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چکیده
تکنیک آشناری زداری رکی از مختصات سبکی در ادبیدات بده شدمار مدیآردی کده بدرای اولدین بدار توسدط فرمالیسدت
روسی"ورکتور شکلوفسکی" مطرح گردری .او کارکرد ادبیات را آشناریزداری میدانست چون که ذهن را از عادت زدگدی
دور میکنی و با ارجاد شعررت در کالم باعث لذت ادبی میشود .هارونهاشم رشیی شاعر اسالمی معاصر از آشناریزداردی
بهورژه آشناریزاداریمعناری به صورت گسترده بهره گرفته است .با توجه به اهمیت ارن مختصه در سبکشناسی ،به نظدر
میرسی ،بررسی آن در شعر هارونهاشم رشیی ،برای شناخت هر چه بهتر سبک شعری وی ،امری ضروری مینماردی .بدر
ارن اساس در پژوهش حاضر اشعار ارن شاعر به شیوهی توصیفی– تحلیلی از رهگذر تشخیص (آدمگونگی) مورد بررسدی
قرار می گیرد؛ تا میزان نقش زرباشناختی ارن تکنیک ،در ساخت سبک شعری وی مشخص گردد؛ نتارج تحقیدق بیدانگر
آن است که وی در بهکارگیری آشناریزداری معناری ،مبتنی بر تشخیص توجه خاصدی داشدته اسدت و مدیتدوان گفدت
مهمتررن ورژگی سبک شعری او به شمار میآری .تصاورری که شاعر بدا بهدرهگیدری از تشدخیص ارائده مدیدهدی بیدانگر
احساسات و عواطف صادقانه شاعر و دلبستگی شیری او نسبت به فلسطین و تراژدی مردمان آن است بهگونهای که همده
چیز با او همنوا شیه است حتی پیریه های طبیعی و امور انتزاعی و مجرد.

واژگان کلیدی:
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شعر اسالمی معاصر ،سبکشناسی ،آشناریزداری معناری ،تشخیص ،هارون هاشم رشیی.

نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیکabdolhamid_ahmadi@uoz.ac.ir :

24

آشناریزداری معناری در شعر اسالمی معاصر (بررسی موردی آراره تشخیص در شعر هارون هاشم رشیی)

24

االنزای الداليل يف الشعر اإلسالمي املعاصر

امللخص

(تقنية التشخيص يف شعر هاشُ هارون رشيد منوذجا)

تع ا ا ّد تقنيا ااة االنا ا ايح أسا االوبية خاصا ااة للا اانص األددت وقا ااد اا ا ّد عا اان ها ا ا املصا ااطل للما اارة األولا اای الناقا ااد الروسا ااي
"فيكتورشكلوفسااكي" ،واعتااخ أ ّن وأليفااة األدب ليساات ّنال عمليااة االن ا ايح ألهنااا تن ا ى ابلعقاال عاان امل ا لول والصااي
االعتياديااة ،وتقااوِ قلااق الشااعرية الاانص ،وتبعا الشااعور ابللا ة األدبيااةت وقااد لّاات ألاااهرة االنا ايح شااعر الشاااعر
الفلسطيين اإلسالمي هاارونهاشام رشايد علان نطااق واساع والسايّما االنا ايح الاداليت و ابلنظار نلای أمهياة ها ه الظااهرة
األسلوبية يبدو أن دراستها شعر الشاعر ضرورية ملعرفة أسلوبه الشعريت وبناء علی ه ا ،فإ ّن ه ه الدراسة تقوِ علن
أس اااس م اان امل اانهج الوص اافي التحليل ااي مبعا ااة ئموع ااة م اان قص ااائد ه ااارونهاش اام رش اايدمعتمدة ذلا ا عل اای تقني ااة
لتوض ا الاادور ا مااالی هل ا ه التقنيااة صااياغة األساالوب الشااعري عنااد الشاااعرت تشاارينتااائج الدراسااة نّ أ ّن
التشااخيص ّ
أهم
اهتم اهتماما ابلغا بتوأليف االن ايح الدالي القائم علن التشخيص (االستعارة املکنية)وتُا اع ّد ه ه التقنية من ّ
الشاعر ّ
الساامات األساالوبية شااعرهت فالصااورة الاال بناهااا الشاااعر علاای أساااس ماان التشااخيص تفص ا عاان املشاااعر الصااادقة
للشاعر ومدی صلته بقريّة فلساط وم سااة أهلهاا فيتماشای معاه کال شايء حتای املظااهر الطبيعياة واألماور ار ّاردةت و
نسااتطيع القااول أن نصااوص الشاااعر مسااتقطبة حااول األيااديولوجيا اإلسااالمية ومرتکا ة بشااکل أساسااي علاای انتمائااه نلاای
ثقافة املقاومة والروح ا هادية.
الکلمات الرئيسة :الشعر اإلسالمي املعاصر ،األسلوبية ،االن ايح الدالي ،التشخيص ،هارون هاشم رشيدت
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 -1مقدمه
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 -1-1بیان مسئله
پیریه آشناریزداری از تکنیکهای مهم در پژوهشهای سبکشناسی و زبانشناسی میرن است کده
متون شاعرانه را بر ارن اساس که برخالف زبان معیار و آشنا هستنی ،مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار
میدهی (الشتیوی .)84:2005 ،برخی فرمالیستهای بدزرگ همچدون "ورکتدور شکلوفسدکی" (-1893
1984م) ،ناقی روسدیتبدار کده بدرای اولدین بدار اردن اصدطالح را مطدرح کدرده کدارکرد ادبیدات را
آشناریزداری میدانست (علوی مقیم.)105 :1377 ،
از آنجا که کلمات و جمالت ،مواد تشکیل دهنیه پیکره متن هستنی ،آشناریزداری مدیتواندی در
بخش های زرادی از ارن کلمات و جمالت بیاری ،به همین جهت میتدوان آن را بده دو ندوع اساسدی
تقسیم کرد که همهی انواع آشناری زداری در آن بگنجی (همان :)74 :نوع اول به جوهره زبدان مربدوط
است" ،جان کوهن" آن را «آشناری زداری معناری را جارگزرنی» نامییه است (کوهن1986 ،م5 :؛ ورد ،
1416هد.ق)60 :؛ که مصیاق بارز آن استعاره است .نوع دوم به ترکیب کلمه با کلمات درگدر در سدیاق
مربوط اسدت کده آشدناری زداردی «ترکیبدی ردا سداختاری» ندام دارد (کدوهن .)5:1986 ،اردن ندوع از
آشناری زداری از به هم خوردن ترکیب معمول زبان معیار حاصدل مدیشدود کده در تقدیرم ،تدأخیر،
التفات ،حذف و اضافه نمود پییا میکنی (رضاری و همکاران.)75 :1392 ،
با توجّه به جارگاه ارن پیریه در پژوهشهای ادبی ،ارن مقاله بر آن اسدت تدا از رهگدذر تکنیدک
تشخیص که از انواع آشناریزداری معناری به شمار میآری ،به واکداوی اشدعار هدارون هاشدم رشدیی
(1927م) ،شاعر معاصر و اسالمگرای فلسطینی بپردازد و با پرداختن به میزان نقش ارن شگرد ادبی
در ساخت سبک شعری وی به سؤاال ت ذرل پاسخ دهی:
 .1دالرل توجه هارون هاشم رشیی در تصوررگری به صنعت تشخیص کیام ها هستنی؟
 .2کاربرد صنعت تشخیص در نزد شاعر از چه ورژگی هاری برخوردار است؟
 -1-2پیشینة پژوهش
در مورد تکنیک آشناریزداری در شعر هارون هاشم رشیی هیچگونده پدژوهش مسدتقلی بده نگدارش
درنیامیه است؛ اما پژوهشهاری که بهنوعی مرتبط با موضوع تحقیق است به شرح زرر است:

شاعر هاارون

بیاری ( 2006م) در پاراننامه کارشناسی ارشی تحت عندوان «املوضاوعية والفنياة
هاشام رشايد» ابعاد موضوعی و فنی شعر شاعر را مدورد بررسدی قدرار داده اسدت؛ و بده اردن نتیجده
دست رافته است که در اشعار وی مضامینی چون دفاع از وطن ،شدهادت در راه آزادسدازی وطدن ،از
ارزش و جارگاه خاصی برخوردار است ،نیای آزادی و نپذررفتن ذلت و خواری همراه با تقوردت اراده
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و 26
روحیه مقاومت و عشق وطن دوستی در اشعار وی آشدکار اسدت ،امدا در بندا و سداختار قصدییه از
تصنعات فنی و مبالغه آمیز دوری کرده است .در تصوررپردازی شعری از مصادر متندوع بهدره گرفتده
است و به موسیقی شعر اهمیت زرادی داده ،بهطوری که تندوع اوزان شدعری در اشدعار وی نماردان

است .نصار ،ولیی ( 2010م) ،در پاراننامه دکترا تحت عنوان «تعادد األصاوات فای شاعر هاارون هاشام
رشايد» به بررسی شگرد چنی صیاری و تعید شخصیتها در شعر شاعر پرداخته است .پ از بررسی
ارن چنین نتیجه گرفته است :شاعر از ارن شگرد که در ساختار نمارشی و داستانپردازی شعر نقش
اساسی دارد ،به بهتررن شکل بهره گرفته است؛ به گونهاری کده ابعداد اردیئولوژرک ،روانشناسدانه و
احساسات درونی شاعر در قالب شخصیات متعید نمود پییاکرده است؛ و ارنکه هارون هاشدم رشدیی
در رسانین معنای ندورن شدعری ،از تکنیدکهدای ندو سدود جسدته اسدت .نامدیاری ( 1390ش) در
پاراننامه دکترا تحت عندوان «آشدناری زداردی در شدعر شداعران رمانتیدک عدرب بدا بررسدی اشدعار
خلیلمطران ،نازا المالئکه و بیر شاکر السیاب» پ از تعررف آشناری زداردی و بیدان اندواع آن ،بده
بررسی دو نوع آشناری زداری جارگزرنی و ساختاری در شعر شاعران رمانتیک مذکور پرداخته اسدت.
زارعی (1392ش) در مقالهای تحت عنوان «صورتگراری و آشناریزداری در شدعر ابوالقاسدم شدابی»
پ از ارائة آرای فرمالیستها در زمینة ادبی ،به بررسی شعر شابی پرداخته و رکدی از ورژگدیهدای

برجستهی شعر وی را آشناریزداردی دانسدته اسدت .نجیده (2013م) در مقالدهای بدا عندوان «صاورة
الالجی الفلسطيين شعر هارون هاشم رشيد ديوان "مع الغرابء"منوذجا» به بررسی اوضاع دردناا و

غم انگیز پناهنیگان و آوارگان فلسطینی از خالل اشعار پرداخته است و چدون شداعر دوران کدودکی
خود را در میان ارن قشر سپری کرده است تصورری واقعی را در اشعارش ترسیم نموده اسدت و بده
ارن نتیجه دسترافته است که مساله فلسطین و دگرگونیهدای زندیگی فلسدطینیان ،از مهدمتدررن
مضامین شعری در دفترهای شاعر است؛ و ارنکه تمام ادبیات فلسطین در ادب پناهنیگان و آوارگان
خالصهشیه است.
 -1-3ضرورت انجام پژوهش
هارون هاشم رشیی شاعر متعهی ،و اسالمگرای معاصر فلسطینی اسدت کده عصداره تجربده روحدی و
شعری او در مفهوم مقاومت و مفاهیم مدرتبط بدا آن مدیگنجدی .او توانسدته اسدت بدا بدهکدارگیری
شگردهای مختلف آشناریزداری و آفررنش تصاورری نو از تکدرار مفداهیم کلیشدهای و سداختارهای
متعارف فا صله بگیرد .بدا بررسدی دفترهدای شدعری شداعر بسدامی بداالی تکنیدک تشدخیص کده از
شگردهای آشناریزداری معناری به شمار میآری ،مشاهیه شی .از آنجاری که تکنیک آشناریزداریدر
سبکشناسیجیری از اهمیت باالری برخوردار است؛ از ارنرو ضرورت پرداختن به ارن موضوع امدری
الزم به نظر میرسی .از سوی درگر ادب اسالمی معاصر از طرف بعضی ناقیان به غلط در مظان اتهام
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خطابه گوری و توجیه کردن اخالقیات ومباحث اریلوژرک بوده ،ارن تحقیق می توانی باتبیین 27
زرباری
های هنری و ادبی ارن تکنیک ادبی در شعر ارن شاعر در جهت رفع ارن شبه نابجا از شدعر اسدالمی
معاصر گام کوچکی برداشته باشی.
 -1-4معرّفی شاعر
هارون هاشم رشیی در سال 1927م در محلة زرتون ،رکی از محلههای شهر غدزه ،دردیه بده جهدان
گشود .او از شاعران دهه پنجاه فلسطین به شدمار مدیرود کده بده «شاعراء النکباة» ردا «شاعراء املخايم»
شهرت رافتهانی؛ محور و شالوده تجربه و مفاهیم شعری وی بر مدیار "مسدأله فلسدطین" و جهداد و
مبارزه در راه آزادی آن میچرخی .پاریاری و مبارزه برای رهداری فلسدطین بدا هدیف وحدیت همده
مسلمین به دور از هرگونه مفهوم قومی گراری و ملی گراری صرف ،از بنیان های مکتب ادب اسالمی
معاصر است .به قول سلمی خضری الجیوسی ،هاشم رشیی نقطده عطفدی در تداررخ شدعر فلسدطین
است؛ چرا که او همه شعر خود را به توصیف غربت روحی و روانی فلسطینیها اختصاص داده اسدت
(الجیوسی .)245 :1997 ،ارن شاعر اسالمگرای معاصر خود بهصراحت نقطه شروع تعهی سیاسی و ادبدی
خود را به تجربه درگیریهای مبارزان فلسطینی و بررتانیاریها و به شهادت رسیین مبدارزان پدیش
چشم او در سن هفت سالگیاش پیونی میزنی (العالم وآخرون .)304 :1998 ،اولین دروان شعری وی بده
نام «ماع الغارابء» (همراه با غرربهها) است که در آن به موضوع اشغال وطن و تأثیرات فاجعده  1948و
عواقب ناخوشارنی آن بر ملت فلسطین پرداخته است و همانطوری که از نام دروانهای (حدیود 20
دفتر شعری) او بر میآری ،فلسطین و مفاهیمی چون مبارزه و بازگشت به سرزمین در بیشتر عندوان

