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رضا قزوههاي علی تشخیص در سروده

  فاطمه تیمورپور 

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  پور فریده خواجه

  دانشجوي دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی

  چکیده

یجۀ این تحرك و پویایی شعر قزوه نت. هایی پویا و جاندارند اند، سروده شعري گردآمده رضا قزوه که در پنج مجموعههاي علیسروده

  .نامند جان طبیعت است که آن را تشخیص می رسوخ و نفوذ صفات، افعال و حاالت انسانی در اشیا و عناصر بی

پردازد تا نشان دهد تشخیص در شعر او چگونه تجلی یافته است  رضا قزوه میهاي علی پژوهش حاضر به بررسی تشخیص در سروده

هاي  ترین مشخصۀ تشخیص در شعر قزوه، تشخیص دهد که برجستهنشان مینتایج به دست آمده . هاي اصلی آن چیست و مشخصه

پویایی و تحرك شعر قزوه که ناشی از نسبت دادن . عدالتی است نادر و بکر اوست که بیانگر درد جامعه و مردم و اعتراض شاعر به بی

ایر تصاویر و طبیعت زنده و پویا از دیگر جان است، رنگ دینی و مذهبی تشخیص، تلفیق این تصویر با س فعل انسانی به امور بی

  .هاي تشخیص در شعر قزوه استویژگی

  .رضا قزوه تشخیص، شعر دفاع مقدس، علی: هاکلیدواژه

  مقدمه

جان طبیعت است و شاعر از این رهگذر فضاي  هاي صور خیال در شعر، تصرف ذهن شاعر در اشیاء و عناصر بی یکی از زیباترین گونه

ها حرکت و  ها، بدان جان و احساس یگانگی با آن شور و نشاط و حرکت کرده، با رسوخ و نفوذ در اشیاء و امور بی شعر را مملو از

  .بخشدمی جنبش

دهد؛ در نتیجه هنگامی که از دریچه چشم او به طبیعت و اشیاء  جان طبیعت روح می شاعر با یاري قوه خیال در کالبد عناصر بی

» تشخیص«جان را  این تحرك و شور زندگی در عناصر بی. ر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات استنگریم همه چیز در براب می

  . نامند می

و به ویژه  بخشیدن صفات انسانتشخیص «: کنندمی دکتر شفیعی کدکنی نظر ناقدان اروپایی درباره تشخیص را این گونه بیان

شفیعی کدکنی، (» .دیگر استة وضوعات غیر انسان یا چیزهاي زنداحساس انسانی به چیزهاي انتزاعی، اصطالحات عام و م

vividnessو از آن در ادبیات اروپایی با عنوان ) 151:1383-150 personification ،کنندمی تعبیر .Vividness  که به معنی

شفیعی (. ري داردگوییم تناسب بیشتمی مطلق زندگی بخشیدن به اشیاء است با آنچه ما با عنوان تشخیص از آن سخن

  )150-151: 1383کدکنی،

هاي بالغت قدیم به صورت مجزا طرح نشده است و همواره به عنوان نوعی از استعاره مکنیه توضیح داده شده  تشخیص در کتاب     

صطالح استعاره شود، در اکثر موارد انسان است و به ا به که ذکر نمی در استعاره مکنیه تخییلیه، مشبه: و در تعریف آن آمده است

. گویند که در فارسی به تشخیص ترجمه شده است میpersonification، غربیان به این نوع استعاره. انسان مدارانه است

در ادبیات قدیم ایران چه در نظم و چه در نثرهاي مصنوع، بیشتر به صورت اضافه کردن یکی از  تشخیص«)179:1385شمیسا،(

شد و معموالً در یک یا  دار دیگر به یک شی محسوس یا یک مفهوم ذهنی و غیر محسوس حاصل میاعضاي انسان یا موجودات جان

العاده  در شعر معاصر، تشخیص صورت غالب تصویر است و غناي فوق. یافت و کمتر به صورت تفصیلی نمونه داشت دو بیت، پایان می

