  .)150: 1380ي، شفيعي كدكن (» گوييم تناسب بيشتري دارد سخن مي
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عنوان قراردادن   اند و ارسطو در خطابة خود از آن به          يونانيان نيز به آراية تشخيص توجه داشته      
كنـد و بعـضي از مترجمـان قـديمي       تعبير ميto set things befor the eyesاشياء زير چشم 

  ).151: انهم (اند  خوانده» نصب العين«عنوان يكي از صور مجاز و  خطابة ارسطو، آن را به
عنوان فصلي جداگانه هميشه مورد بررسي       در كتب نقد شعر و بالغت فرنگي آراية تشخيص به         

: همـان   (قرار گرفته است؛ اما در كتب ما نشاني از آن وجود ندارد و نامي هـم بـراي آن نـداريم                      
150.(  

جـان يكـي از شـگردهاي عـام در بـسياري از           هـاي بـي     بخشي به جـانوران و پديـده       شخصيت
هاي انديشه، غالباً امور انتزاعي و مفاهيم و خصايل          در تمثيل . هاي اخالقي و فلسفي است      مثيلت

 دو شخصيت نظاميپيكر  هفتدر » شر«و » خير«مثالً . كنند ها، شخصيت انساني پيدا مي يا تيپ
  سنايي نفس ناطقه كه يك امر انتزاعي است، به هيأت پيـري نـوراني              العباد سيردر  . اند  داستاني

. شـوند   نمايان مـي  ...  شود و بسياري از صفات و خلقيات در شكل ديو و افعي و اژدها و                ظاهر مي 
هـاي داسـتان هـستند        هاي مسيحي هم وفا، خرد، اميد، مرگ و غـرور نـام شخـصيت               در تمثيل 

  ).126: 1385فتوحي، (
تر شميـسا   دك. استعارة مكنيه از جمله مسائل بياني است كه با آراية تشخيص در ارتباط است             

بـه كـه ذكـر        در استعارة مكنيـة تخييليـه، مـشبه       «: كند  گونه معرفي مي     را اين  پرسونيفيكاسيون
گوينـد كـه در        مـي  personificationغربيان به ايـن نـوع       . شود در غالب موارد انسان است       نمي

مـدار   توان به آن انسانوارگي يا استعارة انسان        است و مي    ربي و فارسي به تشخيص ترجمه شده      ـع
  .)64: فـال 1381شميسا،  (» يا انسانواره يا جاندارپنداري يا جاندارانگاري و نظاير آن نيز گفت

  اسناد مجازي و تشخيص

بـسياري از خـصوصيات آن، بـا        . تشخيص نوعي اسناد مجـازي و از مباحـث فـنّ بيـان اسـت              
لي خوانـد و نـوع   توان آن را تـشخيص اجمـا   مي هاي استعارة مكنيه قابل تطبيق است كه    تعريف

صـورت انـساني     ديگر آن تشخيص تفضيلي، مواردي است كه شاعر، اشياء و مظاهر طبيعت را به             
  ).70: 1373ميرصادقي، (كند  گيرد و آنان را با تمام خصوصيات انساني توصيف مي درنظر مي

  ر فراز آمدندــاي سـروهــس  ديــ آم ازهــار تــو اي بهـــا تـت  
  ه پيشواز آمدندــقان بــعاش  روشـرخــاي پــه انهـل رودخـمث  

  )15: ب1385پور،  امين (
  

پـدر كـي از     «ماجراي پرسش كودكي است از مادرش كـه         » خنديد؟  ها چرا نمي   آي گل «شعر  
. كنـد   بيند و روايـت مـي       اين داستان را از بيرون مي       اي است كه      و شاعر راوي  » گردد  جبهه برمي 
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كند و كودك از آن پس        ن باغ و بازگشت پدر نسبتي برقرار مي       داد شاعر بين آمدن بهار و شكوفه     
  ).177: 1387محقق، (پردازد  ها مي بخشيدن به بازگشت پدر به گفتگو با غنچه براي شتاب

  د؟ـديـبن يـده مـــان را ز خنــلبت  راـوب، چـاي خـه هــاي غنچ«: تـگف  
  »د؟ـديـخن يـا نمرــا چـه لـآي گ  دــويــاز شـــد و بــكفيــر بشــزودت  

  )17: ب1385پور،  امين (
  

عشق و دل از جمله مفاهيمي انتزاعي هستند كه بيشترين موارد اسـناد مجـازي را بـه خـود                    
  :اند اختصاص داده

  مرا زخويش بگير و مرا زخويش ببر  رـرا ببر اي عشق با خودت به سفـبيا م  
  )100: ج1386همان،  (

  
شود او دل را مورد       آزارد و باعث مي     مواره شاعر را مي   شهادت، حسرت ماندن و شهيد نشدن ه      

بـرد    پرپر مـي  سراغ الله كردن، دل و شاعر را به اي ديگر را تجربه  رفتن و كاشانه  . خطاب قرار دهد  
  :كه خود نماد شهيد است

  مــريـگيـر بــگـ دي هـانـاشـــره ك  مــيريــربگـا پـجـنــا اي دل از ايـبي  
  مــر بگيريـــرپـة پــراغ از اللــس  ود راـــن خـــريـ دي ردهــك مــا گـبي  

  )75: 1379همان،  (
  

  : كند گاهي از الف ندا استفاده مي» اي«قراردادن دل عالوه بر  شاعر براي خطاب
  تويي به ماندن راضي اگر درست بگويم  خورم كه نرفتي حال تو افسوس مي دال به  