دفترهای شعری به چشم میخورد ،وی خطاب به فلسطینیان میگوری :اِلَ ْـي ِمُ ...قَ ِ
ص ْـي ِد َ /وَمـا أَنْ ِظ ُـُ
ْ
ض َرُ (هاشم رشدیی( )7 :2005 ،من تمام سروده ها و اشعار خدودم و آنچده کده در
َو ِش ْع ِر ْ َ /وَما ِيف َد ِم ْي يُ ْ

خونم میجوشی را به مجاهیان فلسطینی تقیرم میکنم)
هاشم رشیی حوادث سیاسی و تاررخی معاصر فلسدطین را مدواد خدام تجربده روحدی خدود قدرار
میدهی و سعی دارد با پرداختی هنرمنیانه و ترکیبهای ابیاعی غمنامه معاصر فلسطینیان و جهدان
اسالم را از نو باز بنورسی .بخشی از تصورر پردازیهای شاعرانه هارون هاشم رشیی بدا بهدرهگیدری از
ظرفیتهای مختلف زبانی و با مید تکنیک آشناریزداردی بدهوردژه آشدناریزداردی معنداری صدورت
پذررفته است.
 -2آشناییزدایی معنایی در اشعار هارون هاشم رشید
پژوهشهای سبکشناختی جیری ،مقولهی آشناری زداری در زبان ادبی را ،از مقابلده بدین نظدام کلدی
زبان و کاربرد فردی آن پذررفتهاندی (الراضدی .)191 :1980 ،برخدی از پژوهشدگران برآنندی کده مفهدوم
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28
آشناریزداری موجب بارور شین سبک شناسی در تحلیل گشته است و در پرتو آن میتوان بسدیاری
از تحلیلهای بالغی در زبان عربی را باز توصیف نمود (المسیی.)164 :2006 ،
صور بالغی همچون کناره و تشبیه ،مجاز و استعاره ،رکدن اساسدی در تصدورر شدعری هسدتنی،
بهگونه ای که زمینه مناسبی را ارجاد میکننی تا زبان شعری از مألوف بودن و بهکدارگیری ترکیدب-
های معمولی رارج فاصله گیرد (فوغالی )81 :2012 ،و نوعی آشدناریزداردی معنداری ردا جدارگزرنی بده
وجود آری.
هنگامیکه از سطح جارگزرنی را معناری کلمات سخن به میان مدیآردی ،بدهطدور خداص باردی از
استعاره سخن گفت ،چرا که استعاره جوهری است که شعر بیون آن هدیچ پاردهای ندیارد .اسدتعاره
عبارت است از تشبیهی که رکی از طرفین (مشبه را مشبهبه) حذف شیه باشی ،به همین خاطر رکی
از بلیغتررن درجات وجوه تشبیه است .در استعاره آن انیازه که جنبدة تأثیرپدذرری (تفعدل) مدینظر
است ،جنبه جارگزرنی کلمهای بهجای کلمة درگر مینظر نیست ،چون اگر ارنگونه مدیبدود معندای
اصلی در استعاره پنهان نمیشی (ررتشاردز.)266 :2002 ،
در شعر هارون هاشم رشیی نیز رکی از روشهای تصدوررگری کده از آنجهدت بیدان احساسدات
درونی و دغیغههای فکری بهره برده شیه استعاره است .اساس استعاره بر جارگزرنی هورت مسدتعار
به جای هورت حقیقی رک شیة را مفهوم خاص است که خود در رک تقسیمبنیی کلی به دو دسته
تقسیم میگردد :استعاره تصررحیه و استعاره مکنیه که تشخیص مصیاقی از استعاره مکنیه است.
 -2-1تشخیص
دانشمنیان قیرم علم بالغت ،استعاره را از جوانب مختلف مورد بررسی قدرار دادهاندی و اصدطالحاتی
متنوع برای آن وضع نمودهانی؛ ولی "تشخیص" اصطالح نورنی است که در آثار قیما ذکری از آن به
میان نیامیه ،هر چنی در قالب "استعارهی مکنیه" به آن توجه شیه است .اصطالحات فارسدی چدون
"آدمی گونگی"" ،جانیار پنیاری" و "آنیمیسم" بر ارن نوع از استعاره نظدر دارد« .تشدخیص ندوعی
اسنادى مجازی و از مباحث فن بیان است ،در ادبیات فارسی و عربدی ،همچدون درگدر زبدانهدا ،بده
فراوانی به کار می رود .در ادبیات غرب از دررباز به آن توجه شدیه اسدت ازجملده ارسدطو در رسداله
"خطابه" ،به آن اشارهکرده و بهنوعی آن را نیروی حرکت و حیات بخشیین به اشیاة خوانیه اسدت»
(میرصادقی.)70 :1376 ،
کیکنی از قول ناقیان اروپاری نقل میکنیکه تشخیص بخشیین ورژگدیهدای انسدانی ،بده غیدر
انسان ورا «بخشیین صفات انسان بهورژه احساس انسانی بده چیزهدای انتزاعدی ،اصدطالحات عدام و
موضددوعات غیرانسددانی رددا چیزهددای زنددیهی درگددر» اسددت و از آن در ادبیددات اروپدداری بددا عنددوان
 Personificationو  Vividnessتعبیر میکننی (شفیعی کیکنی150 :1378 ،و.)151