. توان مشاهده کرد می ي دفاع مقدسها هري از سروداین گستردگی و غناي تشخیص را در بسیا)27:1375تاجبخش،(» .دارد

  .ي زیبا و قوي این گونه شعرهاستها ههاي علیرضا قزوه از این نمون سروده

  زندگی نامه قزوه
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به قالب رباعی و  1362وي در سال . سرود 60قزوه اولین شعر خود را در سال . در گرمسار به دنیا آمد 1342علیرضا قزوه در سال 

اي شاخص در  عیب و نقص بود شکل گرفت تا جایی که او چهره موج تازه رباعیات او که تقریباً بی 63در سال «آورد و  دوبیتی روي

نیز قدم به عرصه غزلسرایی گذاشت و اولین غزل خود را  65قزوه در سال ) 108:1376کاکایی،(» .رباعی و دوبیتی سرایی کسب کرد

به عنوان شاعري منتقد وارد فضاي هنر و ادبیات شد و با » موال ویال نداشت«با شعر  وي. در این سال سرود» قسمت«تحت عنوان 

قزوه در طول دوران دفاع مقدس مدت یک سال را در . اي نیرومند و آهنگی مالیم در حوزه اجتماع و سیاست شعر سرود عاطفه

  .هاي مقدس انقالب است رفتن ارزشها گذراند و هنوز هم با شعر صریح و صمیمی خود همواره نگران از بین  جبهه

هاي بارز شعر مبارز و متعهد در ارائه تصویري عینی از ایمان، عشق و ایثار  شعر او، ریشه در درد جامعه و مردم دارد و از نمونه     

نا در شعر تشخیص نیز گذشته از گستردگی و غ) 101:1384، ترابی.(هاي انقالب اسالمی است رزمندگان راه حق و دفاع از ارزش

  .کند وي، همچون سایر تصاویر محتواي ذهن و اندیشه شاعر را بیان می

از نخلستان تا خیابان، شبلی و آتش، این همه یوسف، عشق علیه السالم، قطار اندیمشک : هاي دفاع مقدس وي عبارتنداز سروده     

  .هاي جنگ و ترانه

  .پردازدمی ي قزوهها هي آن در سرودها هصپژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عنصر تشخیص و مشخ     

دفترهاي شعر او و دو دفتر منتشر ۀ اي از هم شاعر مشتمل بر، گزیده» هاي جنگ قطار اندیمشک و ترانه«الزم به ذکر است     

ي ها هاي این دو دفتر و همچنین نمونه است که در این پژوهش شاهد مثال "قطار اندیمشک"و  "بهار در آسانسور"ي نشده

  .یافت نشد، از این مجموعه آورده شده است هاي ادبیات پایداري و دفاع مقدس که در هیچ یک از کتابخانه"عشق علیه السالم"دفتر

  ي علیرضا قزوهها هتشخیص در سرود

  تشخیص و طبیعت

هاي مختلف هر  جریانطبیعت به تناسب «و از آنجا که . بارز تشخیص در شعر قزوه جان بخشی به طبیعت استهاي  یکی از ویژگی

در شعر قزوه نیز زنده است و پویا و متناسب با ) 243:1377اکبري،(»گیرد هاي شاعر هر دوره رنگی خاص به خود می عصر و اندیشه

کند و بطور کلی رنگ اندیشه و افکار شاعر را  خواند، ستایش می شود، نماز می اندیشه، افکار و احساسات شاعر، اندوهگین یا شاد می

  .گیرد خود می به

شود، نسبت دادن افعال انسانی به  نسبت داده می» می«که بیشتر، اعمال و افعال انسانی به  "این همه یوسف"به استثناي دفتر      

  هاي قزوه از بسامد بیشتري برخوردار است و بیشترین مورد تشخیص در اشعار وي، جان بخشی به طبیعت است طبیعت در سروده