  )93: 1360همان، (

  شخيصشدن طبيعت و ت زنده

» مثـل چـشمه، مثـل رود   «و » بـه قـول پرسـتو   «، »منظومة ظهر روز دهـم  «سه دفتر شعري    
توجه شـاعر بـه   . است ها را براي كودكان و نوجوانان گفته پور آن هايي است كه قيصر امين     سروده

در . اسـت » منظومة ظهر روز دهم   «آراية تشخيص در دو مجموعة اخير بيش از مجموعة شعري           
دادن   گشودن طبيعت يا نسبت    شعري، بيشترين موارد تشخيص و زبان به سخن       اين دو مجموعة    

شدن طبيعت است و قيصر  بهار فصل زنده. افتد حاالت انساني به طبيعت، در فصل بهار اتفاق مي  
شدن طبيعت در اين فصل؛ كودكان و نوجوانـان را بـا              بودن زنده  له و ملموس  ئبا توجه به اين مس    

  :كند ه ميهايي زنده مواج سروده
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  !دهـار آمـــآبش: رــويـكر كـه فـب  !ها آب شد بـرف: ـه چشـم زميـنب  
  !دهـار آمـــبه: وـرستـول پـه قـب  !تـان گذشـزمست: به ذهن كالغان  

  )12: ب1386همان،  (
  

شـود آسـمان،      شدن روزها در فصل بهار و حضور بيشتر خورشيد در آسمان، باعث مي             طوالني
  :يه كندآفتاب را به دشت هد

  ادـــوي بـد ز بـار شـا بهـه اغــب  ل شكفت در زمينـه گـدست هـدست  
  ه دادـديـت هـه دشـاب را بــآفت  يـروشن مــشـراي چـــ بانـمـآس  

  )15: ب1385همان،  (
  

گونـه بيـان شـده        شدن زمين بعد از مرگي كه دچار آن بود، ايـن             زنده ، سورة بقره  164در آية   
  :است
  » ...هللاُ مِنَ السماءِ من ماءٍ فأحيا بهِ األرض بعد موتِها و ما أنزَلَ ا«

  : اي ديگر گونه و در زبان قيصر به
  ام دهــانگار من زن: ود گفتـه خـب  دـچه شد؟ خاك از خواب بيدار ش  
  ام دهــدهد خن يـببين بوي گل م  مـلـ است گل از گ هـاره شكفتـدوب  

  )11: ب1386همان،  (
  

» لحظـة سـبز دعـا   «هجده مـورد تـشخيص را در شـعر        »  چشمه، مثل رود   مثل«در مجموعة   
پـور، بيـشترين مـوارد تـشخيص را         در اين شعر كه در ميان سـاير اشـعار قيـصر امـين             . شاهديم

  :كنند هاي طبيعت خود را براي نماز آماده مي داراست؛ همة پديده
  وـــــو ش ست ــا در شــــروده  هــــزمــــا در زمـــه هـشمــچ  
  وـــ و ج تــا در جسـه ويـــج  هـــهمـــمــا در هــــه وجـــم  
      ***  
  ...وع ـــال ركـــــوه در حــــك  امـــــــــال قيـــاغ در حـــب  
      ***  
  انــــمـــر در آســـــر، ســـاب  اكـه خـي بـانــيشــگ، پــسن  
  انـــــــكم نـيـگـت رنـــامــق  دهــم شـــد خـــنبــل گـثـم  

  )5: ب1385همان،  (
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  صفت و تشخيص

يكـي از   : گويـد   او مي . داند  هاي شاعرانة صفت مي     ها را از نقش     جان  فرشيدور، دادن جان به بي    
گونـه صـفات كـه        هاسـت؛ شـاعر بـا آوردن ايـن          جـان   دادن به بـي    هاي شاعرانة صفت، جان    نقش

: 1363فرشـيدور،     (دهـد     جـان مـي   ... اختصاص به انسان و جانداران دارد، به ابر و بـاد و گـل و                
  :گونه تجلي يافته است اين سخن استاد فرشيدور همان است كه در زبان قيصر اين). 855

  آسمان غمگين، زمين خونين  
  :دانــاده در ميـهر طرف افت  
  )11: ب1387همان،  (زين   و بي يـاي زخمـه بـاس  
      ***  
  انـــربـهــاب مـتـآف  
  ر زدهـه سـل بـتاج گ  
  فصل تابستان گذشت  
  )15: ب1386همان،  ( دهــهر آمــوبت مـن  
      ***  
  طرف ادهاي بيـدف، بـه يـمان بـآس  
  )85: الف1386همان،  ( ابرهاي سر به راه، بيدهاي سر به زير  

  ها تلفيق آرايه

از عنـوان يكـي     با يكـديگر، بـه    شناسي، همراهي دو يا چند آرايه       در مباحث نقد ادبي و زيبايي     
هـاي قيـصر      با بررسي آرايـة تـشخيص در سـروده        . گيرد  عوامل زيبايي اثر، مورد بررسي قرار مي      

ترين تفاوت كـاربرد تـشخيص       مهم. يابيم  ها را درمي       با ساير آرايه    پور، تنوع كاربرد اين آرايه      امين
 نظيـر بـا     پور با ساير شاعران، فراواني آراية تشخيص، كـاربرد مراعـات            هاي قيصر امين    در سروده 

اين ادعايي است كـه حـسن قاسـمي در          . هاست ساير آرايه  آراية تشخيص و همراهي اين آرايه با      
پور در پرداخـت تـصاوير       امين: مورد كاربرد آراية تشخيص درجاي ديگر به آن اذعان كرده است          

  ).153: 1373قاسمي،  (برد  شعري خود از تركيبات اضافي از نوع تشخيص سود مي

   و تشخيصمراعات نظير

  :بينيم هاي زير مي كاربرد آراية تشخيص با مراعات نظير را در نمونه
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. كـشد  تـصوير مـي    شاعر بمباران هوايي دشمن را به شهر دزفـول بـه          » شعري براي جنگ  «در  
گيـرد تـا سـتارگان را غيرقابـل      شود بهـره مـي    شاعر از روشني فضا كه از نور ستارگان ايجاد مي         