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 29 1400
شفیعی کیکنی با جستجو در آثار بالغی و نقی قیرم به ارن نتیجه دست میرابدیکده «همده29
جدا
منظور از استعاره ی بالکناره را مکنیه ،همین مسألهی تشخیص است با اردن تفداوت کده در حوضده
تشخیص از انسان به حیوان وسعت رافته است( ».همان)153 :
الزم به ذکر است استعارهی مکنیه ،زمانی مصیاق آراره تشخیص قرار میگیرد که شاعر با تکیده
بر تخیل خود ،اشیاة بیجان و امور مجرد ذهنی را بهصورت موجودی زنیه دارای حرکت و احسداس
در آورد .ارن تکنیک ادبی در میان رمانتیکها بسیار شارع بود ،چدرا کده آندان پیردیه هدای مختلدف
طبیعی را بهماننی انسانهاری فرض میکردنی که با آنان احساس همیردی و همنواری کدردهاندی ،بدا
غم و غصهی آنان ناراحت میشینی و از خوشحالی آنان شادمان میگشتنی؛ بهعبارتدرگر تشدخیص
بخشیین اوصاف زنیگی انسانی به جامیات را موجودات غیر زنیه است (عبیالنور.)67 :1984 ،
با بررسی اشعار هارونهاشمرشیی درمیرابیم که او عالوه بر جدانبخشدی بده جامدیات حسدی و
مادی ،به امور انتزاعی و مجرد هم گوشه چشمی داشته است .از درگر ورژگی های تشخیص در شعر
وی مشاهیه گستره ی عواطف انسانی به درون اشیاة و همیلی او با پیریه ها و غلبه تخیل شاعر بدر
طبیعت است .در قسمت بعیی پژوهش به نمونههاری از اشعار وی که نمارانگر مختصدات سدبکی او
در بهرهگیری از صنعت تشخیص است پرداخته می شود.
 -2-2-1تشخیص امور حسی و مادی
هارون هاشم رشیی با استفاده از نیروی تخیل خود به صورت گسترده در امور حسی و مادی تصدرف
نموده است و به آنها جلوه ای انسانی داده است و با بررسی پیریه تشخیص در شعر وی مدی بیندیم
که همه عناصر مادی و حسی بی جان طبیعت در برابر ما سرشار از زنیگی ،حرکت و حیدات اسدت؛

إل َمم ِ
ـات ال ِّـريْ ِ//
مثال شاعر در توصیف باد که رک امر مادی و محسوس است چنین میگوری :ويَ ْس َم ُع َ ْ َ
ِ ِ
اع َرَاب ْه" (هاشمرشیی( .)647/1 :2005 ،او صیای نامفهوم و آهستهی باد را میشنود /درحالیکده
"و َ
وه َي تَص ْي َُ /
(باد) فرراد برمیآورد «ای جهان عرب به دادم برسیی»).

فرراد برآوردن از ورژگدیهدای انسدان اسدت شداعر از طرردق اسدتعاره مکنیده (تشدخیص) اردن
خصوصیت انسانی را به "باد" که -شیة بیجان است -داده است .شاعر فرراد بداد را بده فررداد فدرد
مظلوم هماننی ساخته است و مستعار منه (انسان) را حذف و ورژگدی آن (فررداد بدرآوردن ،اسدتغاثه
1
نمودن) را برای مستعار له (باد) ذکر کرده است .شاعر از طررق شگرد تشدخیص ندوعی پدارادوک
نیز ارجاد کرده است؛ به ارن صورت که از رکطرف باد را انسانی با صیاری آهسته توصیف میکندی و
از طرفی فرراد زدن را به او نسبت میدهی.
در واقع شاعر با جانیار پنیاری وشگرد تشخیص در گدزارهای پارادوکسدیکالاز کداربرد معمدول
کلمات زبان عیول کرده و دست به آشناریزداری زده است؛ و با به چدالش کشدیین ذهدن مخاطدب
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30وی را جلب نموده است و پ
نگاه
وی به ارمغان آورده است.
در ادامه ارن سطر شعری شاعر حالت کمک خواهی وراری طلبی افرادی که در زندیان و اسدارت
صهیونیستها قرارگرفتهانی و فرراد "واعرباه" برمیآورنی را به تصورر کشییه است؛ در ارنجا شاعر بدا
تلمیح به حادثهای تاررخی 1به بیان مقصود امروز خود پرداخته و در واقع بدار درگدر از بیدان هنجدار
عیول نموده است و با اشاره به واقعه تاررخی "فتح عمورره" توسط خلیفه عباسدی "معتصدم بداهلل"
که برای فررادرسی آن زن مظلوم قیام کرد ،بهصورت آگاهانه دست به آشنازداری معناری زده است.
شاعر می خواهی با تیاعی شین آن واقعه در اذهان ،ح مبدارزه طلبدی و روحیده عدزت مندیی
جامعه عرب و به ورژه حاکمان عرب را بییارکنی و فردی همچون معتصدم را بدرای فررادرسدی اردن
ملت ستم دریه و رارری طلب برانگیزد .صیای آه و ناله ارن افراد را به خاری در چشدم خفتده افدراد
جامعه تشبیه نموده است و انتظار برآشفتن و پررین از خدواب غفلدت و کداهلی و در نهاردت انتقدام
گیری توسط قهرمانی هم چون معتصم که تا انتقام آن زن مظلوم را نگرفدت ،خدواب بدر چشدمانش
از نوعی غافلگیری و دررافت معنای مقصود ،لذت ادبدی را بدرای

ننشست ،را دارد .شاعر درارنباره میگوری:
ُ
وصوت اآله /مال الشوك يف عيينه /يُغـرُ

(هاشمرشدیی:2005 ،

( .)647/1صیای آه (ناله) /همچون خاری در چشمانش ،فروبرده میشود)
شاعر با نسبت دادن "صوت" به "آه" نوعی تشخیص بوجود آورده است و با تشبیه "صوت اآله"
به "شوا" و اسناد "غرز" به "صوت" میان ح شنواری و بیناری آمیختگی ارجاد کرده و "آه" که
مربوط به ح شنواری است به ح بیناری نسبت داده است .ارن روش در علم بالغت بده تکنیدک
ح آمیزی معروف است و کاربرد موثر آن می توانی «گستره ادراا را وسعت بخشی» (فتوحی:1390 ،
 .)319در جاری درگر شاعر با بهرهگیری از قیرت تصوررگری تشخیص ،چشدم را اردنگونده توصدیف

