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تكنيك آشنايىزدايى يكى ازويژگىهاى سبكى در ادبياتبه شمار مىآيدكه براى اولين بار توسط فرماليست
روسى ويكتورشكلوفسكى مطرح گرديد .اوكاركرد ادبيات را آشنايىزدايى مىدانست چونكه ذهن را از عادت زدگى
دور مىكند و با ايجاد شعريت در كﻼم باعث لذت ادبى مىشود .هارون هاشم رشيد شاعر اسﻼمى معاصر از آشنايىزدايى
به ويژه آشنايى زدايى معنايى بهصورت گسترده بهره گرفته است .با توجه به اهميت اين مختصه در سبكشناسى ،به
نظر مىرسد ،بررسى آن در شعر هارون هاشم رشيد ،براى شناخت هرچه بهتر سبك شعر وى ،امرى ضرورى مىنمايد.
بر اين اساس در پژوهش حاضر اشعار اين شاعربه شيوه توصيفى تحليلى از رهگذر تشخيص )انسانگونگى( مورد
بررسى قرار مىگيرد؛ تا ميزان نقش زيباشناختى اين تكنيك ،در ساخت سبك شعرى او مشخص گردد؛ نتايج تحقيق
بيانگر آن است كه وى در بهكارگيرى آشنايىزدايى معنايى ،مبتنى بر تشخيص توجه خاصى داشته است ومىتوان
گفت مهمترين ويژگى سبك شعرى او به شمار مىآيد .تصاويرى كه شاعر با بهرهگيرى از تشخيص ارائه مىدهد بيانگر
احساسات و عواطف صادقانه شاعر و دلبستگى شديد او نسبت به فلسطين و تراژدى مردمان آن است بهگونهاى كه
همهچيز با او همنوا شده است حتى پديدههاى طبيعى و امور انتزاعى و مجرد.
واژگان كليدى :شعر اسﻼمى معاصر،سبكشناسى ،آشناييزدايى معنايى ،تشخيص ،هارون هاشمرشيد.

اﻻنز ح الدﻻﱄ ﰲ الشعر اﻻسﻼمي اﳌعاصر )تقنية التشخيص ﰲ شعر هارون هاشم رشيد ﳕوذجا(
عبداﳊميد أﲪدي )اﻷستاذ اﳌساعد ،جامعة زابل( ،فؤاد عبدا زاده )اﻷستاذ اﳌساعد ،جامعة زابل( ،سعيد رويی )اﳌاجستﲑ ﰲ اﻷدب العرﰊ(

اﳌلخص

خاصة أسلوبية للنص اﻷدﰊ .وقد ﲢ ّدث عن هذا اﳌصطلح للمرة اﻷولی الناقد الروسي »فيكتورشكلوفسكي«،
تع ّد تقنية اﻻنز ح ّ
واعتﱪ أ ّن وظيفة اﻷدب ليست ّإﻻ عملية اﻻنز ح؛ ﻷ ا تنأى لعقل عن اﳌألوف والصيغ اﻻعتيادية ،وتقوم ﲞلق الشعرية ﰲ النص،
وتبعث الشعور للذة اﻷدبية .وقد ﲡلّت ظاهرة اﻻنز ح ﰲ شعر الشاعر الفلسطيﲏ اﻹسﻼمي هارون هاشم رشيد على نطاق
واسع وﻻسيّما اﻻنز ح الدﻻﱄ و لنظر إلی أﳘية هذه الظاهرة اﻷسلوبية يبدو أن دراستها ﰲ شعر الشاعر ضرورية ﳌعرفة أسلوبه
الشعري .وبناءً علی هذا ،فإ ّن هذه الدراسة تقوم على أساس من اﳌنهج الوصفي التحليلي ﲟعاﳉة ﳎموعة من قصائد هارون هاشم
لتوضح الدور اﳉمالی ﳍذه التقنية ﰲ صياغة اﻷسلوب الشعري عند الشاعر .تشﲑ
رشيد معتمدة ﰲ ذلك علی تقنية التشخيص ّ
اهتم اهتماما لغا بتوظيف اﻻنز ح الدﻻﱄ القائم على التشخيص )اﻻستعارة اﳌكنية( وتـَُع ّد هذه
نتائج الدراسة إﱃ أ ّن الشاعر ّ
أهم السمات اﻷسلوبية ﰲ شعره .فالصورة الﱵ بناها الشاعر علی أساس من التشخيص تفصح عن اﳌشاعر الصادقة
التقنية من ّ
للشاعر ومدی صلته بقضيّة فلسطﲔ ومأساة أهلها؛ فيتماشی معه كل شيء حتی اﳌظاهر الطبيعية واﻷمور ا ّردة و نستطيع القول
إن نصوص الشاعر مستقطبة حول اﻷيديولوجيا اﻹسﻼمية ومرتكزة بشكل أساسي علی انتمائه إلی ثقافة اﳌقاومة والروح اﳉهادية.