فاصـله سـتارگان از زمـين باعـث شـده سـتارگان از              . هاي دشمن بداند  گرد اعتماد و آنها را شب    
هـاي فاصـله      گرد، دشمن، انفجار و برج     ستارگان و ماه با هم؛ شب     . هاي فاصله زمين را ببيند     برج

  :نيز با يكديگر مراعات نظير دارند
  ديگر ستارگان را

  حتي
  هيچ اعتماد نيست

  ها شايد ستاره
  گردهاي دشمن ما باشند شب
  ااينج
  حتي

  كنند از انفجار ماه تعجب نمي
  اينجا تنها ستارگان 

  )11: 1364پور،  امين(بينند  هاي فاصله مي از برج
  

دست و پا و . وپا و سر بزير است دست دل مفهومي كه شاعر آن را بارها زنده پنداشته است، بي
ر بزيـر صـفاتي     دسـت و پـا و سـ        سر از سويي با يكديگر مراعات نظير دارند و از سويي ديگر بـي             

  :كنند هستند كه جانداري دل را تصديق مي
  گاهي دل بي دست و پا و سر بزيرم را  
  آهنگ يك موسيقي غمگين   
  )37: الف 1386همان، (كند  هوايي مي  

  
هـا مراعـات     كرانـه  ها و بين دريا، مـوج و ريـگ          در قطعة زير نيز شاعر بين خوشة گندم و دانه         

  :كند نظير برقرار مي
  ها گل با شكوفه، خوشة گندم به دانه    :تـــه گفـرانـودش را تـان خـس زبـكرـه  
  ها  كرانه وج و موج به ريگـدريا به م    شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب به راز  

  )51: الف 1387همان، (
  



 113 علي محمدي، جميله زارعي/ پور هاي قيصر امين بررسي و تحليل آراية تشخيص در سروده
 

 

 

  از جاندارانگاري بهـرة فراوانـي بـرده       ) ظهر روز دهم    (پور در سرودن منظومة خود        قيصر امين «
» بخـشد   مدارانه، زيبـايي شـعر كـودك را فزونـي مـي             عنصر جاندارانگاري و استعارة انسان    . ستا
  .)31: 1381پور،  علي (

زمـين و   . انـد    شده  زمين و آسمان بارها جاندار پنداشته     » منظومة ظهر روز دهم   «در مجموعة   
  :آسمان عالوه بر آراية تشخيص در تضاد با يكديگرند

  رسانــر پــكديگــا از يــه مــچش    رانــن، حيــات و زميــمان، مــآس  
  )16: ب1387همان،  (

  
صـبح يـك روز     «نظيـر بـا تـشخيص در شـعر            ترين جلـوة همراهـي آرايـة مراعـات            محسوس

 در  ،سـو   نظيرهاي زيبايي از يـك      او مراعات . پردازد  است كه شاعر به توصيف صبح مي      » زمستاني
  : كند ين عالئم بيماري سرماخوردگي برقرار مي ب،هاي طبيعت و از سوي ديگر بين پديده

  سفرة ته ماندة پاييز را  
  باد با خود برده بود  
  آسمان از سيلي سرما كبود  
  هايي سرخ دم با گونه آفتاب صبح  
  پشت كوهي در افق كز كرده بود  
  لرزيد باد مثل بيد مي  
  ابرها  
  كردند پشت سرهم سرفه مي  
  ها ناودان  
  ردندك عطسه مي  
  آسمان  
  )41: ب1386همان،  ! (انگار سرما خورده بود  

  
. هـاي ورود بـه دنيـاي كودكـان باشـد            انتخاب واژگان ملموس براي كودكان شايد يكـي از راه         

پـور بـا درك       امـين . تر باشند   مراتب بايد محسوس   شوند به   هايي كه براي كودكان انتخاب مي       واژه
يابـد، بعـد      هاي طبيعت مـي     م سرماخوردگي را در پديده    اين موضوع و با تخيل خويش ابتدا عالئ       

با دقـت در شـكل ظـاهري ايـن شـعر،            . كند  تر مي   هاي طبيعت ملموس    آن را با تسرّي به پديده     
  .هاي طبيعت را دريابد سر هم قرارگرفتن پديده تواند پشت خوبي مي كودك به
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  تشبيه و تشخيص

بـرد   كـار مـي   پور براي كودكان به كه امينتشبيهاتي . ست به چيزي تشبيه مانندكردن چيزي ا   
تـر    درك تـشبيه را آسـان     » حسي به حـسي   «بردن از تشبيهات     تشبيهاتي پيچيده نيستند؛ بهره   

بودن را كه كودكـان آن را        گيرد تا خم     مي  كمان بهره   پور از توجه كودكان به رنگين       امين. كند  مي
  :اند به آن نسبت دهد در اشياء ديگري ديده

  انـمـر آســر بـــر، ســــاب    اكــه خــي بـانــيشــگ، پـــسن  
  انـكم نـيــگــت رنـامـــق    دــــم شـــد خـــنبــل گــــمث  

  )5: ب1385همان،  (
  

پور بارهـا تكـرار    هاي قيصر امين انگاشتن آن در سروده هاي طبيعت است كه زنده  باد، از پديده  
خودلرزيـدن   عالوه بـر بـه    . لرزد  خود مي   مانند انساني به   شدن به بيد   گاهي باد با تشبيه   .شده است 