ِ
میکنی :عِ ال َ ِ
ِ
ـلَ /،لـل ِشـ ْ ِ َِْ /ب /بِـ َد
َ ُْ
شاع ِر املَْم ُم ْو َ /سـاه َرمٌ /،فَـلَ ْـُ تَــنَ ُُُْ /تَـا ِو ُل ،أ ْن تُـ َقبّ َ

(هاشدمرشدیی،

( )645/1 :2005چشم شاعر غمدریه /بییار است /،و بسدتر خدواب بدر آن راه نیافتده /،مدیخواهدی تدا
وجببهوجب جاری که خون (شهیی) بر آن چکییه را ،بوسه زنی).
در ارن عبارت ،شاعر "چشم" را به انسانی مشتاق که جارگاه شهیی و شهادت را دانسته ،همانندی
میسازد که میخواهی بر وجببهوجب جاری که خون شدهیی بدر آن چکیدیه ،بوسده زندی .شداعر بدا
استعاره بوسه زدن چشم از طررق آدمگونگی عدالوه بدر خلدق تصدورر شدعری ،ندوعی هنجارشدکنی
معناری به وجود آورده است .از طرفی شاعر از تکنیک مجاز مرسل (کل شبر نازف بیم) بدا قررندهی
 1زمانی که رومیان شهر "زبطارة" را فتح کردنی ،بعیاز آزار و اذرت مردمانش زنی فرراد برآورد "وا معتصاماه" مدیگورندی
در ارن هنگام معتصم کاسه آبی که دستش بود را بر زمین گذاشت و دستور لشکرکشی به اردن شدهر را داد و عمورردة را
فتح کرد( .االسکنیرانی و اآلخرون )78 :1955 ،ارن عبارت (وامعتصماه) به شیوههای گوناگون و با داللدت هدای معنداری
مختلف توسط تعیادی از شاعران معاصر عرب به گار گرفته شیه است.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 31 1400
محلیه (ذکر محل و مراد از آن حال) استفاده نموده است؛ زمدین را ذکدر کدرده و مدراد او 31
شدهییی
است که بر زمین افتاده و خونش میچکی ،با ذکر مجاز مرسدل بدر جنبدة برجسدتگی زبدان شدعری
افزوده شیه است .افزون بر ارن صور بالغی ،شاری بتوان نوعی هنجارگررزی جیریی در ارن مقطع از
شعر هاشم رشیی دری و آن ارن که؛ خواب نرفتن چشم شاعران را که مفهومی درررنه است و دالرلی
همچون غم رار و ...دارد با نگاهی جیری به تصورر کشییه میشود .شاعر دلیلی جیری برای نخوابیین
ذکر کرده و از معناری کلیشهای سر باز زده و میخواهی به مخاطب بگوری که مسأله فلسطین اسدت
که خواب را از چشم شاعر معاصر عرب ربوده نه چیزی درگر.
رکی از شاخص های مکتب ادبی اسالمگراری معاصدر دمیدین روح امیدی و نوردی بخشدی بعدی از
پرداختن به مفاهیم واقع گرارانه تلخ و دشوار جوامع اسالمی است.در حقیقت ارن مکتدب بعدیاز بده
تصورر کشیین شرارط بغرنج جوامع اسالمی مخاطب را در بیبینی و راس و نا امییی رها نمی کندی،
بلکه همواره می کوشی او را کنشگری مفیی در راه اصالح جامعه بیانی .هارون هاشم رشدیی در میدان
انبوهی از مشکالت که او و مردم فلسطین را فرا گرفتهاست باز هم چشم امیی به آرنیه بسته است و

ِ
ع ال ُ تُـ ِ  /يَـ ُق ْـو ُل،
الصـ ْد َ  /،يَ ْسـطُُر أ َْرَو َ
تاررخ را از آن ملت فلسطین میدانی و میگوری :هَـا قَـلَ ٌـُ َُُـ ُّ ّ /
فَـيُ ْوِمئ /التا ِريْ ُخ ََْياُْو َرالِ َع اهـُ ْد ِ
ب (هاشمرشیی( .)724/1 :2005 ،قلمی دارد که سخن راست را مینورسی و

بهتررن کتابها را به رشتهی تحررر درمیآورد ،برزبان میآورد و گاهی اشاره مدیکندی ،پد تداررخ
همچون انسانی زانو میزنی و از شرمنیگی مژگان را پارین میانیازد (رعنی چشمان خود را فرو می-
بنید).
در ارنجا شاعر ورژگی سخن گفتن و اشاره نمودن که الزمه انسان است را به قلدم نسدبت مدی-
دهی؛ به تاررخ جان انسانی میبخشی ،آن را دارای چشم و مژگان میدانی و بده انسدانی کده بدر زاندو
افتاده تشبیه میکنی تا از ارن رهگذر روح امیدی در جامعده بیمدی و بده حرکدت هموطندانش در راه
رسیین به آرمانهارشان جان تازهای بخشی .بخش عمیه تشخیصهدای موجدود در اشدعار شداعر در
ارتباط با طبیعت است و جالب توجه است که ارن تشخیصها در راستای مفداهیم پاردیاری و تعهدی
ادبی او به مسأله فلسطین به کار گرفته میشود .گورا شاعر مدیخواهدی تجربده تلدخ غصدب وطدن و
تجاوزگری دشمن عنود در بخش کد وچکی از اردن جغرافیدای وسدیع جهدان را بده کدالن رواردت و
تجربها ی انسانی تبیرل کنی و ارن مفهوم را با تصورر همیلی طبیعت و به ستوه آمین و فررادخواهی
عناصر آن ترسیم میکنی .توصیف عناصر طبیعت بر پاره میزان انفعال شاعر با طبیعدت و اثربخشدی
آن در بیان آالم درونی شاعر پیررزی میشود نه بر پارده توصدیفهدای قدائم بدهذات و مسدتقل آن
عناصر (بیاری .)38 :2006 ،بیرن ترتیب پیریههای طبیعی از ماهیت خدود فاصدله مدیگیرندی و رخدت
نمادهاری ادبی بر تن میکننی که با پوراری و حیات الهام گرفتهشدان از طبیعدت ،در شدعر هدارون و
شعر اصیل مقاومت جاودانه میشونی.
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32شاعر عالوه بر قلم ،اشیاة عینی و بیجان زرادی همچون :سنگ ،کمانچه ،مسجی ،زمدین و بداد و