  )17:1376قزوه، (هنوز هم سپیده در عزا نشسته است     پوش سبز قامتبرایت اي سپید 

ها  پرنده/ها آب شدند، عقربه/ کشید آسمان دشوار نفس می/ و سال سوسن و شب بو/ که سال، سال تفنگ بود/دستمالی بر دهان ماه

  )80:1374همان،(و آفتابگردانها نشسته نماز خواندند  /ها مردند تقویم/روزها زنگ زدند/خاکستر

  )34:1387همان،(کرد  شبی که ماه با من گریه می  جرس بستم به محمل،محمل درد

  )132:1385همان، (ها در اشک غرقند  پیچید از غم، تا چهل شب نخل  تا چهل شب، شط به خود می

  )150-15:همان(بندند باران را   آتش میۀ به جوخ/برند ابر را به انفرادي می/زنند به دست باد دست بند می

  تشخیص و پویایی شعر قزوه 

تشخیص در شعر قزوه بیشتر به . تشخیص در شعر قزوه، بخشیدن پویایی به تصاویر شعري وي استهاي  یکی از ویژگیها و نقش

امور فاقد روح انسانی و غالبًا عناصر طبیعت صورت گرفته است و صفات و احساسات انسانی از  صورت نسبت دادن فعل انسانی به 

کمتري برخوردار است و همانطور که قبالً ذکر شد تشخیص، بخشیدن حرکت و جنبش به عناصر بی جان طبیعت، با یاري  مدبسا

حال اگر جان بخشی و جاري شدن روح زندگی در امور بی جان تنها با استفاده از . افعال، اعمال، احساسات و عواطف انسانی است

  .کندمی را دو چندان افعال انسانی صورت بگیرد پویایی تصویر

 شود در شعر قزوه غالبا با استفاده از افعال انسانی و نماینده عنصر تشخیص که خود اصوًال سبب حرکت و پویایی تصاویر می     

صور «حسن قاسمی نیز در کتاب . حرکت و تکاپو صورت گرفته است که بیش از پیش به شعر او پویایی و تحرك بخشیده است



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینلهمجموعۀ مقا

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

٣

هایی که قزوه به کار گرفته، عالوه براینکه کمک شایانی در استفاده از عنصر  فعل«به این نکته اشاره دارد که » مقاومتخیال در شعر 

  )142:1384قاسمی، (» .تشخیص کرده باعث پویایی و حرکت تصاویر شعر او نیز شده است

  )23:1376قزوه،(ثل عقابی پر بگیریم  در بارش یکریز شمشیر، م/ وقت است تا در ورطه درد، چون موج عاشق پا بکوبیم

  )85:1374همان،!(جاز بزن بغداد!/شاد زي بیروت!/آواز بخوان تهران/دمشق سمعکش را گم کرد/گل یاسمن را دستبند زدند

  )15:1387همان،(بخواند  "حافظ"برایم تا سحر   یی خواهم که حالم را بداند می

  )141:1385همان،(بنشین /..../در تراخم و تنهایی رها کرده است/ هاي پاپتی خاك را که بچه/ کنار این شب تنها

  )1385:186همان،!(رود قطار به عروسی می/ اند بر سرش گل، پاشیده!/ چقدر میخک و شب بو/چقدر ستاره!/نگاه کن

  تلفیق تشخیص با سایر تصاویر

صناعات و تمهیدات بالغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، ۀ کاربرد مجازي زبان که شامل همهر گونه «تصویر عبارت است از 

یکی دیگر از ) 44- 45:1385فتوحی،(» شود می. ..تمثیل، نماد، اغراق، اسطوره، اسنادمجازي، تشخیص، حسامیزي، پارادوکس و

تلفیق تشخیص با تشبیه، اغراق، تلمیح، کنایه، مجاز، حس آمیزي، . هاي تشخیص در شعر قزوه تلفیق آن با سایر تصاویر است ویژگی