  : گيسوي بيد و شانة باد هم در ارتباط با يكديگرند،كه وجه مشترك باد و بيد است
  ا با توـدها رهـوي بيــگيس  و ــــا از تـادهـت بــة دســانـــش  

  )97: ج1386همان،  (
  

  :دهند گاهي بادها در سكوت شب آواز عزا سر مي
  بادها باز هم آواز عزا سر دادند    ز موسيقي تار شب و قانون سكوتبا  

  )93: همان (
  

داند كه حتي باد      چنان خود را سربسته و در خود فرورفته مي           آن  شاعر با تشبيه خود به غنچه     
  : برد هم بويي از راز دلش نمي

  ما كه چون غنچه سربسته خنديده    ردــــــويي نبـــاد بـــم بــــز راز دل
  )همان (

  
هـا    هاي طبيعت با شكل ظاهري پديـده        آراية تشخيص و نسبت برخي حاالت انساني به پديده        

كنـد؛ چراكـه غنچـه از         له در ارتباط با گل و غنچه بيشتر مصداق پيدا مي          ئاين مس . تناسب دارد 
  :نظر شاعر، دلتنگ و در خود فرو رفته است و گل هم شكوفا و خندان

  :غنچه با دل گرفته گفت
  زندگي«

  ».لب ز خنده بستن است
  :گل به خنده گفت
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  زندگي شكفتن است «
  ) 86: ب1386همان،  (» .با زبان سبز، راز گفتن است

  و تشخيصاستعاره 

دانـد و بـا    شاعر آمدن ماشين به روستا را اتّفاقي ناخوشايند مي     » منظومة خوشة خورشيد  «در  
  :كند ين تعبير ميگيري از استعاره از آن به ديو پوالدين و آهن بهره

  گ آهن در طنين بودـه با آهنـك  ودــن بــب زميــرزش قلــداي لــص  
  وي آهنين بودـاي ديــداي پـص    وــك ديــن يــوالديــاي پــصداي پ  

  )30: ب1385همان،  (

  و تشخيصاغراق 

 در قالـب سـينمايي بـه        منظومة ظهر روز دهـم    «. هاي آثار حماسي است     اغراق يكي از ويژگي   
 بهـرة   .)46: 1383سـنگري،   (» وصيف شهيد نوجوان عاشورا، قاسم بن الحسن پرداختـه اسـت          ت

پور از اغراق، همراه با آراية تشخيص به ترسيم فضاي حماسي اين اثـر كمـك                  فراوان قيصر امين  
  :فراواني كرده است

  مان زمين جوشيدــون ز چشــخ  دمـدي يــزي نمـــد از آن چيــــبع  
  )20: ب1387پور،  امين (

      ***  
  دـــــون شـلگــــرش، گـــــع  دـــــــون شـــر خـــت، پــــدش  
  ادـــود افتــام خــاب، از بـــآفت  ادـــــــــريــــــــق، زد فــــعش  

  )30: همان (

  و تشخيصكنايه 

 ،حـال   آن مد نظر نويـسنده يـا شـاعر نيـست و درعـين        كنايه عبارتي است كه معناي ظاهري     
بارها براي اينكه آساني كاري را متـذكّر شـويم          . ن معناي ظاهري آن را هم مد نظر داشت        توا  مي
 همراهي كنايه بـا تـشخيص، زيبـايي هـر دو            .»خوردن راحت است   اين كار مثل آب   «: گوييم  مي

اي   كند؛ يعني تشخيص با تلفيق بعد كنايي در زبان شـاعر برجـستگي ويـژه                تر مي   آرايه را افزون  
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تشخيص را با جلوة زيبـايي ديگـر          اي عمدي جلوة      گونه توان ادعا كرد كه شاعر به       ا مي لذ. يابد  مي
  .آميزد تا زيبايي زبان را مضاعف سازد مي درهم

  آب خواهم نوشيد و را چواي مرگ، ت  ـزار دوزخ باشيد هــر آتش صــگ  
  )59: همان (

  و تشخيصالصفات  تنسيق

يـك اسـم يـا بـراي يـك فعـل قيـود مختلـف را                 الصفات، آوردن صفات متوالي بـراي        تنسيق
عـشق و دل دو يـار هميـشگي در انديـشة شـاعران              ) 168: ب 1381شميسا،    . (ذكركردن است 

پور   اگر امين . گيرد تا تغافل دل از عشق يار را بيان كند           هستند؛ قيصر هم از اين انديشه بهره مي       
 ،بـرد   كـار نمـي    د و آراية تشخيص را به     كر  غير از دل، از واژة عاشق يا هر واژة ديگري استفاده مي           

  .شد قدر محسوس و ملموس نمي تغافل دل اين
صـدايي ايجـاد      دست و پا همچنين نوعي موسيقي از طريـق هـم            واژگان سر بزير، ساكت و بي     

اند و هر دوبار  پور همراه شده هاي قيصر امين  با آراية تشخيص دوبار در سروده اين آرايه . كنند  مي
  :كسان براي دل آورده شده استهايي ي ويژگي

  رفت دل و پا مي دست  سر بزير و ساكت و بي  
  ظر روي تو را ديد و حواسش پرت شديك ن      

  )49: الف 1387پور،  امين (

  و تشخيصتلميح 

هـاي    كـه يكـي از سـوره      ) ع( داستان حضرت يوسف  . اي است   تلميح اشاره به داستان يا واقعه     
پور اسـت     ه است، از جمله موارد تلميح در سرودهاي قيصر امين         خود اختصاص داد   قرآن را نيز به   

برد در واقع     پور در اين قطعه از تلميح مي        اي كه امين    بهره. كه با آراية تشخيص همراه شده است      
مندشدن شاعر را از اسـاطير       لة بهره ئهاي بالغت، مس    قدما در كتاب  «بازگشت او به اسطوره است      