َْ َجـار /،تُـ ْن ِشـ ُد ْيـی الـد ُ /...تَـتَ َعـالَی
غیره را با خود همنوا ساخته اسدت و مدیگوردی :وتُ َ ـُِّ َْـ َ األ ْ
ات( ...هاشم رشیی( .)742 /1 :2005 ،همه تکبیر میگورنی (و شدعار خودبداوری سدرمیدهندی)،
الص ْـي َح ُ
حتی سنگها هم (با درگران همنوا شیهانی) ارن شعار را سرمیدهنی( :رحیدی الدیم) زندیهبداد خدون
شهیی .پ فررادها بلنی میشود).
شاعر ،سنگ را که موجودی بیجان است ماننی خود متأثر از اوضاع سرزمینش دانسته اسدت تدا
شور و اشتیاق به ادامه ی راه شهادت و مبارزه با اشدغالگران را در درون هدر آزادهای شدعلهور سدازد.
درواقع در ارنجا با استفاده از صنعت تشخیص نوعی آمیختگی بین واقعیت تلخ امروز و بین آرندیهی
روشن ارجادشیه است و در ارن خصوص باری گفت کده امیدی بده آرندیه و آزادی خدود از مهمتدررن

اصول بنیادرن شعر هارون هاشم به شمار میآری .إِن َرَاببَِِت َش ْج َوى .../ ،تَـ ُق ْو ُل لَنَـا ُه َـو الغَـا ِ
ْ

(هاشدم-

رشیی( )642/1 :2005 ،کمانچهی من غمگین است.../به ما میگوری که او اشغالگر است)/
در ارن عبارت ،شاعر به ابزار موسیقی (کمانچه) جان بخشییه و سخن گفتن کده عملدی انسدانی
است ،را به او داده است .در واقع شاعر حالت درونی خود را به موسدیقی غمگیندی همانندی سداخته
است که با او به نجوی نشسته است و ارن بیانگر شوق و اشتیاق شاعر نسبت بده سدرزمینش اسدت،
بهطوری که با اشیاة بیجان به همزاد پنیاری پرداخته است؛ وی با ارن استعاره که ظرفیدت بداالری
در شکستن مرزهای زبانی و واقعیت دارد مرز بین انسان و طبیعدت و انیرشده و شدیة را برداشدته،
(فتوحی رود معجنی )155 :1385 ،بر تشخص زبان شعری خود افزوده و سدبب ارجداد آشدناریزداردی در
تعبیر شعری شیه است.

ـف:
ض تَـ ْمتِـ ُ
تَـ ُقـ ْـو ُل الـ ِّـريْ ُ../ي َل ْيـ َ
ـف َ ..و أَيْـ َـن ي َایي َوَُُــيِّ ُُ الصـ َـم ُُ (هاشددمرشددیی / )754/1 :2005 ،األ َْر ُ
خـ ِ لَنَـا (هاشدمرشدیی،
َم ْر َْباًَ /و تَتِْيهُ ِابل َْو ْج ِه الصـبُ ْو ِ َ / ..ایأُمنَـا انْـتَ ِظ ْـر ِ أ ََمـا َ البَْيـ ِ إِِ َعائِـ ُد ْو َنَ /مـاذَا ْیَبَ ْ

( )768/1 :2005باد میگوردی ...چگونده؟ ..و کجدا؟ ...ای  /و ناشدنواری سداره مدیافکندی و همدهجدا را
فرامیگیرد /.زمین بانگ برمیدارد و (میگوری :خوش آمیری و به خاطر (استقرار معشوق) زربا چهدره
بر آن به خود میبالی /...مادر در جلو خانه منتظر ما باش؛ داررم برمیگردرم ،چده غدذاری بدرای مدا
آماده کردهای؟)
در ارن سطرها ،همرنگی و رکیلی طبیعت با شاعر و مبدارزان ،سدردادن فررداد آزادی و گشدودن
درب انتظار توسط مادران فلسطینی کده چشدمبدهراه عزرزانشدان هسدتنی بدا بهدرهگیدری از شدگرد
تشخیص به زرباری تصورر شیه است .وی با عیول از بیدان متعدارف و بهدرهگیدری از قدیرت تخیدل
شاعرانه ،دنیای آشنای مخاطب را غررب و نگاه وی را برای دررافت معنا برانگیخته و دست به هنجار
گررزی معناری زده و تشخص و برجستگی به زبان شعری داده است.

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 33 1400
هنا األَقْصى احل ِزين الوجه /،م ْ لُـو  /،و م ْقمـور( ..هاشمرشیی( )653/1 :2005 ،ارن جا اقصی 33
غمگدین،
َُ
َ َ ْ ُ َ ْ َ ٌْ َ َ ُ ٌْ

زخمخورده و مورد ستم واقعشیه است).

در ارن سطور نیز "اقصـی" مستعار له" ،انسان" مستعارمنه و محذوف ،و "ْـزين الوجـه ،مکلـو و
مقمـور" قررنه و از صفات انسانی هستنی .شاعر بدا جدان بخشدیین بده مسجیاالقصدی آن را همانندی
انسانی ساخته که بر اثر حرمتشکنی صهیونیستهای غاصب و ظلمی که بر مردم آنجا روا میدارنی
غمزده و انیوهناا گشته است .در نظر شاعر انیوه مسدجی االقصدی احساسدات درگدر پیردیه هدای
طبیعی را برانگیخته و همگی رکصیا فلسطینیان و مسلمانان را جهت آزادسازی آن فرامیخوانندی.

أَيـنَما ِسرَِ تُـنَ ِ
ِ
ـال /و َشـ َذی الزْهـ ِر و ِعطْـر ال ُْتَـ َق ِ
ـال
اديْـنَا التِّ َالْ ُلَ /و الرَواِْ ِْب اخلُ ْ
َْ ْ
ض ُر تَـ ْد ُع ْو َو ا ْجبَ ُ َ
َ ُ

(هاشدمرشدیی،

( )136/1 :2005به هر سو برورم تپهها ،چمنزارهای سبز و کدوههدا و بدوی خدوش گدلهدا و رارحدهی
پرتقال ما را نیا میزننی).
شاعر در ارنجا با ذکر فعلهای" :تنادی" و "تیعو" و اسناد آن به مظاهر طبیعی همچون :تپهها،
چمنزارهای سبز ،کوهها ،بوستانها و گلستانها به همزادپنیاری 3پرداخته است .همزادپنیاری اردن
عناصر با شاعر برگرفته از احوال و اوضاع تلخ حاکم بر سرزمین اوست؛ روح شاعر در عناصر طبیعدت
نفوذ کرده و فرراد بازگشت به وطن که آرزوی درررن اوست بر لب تمام عناصر آن جداری نمدوده تدا
حیودی که ارن عاطفه انسانی شور و لذت مخاطب را برمدیانگیزاندی و «اردنگونده اسدت کده میدان
هنرمنی و دنیای خارج همیلی و همزادی پیری میآری و تصورر ،ظرف عواطف و احساسات شداعرمی
شود» (فتوحی رود معجنی )68 :1385 ،بهگونهای که آن را از زبان منارهها و زمین و ...نیز بازگو میکندی:

ِذنُـنــا ِيف ال ُق ـ ْد ِ  /و ِيف ُلـ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب َوأَيْـ َـن الـ ِّـديْ ُنَ ،وأَيْـ َـن
العـ َـر ُ
ـل فل ْســط ِْ  /...تَـنُـ ْـو ُ َ /...و تَـ ْب ـ ْـي/..أَيْ َن َ
وتَـنُـ ْـو ُ َم َ ْ
َ ْ ّ
جنو ُد َِّ
ص َال ِ ال ِّـديْ ِن (هاشمرشیی( )739/1 :2005 ،منارههای ما در قیس شدیون سدر مدی-
اّلل /،أَيْ َن ُجنُ ْو ُد َ
ُ ُْ

دهی /و در تمام سرزمین فلسطین زاری میکنی /و گرره میکندی و مدیپرسدنی :عدربهدا کجارندی؟
درنداری کجاست؟ لشکر خیا کجاست؟ سربازان صالحالیرن کجارنی؟)
در ارن سطرها شاعر با استفاده از استعاره مکنیه(تشخیص) نوحه کردن و شیون سردادن کده از
ورژگیهای انسانی است رابه مناره نسبت داده است .تصاورر زنجیدرهای آفرردیهشدیه از تکدرار فعدل
"تنوح" و به دنبال آن ذکر فعل "تبکی" ،اسناد آنها بده کلمده "مدآذن" نیدز تکدرار کلمده پرسشدی
"أرن" که از معنای معجمی خود خارجشیه ،همگی بر انیوه اجتماعی اردن شداعر اسدالمگرا داللدت
دارنی .ترسیم گذشته درخشان و مقارسه آن با اوضاع مصیبت بارکنونی کشورهای عربدی و اسدالمی
هیفی است که هارون هاشم میخواهی از طررق ارن معادلهای موضوعی برای خواننیه بیان کنی.
شاعر در جاری درگر زمین را به مثابه انسانی درنظرگرفته که از خشم تنبلی و کداهلی عدرب بده

ستوه آمیه و خطاب به ساکنان خودباخته ،دشمنان و اشغالگران سرزمینش میگوردی :فَ ِم َـى تَـل َْعـنُ ُ ُْ/
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34
ار ََتْ ُللُ ُم ُْ (هاشمرشیی( )733-732/1 :2005 ،سرزمین فلسطین بده شدما لعندت مدیفرسدتی و آتدش
َوالن ُ

دوزخ (دشمن) آنها را میبلعی.

 2-2-2تشخیص امور انتزاعی و مجرد
هاشم رشیی جهت به تصورر کشیین مسأله فلسطین و درد و رنج ساکنان آن در کنار تشخیص امور
عینی ،به جانبخشی به امور انتزاعی پرداخته است .در نزد او مرگ که امری مجرد و انتزاعدی اسدت

ت
ـِت َال َم ْه ّـرَ /و َع َـو ْ
فرراد میزندی و بداد زوزه مدیکشدیَ :هتَ َ
ب وظُْه ٌـرَ /ال َم ْه ّـر ِم ْـن قَـ ْب َ
ـف املَ ْـو ُ
ت َو ُه َـو َِ ٌ
ضِْ
الرای و َهب ْ َ /ع ِ
ْةٌ َالتَِق ُر (هاشمرشیی)35/1 :2005 ،
اص َه ٌ
ص ُر ُ
تَ ْ
ات َْجُْو َ
خ ِّ ْ ُ َ

(مرگ درحالیکه سراسر چنگال و نیش بوده فرراد زد /که از دستان من هیچ راه فدراری در کدار
نیست /و باد زوزهی بلنی کشیی /و گردبادهای سرسخت که قابدلکنتدرل نبودندی شدروع بده وزردین
نمودنی).
میتوان گفت که مستعار له (مرگ) و مستعارمنه(حیوان درنیه) است که شاعر بده ذکدر قررنده
آن "ناب و ظفر" اکتفا کرده است.از طرفی درگر ،چنانچه قررنه "هتف" باشدی ،مدرگ را بده انسدانی
تشبیه شیه که فرراد میزنی .شاعر با تکیهبر تخیل شاعرانهی خود توانسته به صورتی زربدا ،در ردک
عبارت از دو استعاره جهت بیان معنای موردنظرش استفاده کنی.
در بیت دوم نیز استعاره وجود دارد ،بادها (مستعار له) مذکور و گرگ (مسدتعارمنه) محدذوف و
زوزه کشیین (عوت) از لوازمات مستعارمنه است که برای مستعار له به عارردت گرفتده شدیه اسدت.
شاعر از حجم مشکالت و زنیگی سخت مردم سخن میگوری و مرگ را به حیوان درندیهای همانندی
ساخته که دارای چنگال و ناخن است و هیچ راه فراری از چنگالهای برنیه آن نیسدت؛ و همچندین
باد را به گرگی درنیه تشبیه نموده که قبل از حمله شروع به زوزه کشیین میکنی و آمادهی حملده
و از بین بردن همهچیز میشود .شاعر درواقع حقیقت انسانهای گرگصفت و ظالم کده هدیچگونده
رحمی نیارنی را به تصورر میکشی ،اوضاع نابسامان فلسطین را بازگو میکنی که مرگ از هدر طدرف
به سراغ آنها میآری ،بهطوری که راه فراری از آن ،وجود نیارد؛ رهودران غاصدب و گدرگصدفت کده
سرزمین آنها را اشغال کردهانی همچون گرگانی هستنی که بیون رحم بر آنها حمله کرده و آنهدا
را بیخانمان و آواره کردهانی .دررافت استعارههای بهکاررفتده دراردن عبدارات کده بدر اسداس عنصدر
تشخیص بوده ،منوط به کاوش مخاطب است و در نهارت به لذت ادبی منجرمی شود.
در جاری درگر خوشبینی او به آرنیه با تکیه بر صنعت تشخیص چنین بده تصدورر کشدییه مدی
شود :فَ َما َِ َم ْ أ ََمانِْينَـا (هاشمرشیی( )727/1: :2005 ،آرزوهای ما نخوابیی رعنی همیشه آرمانگرا بودرم و
آرزو داشتیم).

دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی ،دوره اول ،شماره اول ،پاریز و زمستان 35 1400
آرزوها به انسان امییوار هماننی شیهانی به ارن صورت که "امانینا" (مستعار لده مدذکور)35 ،
انسدان
(مستعار منه محذوف) ،خواب از مناسبات و ورژگیهای انسانی ذکرشیه است .شداعر ورژگدی خدواب
نرفتن را که ورژگی انسانی است برای آرزوها که شیة بیجانی و امری مجرند و انتزاعی است نسدبت
داده و با کمک استعاره تشخیص ،از زبان عادی گفتار عیول کدرده و سدبب برانگیختگدی و هیجدان
خواننیه شیه و وی را به تأمل و انیرشه در ارن بیان واداشته است .اگر شداعر در قالدب زبدان گفتدار
عادی می گفت :امییمان را از دست نیادرم توجه خاصی از سوی خواننیه به آن نمیشی؛ اما وقتیکه
خواب را برای آرزو و امیی آورده ،زبان هنجار را شکسته و دست به آشناریزداری معناری زده است.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت تکنیک آشناریزداری در شعر معاصر عربی در ارن پژوهش به بررسی اردن شدگرد
در اشعار هارونهاشم رشیی پرداخته شیه است .نتارج حاصل از بررسیهای انجدامشدیه از اردن قدرار
است:
از میان عناصر آشناریزداری معناری ،عنصر استعاره در قالب صنعت تشخیص ،بیشتر مورد توجه
شاعر قرارگرفته است ،شاعر عالوه بر تشخیص پیریه هدای طبیعدی و جامدیات بدیجدان ،همچدون
سنگ ،تپه ،کمانچه ،مسجی و ...به تشخیص امور انتزاعی و مجرد همچون مرگ و آرزو پرداخته و بدا
نیروی تخیل خورش بین آنها پیونی عاطفی برقرار کرده و بر قیرت تأثیرگذاری افزوده است.
شاعر در بیان شور و اشتیاقش نسبت به وطن و به تصورر کشانین گوشههداری از پیامدیهای اشدغال
آن ،با اشیاة بیجان به همزادپنیاری پرداخته و با ارن امکان صناعتی زبان درست است که الرههدای
معناری پنهان شیه و در نتیجه فرآرنی ادراا آن به تأخیر افتاده ،ولی در واقع به سبب کشف روابدط
تازه در محور همنشینی کالم موقعیت های استعاری جیریی خلق کرده و باعدث شدگفتی خوانندیه
شیه است.
هاشم رشیی به عنوان شاعر اسالمی توانسته با دخل و تصرف در حدوزه معنداری سدخن و خدارج
کردن کلمات از مواضع طبیعی و معنای قاموسی خود به دنبال بازسازی و بازتولیی مفاهیم اردیلوژی
مکتب اسالمی معاصر به طور کل و مفهوم پاریاری به شکلی ورژه است .بیرن گونه که او بدا توانداری
خود سعی در خلق چشم انیازهای تازه و عاطفی کردن قلمرو حوزه اردیلوژرک و مفهدوم کلیشدهای
پاریاری است و در ارن راستا تالش ذهنی مخاطب برای درا تجربهای نامأنوس با خود همراه کدرده
است.
پینوشتها
 -1پارادوک ( )Paradoxرا مهملنما را متناقضنما ،در اصطالح ،کالمی است کده در ظداهر حداوی مفهدومی متنداقض
است .بهطوریکه در وهلهی اول پوچ و بیمعنی به نظر میآری اما در پشت معنی ظداهری حقیقتدی نهفتده اسدت کده از
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طررق تناقض ظاهری جمله ،دقت خواننیه را شنونیه را در کشف زرباری متن بسیار باال میبدرد مانندی سدخن شدفیعی-
کیکنی :جاری که نان گرسنه شی و آب تشنه زرست .گاهی مفهوم رک جملهی پارادوکسی خالصه و فشرده مدیشدود و
بهصورت ترکیبی درمیآری که درعینحال حاوی دو مفهوم متناقض است .ارن ترکیبها اغلب تصوررهاری میسدازنی کده
درنهارت ظرافت و دقت ،از زرباری فراوان برخوردارنی و نشانهی وسعت خیال گورنیه و احسداس بیدان ناپدذرر او هسدتنی.
تصوررهاری را که از ارن ترکیبها حاصل میشود تصوررهای پارادوکسی مینامنی( .میرصادقی.)63:1388 .
 -2ح آمیزی ( )Synaesthesiaرکی از مباحث فن بیان و از انواع مجاز اسدت و آن نسدبت دادن محسوسدات رکدی از
حواس پنجگانه است به حسی درگر ،برای مثال وقتی ترکیب سکوت سدنگین را بده کدار مدیبدررم ،دو حد شدنواری و
المسه را باهم آمیختهارم ،رعنی سکوت را بهجای ارنکه با گوش ح کنیم ،با دسدت لمد کدردهاردم و آن را سدنگین
رافتهارم .شاعران مکتب معروف به نمدادگراری ازجملده دو شداعر فرانسدوی ،شدارل بدودلر و آرتدور رمبدو بدیش از همده
ح آمیزی را بهکاربردهانی .ح آمیزی رکی از راههای ارجاد موسیقی معنوی در شعر است.
...آه ،بگذار من ،چو قطرهی بارانی باشم در ارن کورر /که خاا را به مقدیم او مدژده مدیدهدی ...بدا قطدره /قطدره /قطدره
خونش /موسیقی مکرر ورکررز برف را ترجیعی ارغوانی میبخشی «شفیعیکیکنی» .در ارنجا قطرههای خون کده دردینی
است ،چون ترجیعی (که شنیینی است) ارغوانی ح شیه ،همچنانکه از برف که درینی است به موسیقی کده شدنیینی
است ،تعبیر شیه است( .میرصادقی 115:1388 .؛ داد.)197:1382 ،
 -3همزادپنیاری تجربهاری عاطفی است که بهموجب آن انسان خود را با آنچه که مشاهیه میکنی رکی میدانی و گدوری
در حواس فیزرکی موضوع مورد مشداهیه ،مخصوصدار در حدواس مربدوط بده حرکدات و حداالت آن مشدارکت مدیرابدی؛
بدهعبددارتدرگددر انسدان در تجربددهی درون حسددی از رکشدی بدیجددان رددا موجدود درگددر خددود را بدا آنرکدی مددیدانددی.
(داد)218:1382.
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