پارادوکس، حسن تعلیل و ایهام در شعر قزوه دیده شد که در این میان همراهی تشخیص با تشبیه نسبت به سایر تصاویر از نمود 

نسبت به سایر دفاتر از » یاباناز نخلستان تا خ«در دفتر -تلفیق با سایر تصاویر -این ویژگی تشخیص. بیشتري برخوردار است

  .ي بیشتري برخوردار استها هنمون

  )15:1376قزوه،(شد چاك، پیرهن باد، لرزید شانه دریا/تا موج یاد تو افتاد، چون من قرار زکف داد

  )106:همان!  (مرا التماس کردند/ واژها چون گدایان سمج

  )40:1378همان، (     کشد از روي یوسف  خجالت می    سحر خورشید همچون نابرادر 

  )58:1376، همان(مهتاب خجل زنور رخسار شماست      آغوش سحر تشنه دیدار شماست 

! افتد مشک می/از دست ماه / قرآن به دست ایستاده است/،و ماه.../هاي لشکر آقا مثل بچه/حنا بسته است / خورشید هم

  )178:1385همان،(

  )67:1376، همان(زنید؟ ر پشت دین میچرا دشنه ب   زنید اگر داغ دین بر جبین می

  )119:1376، همان(  حافظه اش را از دست داده است؟/ بینی که شهر آیا نمی!/صادق

  )27:1376، همان(مرهم بنهد زخم پریشانی ما را   سران صف عشقیم، مگر تیغ  شوریده 

  )40:1387، همان(نمازي خوانده در گیسوي یوسف    نسیم صبح اگر باشد معطر 

  )85:1385همان،(  بنشین./../که بوي آخر الزمان دارد/ این شب دلتنگ کنار

  مذهبی -تشخیص و باورهاي دینی

. دیگر تشخیص در شعر قزوه، رنگ دینی و مذهبی این تصویر است که ریشه در باورهاي دینی، اعتقادي و مذهبی شاعر دارد ویژگی

به چشم خورد که اکثریت آن مربوط به نسبت دادن انجام تکالیف شرعی  »این همه یوسف«بیشترین مورد این تاثیر پذیري در دفتر 

  .است» می«و اعتقادات مذهبی به 

  یی که قلقلش فریاد هوهوست می    گوست» قل هواهللا احد«یی که  می

  به رنگ، آتش، به بو، لبخند یاس است     می من پنج نوبت در سپاس است

  عاي ندبه زیر لب بخواند د                یی خواهم نماز شب بخواند می

  )15:1387قزوه، (  کمیل بن زیاد ندبه خوان است  من هر سحر گرم اذان است  می

  )26:1376همان،(نشان تشنه تشنه سوختند، نخلهاي روزه دار  هاي بی دسته دسته گم شدند، سهره

  )80:1374همان، (  نشسته نماز خواندند/ آفتابگردانها/ ها مردند تقویم/ روزها زنگ زدند

  )131:1385همان، (بادهاي آبان ماه، ابرهاي فروردین   خوانند اي برادر توفان در تو نوحه می

  ) 85:همان(  !نماز، در ایستگاه بعدي/به یاکریم ها بگو!/ گنجشک ها و قناریها در یک صف
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  تشخیص و اعتراض

ي ها هاز نمون. ي شاعر در قالب این تصویر استها هبسیاري از تفکرات و اندیشۀ تشخیص در شعر قزوه، ارائهاي  یکی دیگر از ویژگی

  .موفق و زیباي این موضوعات، اعتراض است که در قالب عنصر تشخیص نمودي زیبا و رسا یافته است

تصاویري که تاثیر موضوع . نادر و بکر اوستهاي  از نمونه تشخیص. ..ها و اعتراض شاعر به بی عدالتی، نابهنجاري، فراموشی ارزش     

  .گذاردمی زیبا از ترسیم یک تفکر در قالب یک تصویر را به نمایشاي  هدر آنها  نمون

  )1376:108قزوه،. (خراشیدندنمی صورت انقالب را/الك زدههاي  اگر ناخن/رفتممی در الك خود فرو