 ژرفابخشيدن به اثـر و      .)243: 1380كدكني،    شفيعي  (» اند  ميح، آورده اي با عنوان تل     در باب ويژه  
اي است كه سخنور بـه          چشمزد آرايه «. شود  آوردن متني موجز از طريق تلميح ميسر مي        دست به

هـا را   تواند بافت معنايي سروده را نيك ژرفا و گرانمايگي ببخشد و دريايي از انديشه              ياري آن مي  
  .)110: 1373ازي، كزّ (» ژگان فرو ريزداي تنگ از وا در كوزه
  ...شناسند  هاي خانه تو را مي گل

  وقتي كه با ناز
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  كشي دستي به روي سر و گوششان مي
  دهي يا آبشان مي

  هم حسن يوسف
  )28: ج 1386پور، امين (دهد  تمام جمال خودش را نشان مي

  
يوسـف بـسيار    «. حسن يوسف هم نام گلي است و هم به زيبايي حـضرت يوسـف اشـاره دارد                

گويـد كـه    ثعالبي درباره حسن يوسف مي  . اند  دليل او را به ماه تشبيه كرده       چهره بود و بدين     نيك
شميـسا،    (» در خبر است كه نصف تمام زيبايي به او داده شده بود و نصف ديگر به بقيـة مـردم                   

1366 :624(.   

  و تشخيصبدل بالغي 

در شعر نـو برخـي از       «. ندان گرد سنگ است   سنگ آسياب نان، بدلي براي د     » نوبت«در شعر   
 مـثالً تـشبيه را بـا حـذف ادات           .زدايي به شكل نويني ارائه شده است        صنايع ادبي جهت آشنايي   

  .)111: ب1381شميسا،  (» اند صورت بدل آورده تشبيه به
  دندان گرد سنگ

  - سنگاسياب نان-
  اي بزرگ چون لقمه
  جهان را

  آخر به كام خويش
  )15: 1386همان،  (فرو خواهد برد 

  و تشخيصجناس 

جناس تام، جناس اشتقاق يا اقتضاب و جناس زايد، سه نوع از انواع جناس هستند كه قيـصر                  
 آوردن دو واژه است كه در نوشتار        ،جناس تام . است     تشخيص همراه كرده    پور آنها را با آراية      امين

كردن كار شـهيدان     يك قدم طي  هفت خوان عشق را در      . مثل هم هستند و تفاوت معنايي دارند      
ت عشق جانداري پنداشته شده اسـ    . پذير است   است؛ اين اتفاق با عشق به معشوق حقيقي امكان        

  :كه شهيدان مهمان خوان او هستند
  انندـق مهمـوان عشـر خـكه بــزان    دــدم رفتنـوان را به يك قـت خـهف  

  ) 116: 1364همان ،  (
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ترين نوع جناس  ، همراهي موسيقايي)ختالف موسيقي بلند  جناس ا   (جناس اشتقاق يا اقتضاب     
زمان مفهـومي   . با آراية تشخيص است كه قيصر در دو واژة زمين و زمان از آن بهره گرفته است                

  :تر است در تقابل انتزاعي است و با زمين كه مفهومي عيني
  ت شدهـر عالمـين پــاب زمــكت  ات سرخـز و آيـورة سبــن ســاز اي  
  !امت شدهـا قيـگوي: تـان گفــزم    !شت است اينـشايد به: ن گفتزمي  

  )12: ب1386همان،   (
  

در . هايي در آغاز، پايـان يـا وسـط اضـافه دارنـد              در جناس زايد يكي از دو كلمة متجانس واج        
هاي زير بين واژگان خالي و خيالي، نيز بين دل و دليل، جناس زايد از نوع جنـاس وسـط                      نمونه

  :وجود دارد) وسطمختلف ال (
  خيالي نبود ادت عابران بيـر عـاگ    ودـالي نبــــها خ هــن آيينـذه اگر  

  )39: همان (
      ***  
  ام تو را زيرا به اين دليل پرستيده  دليل نيست اپرستي دل من بيــزيب  

  )45: الف1387پور،  امين (

  و تشخيصحروفي  تكرار، هم

 حروفـي واژگـان بـا     تكرار هجا و هـم ،آورد وجود مي بههايي كه موسيقي كالم را      از جمله روش  
وجـود آورده    زير تكرار باد با هجاي باد از واژة بادبادك نوعي موسيقي بـه           در نمونة . يكديگر است 

  :است
  باد بازيگوش
  بادبادك را
  بادبادك

  ست كودك راد
  برد هر طرف مي

  هايم  كودكي
  با نخي نازك به دست باد

  ) 19: همان  ! (آويزان
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بـار واژة بـاد را تكـرار     رسـد؛ شـاعر مجموعـاً شـش      پايان مي اين شعر با باد آغاز و با باد نيز به    
گيرد تا به  مي باد، بادبادك و كودك با يكديگر تناسب دارند؛ شاعر از اين تناسب بهره      . است  كرده

سـت  د هـاي شـاعر را بـا نخـي نـازك بـه              باد بازيگوش است و كـودكي     . هايش اشاره كند    كودكي
  .گيرد مي

شـاعر  . هايي كه در شعر نو اتفاق افتاده؛ استفادة شاعر از مظاهر زنـدگي اسـت                يكي از نوآوري  
دردمندي مـردم   . گيرد  براي اينكه درد را به همة شئون زندگي تسرّي دهد از تشخيص بهره مي             

هايـشان نيـز گـواه     زمانه به قدري عيني است كه عـالوه بـر چـين و چـروك پوستـشان، لبـاس                  
گيري   ترين شكل و با بهره      قيصر دردمندي مردم جامعة خويش را به ملموس       . دمنديشان است در

  .كند از آراية تشخيص بيان مي
صداي ). 79: الف 1381شميسا،    (» تكرار يك صامت با بسامد زياد در جمله است        «حروفي    هم

  :در شعر زير تكرار شده است» مردمي«و واژة » ن«و » ش«
  انمردمي كه چين پوستش

  مردمي كه رنگ روي آستينشان
  هايشان مردمي كه نام

  هايشان جلد كهنة شناسنامه
  )15: الف 1386پور،  امين (كند  درد مي

  تشخيصرابطة آن با و پور  كودكي در شعر قيصر امين

در شـعرگفتن نـوعي بازگـشت وجـود دارد          «كنـد؛     شاعر در شعر به كودكي خود بازگشت مي       
 معناي بازگشت به كودكي اين نيـست كـه         .)53: 1371براهني،    (» سوي دوران كودكي انسان    به

سـادة كـودك اسـت      » خـود «تـر از      شاعر بسيار پيچيده  » خود«شود، زيرا     شاعر واقعاً كودك مي   
  تـوان در جاندارپنـداري شـاعر        انعكاس بازگشت بـه كـودكي را مـي        ). 81: الف 1385پور،    امين(

له را  ئايـن مـس   . آور بازي نمادين كودك است      نوعي ياد  هكاربردن تشبيه ب   به. و كاربرد تشبيه ديد   
عنـوان اسـب اسـتفاده     توانيم ببينيم؛ مثالً كودكان از شاخة درخـت بـه    هاي كودكان مي    در بازي 

كودك طبيعت و محيط    . چنان دقيق نيست   مفهوم زمان نيز در نظر كودك و شاعر آن        . كنند  مي
: 1371نـسب،    هاشمي  (» پذيرد  ت و گياهان را مي    گفتن حيوانا  سخن«پندارد و     اطراف را زنده مي   

  .هاي ادبي، آراية تشخيص قابل انطباق با جاندارپنداري كودك است  از ميان آرايه.)37
كم در زمـان سـرودن،       تشخيص را بگذاريم، شاعر دست    » جاندارپنداري كودك «اگر به جاي    «

ها شخـصيت انـساني      به آن . گويد   مي پندارد و از زبان و به زبان آنها سخن           مي  همة اشياء را زنده   
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كند و    در اشياء حلول مي   . دهد  بخشد، از جمله شخصيت و حاالت خود را به اشياء تسرّي مي             مي
  .)19: الف 1385پور،  امين (» دهد روح اشياء را در خويش حلول مي

آغـاز  بـازي بـا تقليـد    : گويـد  را مطرح كرده بود و پياژه مي   » محاكات«لة  ئارسطو از ديرباز مس   
تـوانيم هنـر و       پس مي . شود  در آدمي غريزي است و هم از كودكي آغاز مي         » محاكات«. شود  مي

چراكه بزرگساالن نيز بازي را ادامه      : هاي كودكانه بدانيم    مخصوصاً شعر را نوعي بازگشت به بازي      
  .)30: همان (دهند  مي

  بازگـشت بـه ايـن      پـور، كـودكي و حـسرت          هـاي امـين     يكي از موضوعات پركاربرد در سروده     
اثر   هاي او بي    شايد اين موضوع در كاربرد فراوان آراية تشخيص در سروده         . مرحله از زندگي است   

  :نباشد
  ها با تو آبروي بهار

  زارها با تو عطش شوره
  خون لبخند گل به گردن باد

  بهاي بهارها با تو خون
  ها گل به گل شعلة شقايق

  زارها با تو سرخ در سبزه
  بالند به ناز ميسبز و سرخوش 

  سروها با تو، سارها با تو
  ها از تو خندة سبز سنگ

  صدا كوهسارها با تو هم
  شانة دست بادها از تو

  )97: ب1386همان،  (گيسوي بيدها رها با تو 
  

بيني ريـشة اصـلي       ميان -اما شايد خود  . هاي گوناگوني دارد    بازگشت به كودكي، در شعر جلوه     
دانـد و     بين خود را مركـز كائنـات مـي          ميان -شاعر خود . كانه باشد هاي گوناگون تفكّر كود     شاخه

در . بينـي اسـت     ميان -زاييدة همان خود  » جاندارپنداري«. كند  جهان را از چشم خود تفسير مي      
 و همة اشياء     بين است   ميان -طور كامل خود   كودك به ) دو تا هفت سالگي     (عملياتي    مرحلة پيش 

 اداي مكرّر ضـمير شـخص اول در گفتـار           .)16: الف 1385مان،  ه  (بيند    را از ديدگاه خودش مي    
ها به اين دليل است كه بچة كوچك احـساسات، اميـال، لـذت و دردهـا را بيـشتر در خـود                         بچه

  .)171: 1351ريووآر، (كند تا اينكه بتواند شخصيت و عالقة ديگران را درك كند  احساس مي
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. زند  ويم كودك گاهي اوقات با خودش حرف مي       ش  اگر به رفتار كودكان دقت كنيم، متوجه مي       
بينـي   ميان -به موجب همين خود. كند و اصرار دارد متكلّم وحده باشد       طور دائم سؤال مي    او به «

» كردن ادامه دهد   دهد به صحبت    كس به حرفش گوش نمي     كودك ممكن است حتي وقتي هيچ     
  .)18: همان (

تـر   د؛ شاعر هم از حيوانـات و اشـياء پـيش      كودك نسبت به مفاهيم انتزاعي درك درستي ندار       
  :بخشد رود و مفاهيم ذهني و انتزاعي را شخصيت انساني مي مي