  )109:همان.(که ابوذر از راه رسید/ اندیشیدممی دیشب به مضامین مظلوم نهج البالغه

  )85:همان(اندیشیدندمی جمعی به جیغ بنفش/عاطفه بر زمین مانده بود وقتی تابوت

  )80:همان(ریزدمی ها هو به خان/ پوشدمی چه وقت خیابان کفن

  هاي بدیع و ساخته شاعر تشخیص

از هاي نادر و بکري است که برگرفته  تشخیص در شعر قزوه که آن را با دیگران متمایز ساخته، تشخیص ترین مشخصهبرجسته

هاي فراوانی از شخصیت بخشی  در شعر قزوه نمونه«حسن قاسمی نیز به این نکته اشاره دارد که . جهان بینی خاص شاعر است

  )138:1384قاسمی،(» وجود دارد که گاهی منحصر به فرد و زاییدي ذهن خالق شاعر است

بویژه در بخش  "نخلستان تا خیابان"در دفتر از این نمونه از تشخیص که نمایانگر دنیاي تفکر و تخیل آفریننده است،      

منجر به  در واقع گزینش زیباي واژگان و اندیشه و تفکر نابی که شاعر در قالب عنصر تشخیص ریخته، . ها بیشتر دیده شد نوسروده

  .خلق این تصاویر بکر و نادر شده است

  )98:1376قزوه، (  نزا گرفتامسال وجدانهاي ما آنفوال/ هاي ما حسابی چرت زد امسال هم انصاف

سکوت /ها مرا نفرین کردند تقدیرنامه!/ ها مرا سرزنش کردند تقدیرنامه، سکوت کردم/واژه به من سیلی زدند/ سکوت کردم،

  )106: همان(!مرا التماس کردند/ ها چون گدایان سمج واژه/کردم،

  )113:همان(  دهند هاي چوب گردویی زجر می در کتابخانه/ اینجا نهج البالغه را

  روزها / همین را خواهم گفت/ به خیابانهاي یتیم!/ شما بروید/ هاي بن بست گفتم به کوچه!/ مانم من همین جا می

  )62:1374همان، /....(بیرون آمده اند/از کفن هاشان

  )151-150:1385همان،(بندند باران را آتش میۀ به جوخ/برند ابر را به انفرادي می/زنند به دست بادمی دست بند

  )169:همان(  در رفت و آمدند/ ها و آدمهایش با کوچه/ ها تمام خیابان/ها این جا تمام میدان

  نتیجه

دهد، شعر قزوه پویایی و تحرك خاصی دارد که ناشی از تشخیص شعر اوست که بیشتر به صورت  دست آمده نشان میه نتایج ب

  .شود یجان دیده م نسبت دادن فعل انسانی به امور و عناصر بی

هاي که در شعر او رنگ اندیشه  هاي طبیعت به کار برده شده، پدیده بیشترین موارد تشخیص در شعر قزوه در نسبت با پدیده     

تلفیق تشخیص با سایر تصاویر بر زیبایی دو چندان این تصویر افزوده است و اعتقادات و باورهاي دینی . شاعر را به خود گرفته است

  . این دسته از تصاویر شعر او رنگ دینی و مذهبی بخشیده است و مذهبی شاعر به

هاي نادر و بکري است که برگرفته  ترین مشخصه تشخیص در شعر قزوه نیز که آن را با دیگران متمایز ساخته، تشخیصبرجسته     

موضوع است با محتواي شعر کارگیري تصویر در خدمت ه هاي بکر که نمونه عالی ب این تشخیص. بینی خاص شاعر است از جهان

  .قزوه یعنی درد جامعه و مردم و اعتراض ارتباطی تنگاتنگ دارد و بلکه نمونه عالی ارائه این مفاهیم در قالب تصویر است
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