  دستي به رسم وام بگيريد
  دستاري از امام بياريد

  باري به دست نازك اشراق 
  )60: 1364پور،  امين (از عشق پيكري بتراشيد 

  
جـان زنـده      هيم انتزاعـي و اشـياء بـي        از مفـا    هاي طبيعت بيش    پور پديده   در اشعار قيصر امين   

هـاي انـساني را دارا    اند و در ميان مفاهيم انتزاعي هم، دل و عشق بيشترين نسبت             پنداشته شده 
  .باشند مي

  نام تو روستاست
  ها كه سقف خواب مرا شب

  ها قورباغه
  زنند هاشور مي

  وقتي كه طبل تب را
  پيشاني تفكر و ترديد 

  )45: الف 1386همان،  (كوبد مي
  

ها در پشت پوستشان پيداست و شاعران براي تشديد اثر           آواها كلماتي شفّافند كه معني آن       نام
جـاي اسـامي حيوانـات و اشـياء          كـودك بـه   . گيرنـد   ها بيـشتر بهـره مـي       عاطفي شعرشان از آن   

 گويد كه تلفظ آنها شبيه صدايي       جاي نام واقعي آنها، كلماتي را مي       برد و به    كار مي  آوايي به   تسمه
  ):51: الف 1385همان،  (سازد  است كه آن حيوان يا شيء مي

  هاي زرد را پيش از آنكه برگ
  زير پاي خويش 

  سرزنش كني 
  رسد خشي به گوش مي خش
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  گناه هاي بي برگ
  كنند با زبان ساده اعتراف مي

  خشكي درخت
  ) 73: الف 1387همان،  ! (خورد از كدام ريشه آب مي

  
 چراكـه كودكـان موسـيقي را        ،بايد موسـيقي را درنظـر داشـت       در سرودن شعر براي كودكان      

اطفال از موسيقي و آهنگي كـه خـود بنوازنـد و رقـص كننـد بـسيار خوشـحال                    «. دوست دارند 
آوازخواندن چـون   . هاست اي از گسترش فكري آن      ها در موسيقي خود نشانه      شوند و عالقة آن     مي
 صـدامعنايي   .)254: 1351ريووآر،    (» ت دارد گونه وسيلة موسيقي نياز ندارد بيشتر عمومي        هيچ به

بر ارزش موسيقايي معرّف آن حيـوان يـا شـيء يـا                عالوه   ،واقع تكرار يك آواست و اين تكرار        در  
  :پديده هم هست

  ديشب باران قرار با پنجره داشت
  روبوسي آبدار با پنجره داشت 

  پچ كرد  يكريز به گوش پنجره پچ
  )90: الف 1387پور،  امين (داشت؟ چك، چكار با پنجره  چك، چك چك

  
كردن، خود را براي زندگي در آينده        كودك با بازي  . بازي يكي از ملزومات دوران كودكي است      

جاللـي،   (» شدن كودك براي اعمال دورة بزرگي بازي عبارت است از آماده« چراكه   ،كند  مهيا مي 
  .تاز ديگر مشتركات شعر و كودكي، بازي نمادين اس) 331: 1351

كــاركرد بــازي نمــادين، . تواننــد در ايــن بــازي شــركت كننــد همــة اشــياء و حيوانــات مــي«
هـاي    ايـن كـاركرد بـه شـكل       . دهد  كودك وفق مي  » من«ها را با      سازي است كه واقعيت    همسان

هـاي    هاي عاطفي اسـت و گـاهي نيـز فعاليـت            شود و غالباً در خدمت فعاليت       گوناگون ظاهر مي  
: الـف  1385پـور،     امين  (» شود  هاي عاطفي كودك ظاهر مي      ن كشمكش در بازي نمادي  . شناختي

132(.  
آرزوي شـما در    « روز نوبهاري در كالس جنگل معلم موضـوع انـشايي را بـا عنـوان               صبح يك 

كند و حاضران در كالس كه شـبنم، دانـه، غنچـه، جوجـه گنجـشك، جوجـة                    مطرح مي » آينده
  :كنند اي خود را بيان مي آرزوه،هاي كبوتران هستند كوچك پرستو و جوجه

  شبنم از روي برگ گل برخاست
  خواهم آفتاب شوم مي«: گفت

  ذره ذره به آسمان بروم
  .»ابر باشم، دوباره آب شوم
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  دانه آرام بر زمين غلتيد
  رفت و انشاي كوچكش را خواند

  باغي بزرگ خواهم شد«: گفت
  .»تا ابد سبز سبز خواهم ماند

  
  گرچه دلتنگم« :غنچه هم گفت

  ل لبخند باز خواهم شدمث
  با نسيم بهار و بلبل باغ

  .»گرم راز و نياز خواهم شد
  

  خواهم مي«: جوجه گنجشك گفت
  ها باشم فارغ از سنگ بچه

  جيك كنم روي هر شاخه جيك
  .»در دل آسمان رها باشم

  
  :جوجة كوچك پرستو گفت

  كاش با باد رهسپار شوم«
  هاي دور كوچ كنم تا افق

  )37: ب1386همان، (» باز پيغمبر بهار شوم
  

باورهاي خود مبني بر بازگشت شاعر به دوران كودكي را بـا            » شعر و كودكي  «قيصر در كتاب    
سـنجد و     كند؛ كودك و شاعر را با هم مـي          شناسي تحولي ژان پياژه بيان مي      اشراف به زبان روان   

خـوبي    اشعار او به   نمود اين بازگشت را در    . كند  بازگشت شاعر به دوران كودكي خود را اثبات مي        
شـوند؛ در شـعر بـاال هـم،           چيز در بازي كودك با او سهيم مي         قيصر گفته بود همه   . توان ديد   مي

سويي نظريات    هم. شود تا آرزوهاي كالس انشاء بيان شود        همة عناصر طبيعت با شاعر همراه مي      
  . كند هايش را اثبات مي قيصر با اشعار او بازگشت به كودكي

  . گونـه كـه هـست بـشناسند         توانند خـدا را آن      ك و وصف خداوند عاجزند و نمي      ها از در   انسان
  توانـايي وصـف    . عدم تفكّر در كنه خداوند و توجه به آيات او در آفاق همواره توصيه شده اسـت                

  سـپاس خداونـدي را     «: فرمايـد   چنانكـه امـام علـي مـي         او از عهدة هيچ بشري ساخته نيست آن       
هـاي او نـاتوان و تالشـگران از           اجزند و حسابگران از شمارش نعمت     كه سخنوران از ستودن او ع     

كنـد و دسـت غواصـان         انديش ذات او را درك نمي      اند، خدايي كه افكار ژرف      اداي حق او درمانده   
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انديـشة  : انـد    امـام سـجاد نيـز فرمـوده        .)21: 1384دشـتي،     (» درياي علوم به او نخواهد رسـيد      
پـور از      امين ،با اين وصف  ). 42: 1383خلجي،    (و ناتوان است    ستايندگان در وصف خداوند عاجز      

در شـعر   . هـاي انـساني را داراسـت        كند كه مثـل پادشـاهان اسـت و نـسبت            خدايي صحبت مي  
.  يعني با تخـيالت كودكـان      ،خواهد تا تماشاي خدا پرواز كند       پور با بال خيال مي      امين» كودك«

تـوان   ن است و وجود خدا را در مظاهر طبيعت مـي         هاي ديگر، خداوند دارندة دل و جا        در سروده 
  . ديد

اي كه شاعر كودك حتّي خدا را هم به شكل         گونه به. اي خاص دارد    خدا در تفكّر كودكان جلوه    
  .)24: الف 1385پور،  امين (» بيند خود مي

  كردم خدا ها فكر مي پيش از اين
  اي دارد كنار ابرها خانه

  ها مثل قصر پادشاه قصه
   الماس و خشتي از طالخشتي از

  هاي برجش از عاج و بلور پايه
  بر سر تختي نشسته با غرور
  ماه، برق كوچكي از تاج او
  ...هر ستاره پولكي از تاج او 

  بار ديگر باز هم توان يك مي
  هاي كودكي را باز كرد؟ بال

  ها را بست و بر بال خيال چشم
  )42: ب 1386همان،  (تا تماشاي خدا پرواز كرد؟ 

  
  :دهد هاي انسان را به خدا نسبت مي اعر كودك گاهي ويژگيش

  اي جز دل ما نيست  در دست خدا آيينه
  )67: الف 1387همان ، (آيينه شماييد، شما را نفروشيد 

      ***  
  بينيم  در موج بنفش عطر گل مي
  )83: همان (موسيقي لبخند خدا را آبي 

  
  :كند هاي خدا تشبيه مي را به چشم) عج( ركه شاعر روز آمدن امام عص» روز ناگزير«در شعر 

  اي روز آفتابي
  !هاي خدا آبي اي مثل چشم
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  !اي روز آمدن
  !اي مثل روز، آمدنت روشن

  گذرد، هر روز اين روزها كه مي
  )13: الف1386همان،  (در انتظار آمدنت هستم 

  نمودار

  پور هاي امين فراواني آراية تشخيص در سروده
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  شدن ترتيب سروده پور به دفاتر شعري امين
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  نتيجه
. پور از آن بهره گرفته است هايي است كه قيصر امين  ترين آرايه آراية تشخيص يكي از پركاربرد   

پور با ديگران، كاربرد اين آرايه همراه  هاي قيصر امين ترين تفاوت كاربرد تشخيص در سروده     مهم
هاي ادبي از جمله جناس،   براين، همراهي اين آرايه با ساير آرايه       عالوه. با آراية مراعات نظير است    

  .هاست از جملة ديگر تفاوت... تضاد، استعاره، تشبيه، كنايه و 
پـور، در چهـار گـروه قابـل      هـاي قيـصر امـين    شـده در سـروده   كار بـرده  هاي به     تمام تشخيص 

هاي طبيعـت و      جان، پديده   زاعي، اشياء بي  ها عبارتند از مفاهيم انت     بندي هستند؛ اين گروه    دسته
كار بـرده    هاي طبيعت به    بيشترين موارد تشخيص در نسبت با پديده      . مفاهيمي جز اين سه گروه    

  .شده است
منظومـة ظهـر روز     «،  »در كوچـة آفتـاب    «،  »تـنفّس صـبح   «با بررسي هشت مجموعة شعري      

هـا همـه     گـل «،  »پرسـتو بـه قـول     «،  »هـاي ناگهـان     آيينـه «،  »مثل چـشمه، مثـل رود     «،  »دهم
.  مورد آراية تشخيص اسـتخراج شـد       644مجموعاً حدود   » دستور زبان عشق  «و  » گردانند آفتاب

در «بيشترين مـوارد تـشخيص و مجموعـة شـعري     » گردانند ها همه آفتاب گل«مجموعة شعري  
  .اند كمترين موارد تشخيص را دارا بوده» كوچة آفتاب

ايـن  . ها بسيار بهره گرفتـه اسـت   پور از آن    يصر امين عشق و كودكي دو موضوعي هستند كه ق       
تواننـد بـا يكـديگر        بخشي به دو مفهـوم دل و عـشق مـي           له و فراواني آراية تشخيص و جان      ئمس

  .مرتبط باشند
پور، جاندار و زنده است و شاعر بـا كـاربرد ايـن آرايـه، بازگـشت خـويش بـه                       شعر قيصر امين  

  .دشو هايش متذكّر مي كودكي را در سروده
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