الكلمات الرئيسة :الشعر اﻹسﻼمي اﳌعاصر ،اﻷسلوبية ،اﻻنز ح الدﻻﱄ ،التشخيص ،هارون هاشم رشيد
 . ١نويسنده مسؤول :پست الكترونيك@uoz.ac.ir :
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-١مقدمه
-١-١بيان مسئله
پديده آشنايىزدايى از تكنيكهاى مهم در پژوهشهاى سبكشناسى و زبانشناسى مدرن است كه
متون شاعرانه را بر اين اساس كه برخﻼف زبان معيار و آشنا هستند ،موردبررسى و تحليل قرارمىدهد
)الشتيوي .(٨٤:٢٠٠٥،برخى فرماليستهاى بزرگ همچون ”ويكتورشكلوفسكى“١٩٨٤-١٨٩٣(١م)،
ناقد روسيتباركه براى اولين بار اين اصطﻼح را مطرح كردهكاركرد ادبيات را آشنايىزدايى مىدانست
)علوى مقدم.(١٠٥ :١٣٧٧ ،
ازآنجاكه كلمات و جمﻼت ،مواد تشكيلدهنده پيكره متن هستند ،آشنايىزدايى مىتواند در
بخشهاى زيادى از اين كلمات و جمﻼت بيايد ،به همين جهت مىتوان آن را به دو نوع اساسى
تقسيم كرد كه همهى انواع آشنايىزدايى در آن بگنجد )همان (٧٤ :نوع اول به جوهره زبان مربوط
است"،جان كوهن" آن را»آشنايىزدايى معنايى يا جايگزينى« ناميده است )كوهن١٩٨٦ ،م٥ :؛
ويس١٤١٦ ،هـ.ق(٦٠ :؛ كه مصداق بارز آن استعاره است .نوع دوم به تركيب كلمه با كلمات ديگر
در سياق مربوط است كه آشنايىزدايى»تركيبى يا ساختارى« نام دارد )كوهن .(٥:١٩٨٦،اين نوع از
آشنايىزدايى از به هم خوردن تركيب معمول زبان معيار حاصل مىشود كه در تقديم ،تأخير ،التفات،
حذف و اضافه نمود پيدا مىكند )رضايى و همكاران.(٧٥ :١٣٩٢ ،
توجه به جايگاه اين پديده در پژوهشهاى ادبى ،اين مقاله بر آن است تا از رهگذر تكنيك
با ّ

تشخيص كه از انواع آشناييزدايى معنايى به شمار ميآيد ،به واكاوى اشعار هارون هاشم رشيد
)١٩٢٧م( ،شاعر معاصر و اسﻼمگراى فلسطينى بپردازد و باپرداختنبه ميزان نقش اين شگرد ادبى
در ساخت سبك شعرى وى به سؤاﻻت ذيل پاسخ دهد:

◾ دﻻيل توجه هارون هاشم رشيددر تصويرگرى به آرايه تشخيص چيست؟
◾ كاربرد تشخيص در نزد شاعر از چه ويژگيهايى برخورداراست؟

-١-٢پيشينة پژوهش
در مورد تكنيك آشنايىزدايى در شعر هارون هاشم رشيد هيچگونه پژوهش مستقلى به نگارش
درنيامده است؛ اما پژوهشهايى كه بهنوعى مرتبط با موضوع تحقيق است به شرح زير است:

بياري ) ٢٠٠٦م(،در پاياننامه كارشناسى ارشد تحت عنوان»اﳌوضوعية والفنية ﰲ شعر هارون
١ . Victor shklovsky
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هاشم رشيد« ابعاد موضوعى و فنى شعر شاعر را مورد بررسى قرار داده است؛ و به اين نتيجه
دستيافته است كه در اشعارهارون هاشم مضامينى چون دفاع از وطن ،شهادت در راه آزادسازى
وطن ،از ارزش و جايگاه خاصى برخوردار است ،اما در بنا و ساختار قصيده از تصنعات فنى و
مبالغهآميز دوريكرده است .در تصويرپردازى شعرى از مصادر متنوع بهره گرفته است و به موسيقى
شعر اهميت زيادى داده است.نصار ،وليد ) ٢٠١٠م( ،در پاياننامه دكترى تحت عنوان»تعدداﻷصوات
في شعرهارون هاشم رشيد« به بررسى شگرد چند صداى وتعدد شخصيتها در شعر شاعر پرداخته
وچنين نتيجه گرفته استكه شاعر از اين شگرد به بهترين شكل بهره گرفته است؛ به گونه ايى كه
ابعاد ايدئولوژيك ،روانشناسانه و احساسات درونى شاعر در قالب شخصيات متعدد نمود پيداكرده
است؛ و اينكه هارون هاشم رشيد در رساندن معناى نوين شعرى ،از تكنيكهاى نو سود جسته است.
نامدارى ) ١٣٩٠ش(،در پاياننامه دكترى تحت عنوان»آشنايىزدايى در شعر شاعران رمانتيك عرب
با بررسى اشعار خليلمطران ،نازكالمﻼئكه و بدر شاكر السياب« پس از تعريف آشنايىزدايى و بيان
انواع آن ،به بررسى دو نوع آشنايىزدايى جايگزينى و ساختارى در شعر شاعران رمانتيك مذكور
پرداخته است .زارعى )١٣٩٢ش( ،در مقالهاى تحت عنوان»صورتگرايى و آشنايىزدايى در شعر
ابوالقاسم شابى«پس از ارائهى آراى فرماليستها در زمينه ادبى ،به بررسى شعر شابى پرداخته و
يكى از ويژگىهاى برجستهى شعر وى را آشنايىزدايى دانسته است نجيه )٢٠١٣م( .در مقالهاى با
عنوان »صورة الﻼجيء الفلسطيني في شعر هارون هاشم رشيد ديوان مع الغرباء نموذجا« به بررسى
اوضاع دردناك و غمانگيز پناهندگان و آوارگان فلسطينى از خﻼل اشعار هارون هاشم پرداخته است
وبه اين نتيجه دستيافته است كه مسئله فلسطين و بازتاب تغيير و تحوﻻت زندگى فلسطينيان ،از
مهمترين مضامين شعرى در دفترهاى شاعر است؛ و اينكه تمام ادبيات فلسطين در ادب پناهندگان
و آوارگان خﻼصهشده است.

-١-٣ضرورت انجام پژوهش
هارون هاشم رشيد شاعر متعهدو اسﻼمگرايمعاصر فلسطينى است كه عصاره تجربه روحى و شعرى او
در مفهوم مقاومت و مفاهيم مرتبط با آن مىگنجد .او توانسته است با بهكارگيرى شگردهاى مختلف
آشنايىزدايى و آفرينش تصاويرى نو از تكرار مفاهيم كليشهاى و ساختارهاى متعارف فاصله بگيرد .با
بررسى دفترهاى شعرى شاعر بسامد باﻻى تكنيك تشخيص كه از شگردهاى آشنايىزدايى معنايى
به شمار مىآيد ،مشاهده شد .ازآنجايىكه تكنيك آشنايى زدايى در سبكشناسى جديد از اهميت
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باﻻيى برخوردار است؛ ازاينرو ضرورت پرداختن به اين موضوع امرى ﻻزم به نظر مىرسد.از سوى
ديگر ادب اسﻼمى معاصر از طرف بعضى ناقدان به اشتباه در مظان اتهام خطابهگويى و توجيه كردن
اخﻼقيات و مباحث ايدئولوژيك بوده ،اين پژوهشمىتواند با تبيين زيباييهاى هنرى و ادبى تكنيك
ادبى آشنايىزدايى معنايى در شعر شاعر گام كوچكى در جهت رفع اين شبه نادرست ازشعر اسﻼمى
معاصر برداشته باشد.

-١-٤معرفى شاعر
هارون هاشم رشيد در سال ١٩٢٧مدر محلهى زيتون ،يكى از محلههاى شهر غزه ديده به جهان
گشود.او از شاعران دهه پنجاه فلسطين به شمار مىرود كه به»شعراء النكبة« يا»شعراء المخيم«
شهرت يافتهاند؛ محور و شالوده تجربه و مفاهيم شعرى وى بر مدار مسئله فلسطين“و جهاد و مبارزه
در راه آزادى آن مىچرخد .پايدارى و مبارزه براى رهايى فلسطين با هدف وحدت همه مسلمين به
دور از هرگونه مفهوم قومگرايى و مليگرايى صرف ،از بنيانهاى مكتب ادب اسﻼمى معاصر است .به
قول سلمى خضراء الجيوسى،هاشم رشيد نقطه عطفى در تاريخ شعر فلسطين است؛ چرا كه او همه
شعر خود را به توصيف غربت روحى و روانى فلسطينىها اختصاص داده است )الجيوسي:١٩٩٧،
 .(٢٤٥اين شاعر اسﻼمگراى معاصر خود بهصراحت نقطه شروع تعهد سياسى و ادبى خود را به تجربه
درگيرىهاى مبارزان فلسطينى و بريتانيايىها و به شهادت رسيدن مبارزان پيش چشم او در سن
هفتسالگىاش پيوند مىزند )العالم و ديگران .(٣٠٤ :١٩٩٨،اولين ديوان شعرى وى به نام »مع
الغرباء« )همراه با غريبهها( است كه در آن به موضوع اشغال وطن و تأثيرات فاجعه  ١٩٤٨و عواقب
ناخوشايندآن بر ملت فلسطين پرداخته است و همانطورى كه از نام ديوانهاى او )حدود  ٢٠دفتر
شعرى( برمىآيد ،فلسطين و مفاهيمى چون مبارزه و بازگشت به سرزمين در بيشتر عنوان دفترهاى
شعرى به چشم مىخورد ،وى خطاب به فلسطينيان مىگويد:

اِلَي ِهم ...قَ ِ ِ
ضَرُم )هاشم رشيد.(٧ :٢٠٠٥ ،
صْيديَ /وَما أَنْ ِظ ُم َو ِش ْع ِر ْيَ /وَما ِﰲ َدِم ْي يُ ْ
ْ ْ

)مـن تمـام سـرودهها و اشـعار خودم و آنچه كـه در خونم ميجوشـد را به مجاهدان فلسـطينى

تقديـم مىكنم(.
هاشم رشيد حوادث سياسى و تاريخى معاصر فلسطين را مواد خام تجربه روحى خود قرار مىدهد
و سعى دارد با پرداختى هنرمندانه و تركيبهاى ابداعى غمنامه معاصرفلسطينيان و جهان اسﻼم را از
نو بازنويسد .بخشى از تصويرپردازيهاى شاعرانه هارون هاشم رشيد با بهرهگيرى از ظرفيتهاى مختلف
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زبانى و با مدد تكنيك آشنايىزدايى به ويژه آشناييزداييمعنايى صورت پذيرفته است.

 -٢آشنايى زدايى معنايى در اشعار هارون هاشم رشيد

پژوهشهاى سبكشناختى جديد ،مقولهى آشنايىزدايى در زبان ادبى را ،از مقابله بين نظام كلى
زبان و كاربرد فردى آن پذيرفتهاند )الراضي .(١٩١ :١٩٨٠،برخى از پژوهشگران برآنند كه مفهوم

آشنايىزدايى موجب بارور شدن سبكشناسى در تحليل گشته است و در پرتو آن مىتوان بسيارى
از تحليلهاى بﻼغى در زبان عربى را باز توصيف نمود )المسدي.(١٦٤ :٢٠٠٦،
صور بﻼغى همچون كنايه و تشبيه ،مجاز و استعاره ،ركن اساسى در تصوير شعرى هستند،
بهگونهاى كه زمينه مناسبى را ايجاد مىكنند تا زبان شعراز وجود تعابير كليشهاى و بهكارگيرى
تركيبهاى معمولى رايج فاصله گيرد )فوغالي(٨١ :٢٠١٢،و نوعى آشنايىزدايى معنايى يا جايگزينى
به وجود آيد.
هنگامى كه از سطح جايگزينى يا معنايى كلمات سخن به ميان ميآيد ،بهطور خاص بايد از
استعاره سخن گفت ،چراكه استعاره جوهرى است كه شعر بدون آن هيچ پايهاى ندارد .استعاره
عبارت است از تشبيهى كه يكى از طرفين )مشبه يا مشبهبه( حذف شده باشد ،به همين خاطر يكى
از بليغترين درجات وجوه تشبيه است .در استعاره آن اندازه كه جنبة تأثيرپذيرى )تفعل( مدنظر
است ،جنبه جايگزينى كلمهاى بهجاى كلمه ديگر مدنظر نيست ،چون اگراينگونه بود معناى اصلى
در استعاره پنهان نمىشد )ريتشاردز.(٢٦٦ :٢٠٠٢،
در شعر هارون هاشم رشيد نيز يكى از روشهاى تصويرگرى كه ازآنجهت بيان احساسات درونى
و دغدغههاى فكرى بهره برده شده استعاره است .اساس استعاره بر جايگزينى هويت مستعار بهجاى
هويت حقيقى يك شىء يا مفهوم خاص است كه خود در يك تقسيمبندى كلى به دو دسته تقسيم
ميگردد :استعاره تصريحيه واستعاره مكنيه كه تشخيص مصداقى از استعاره مكنيه است.

-٢-١تشخيص
دانشمندان قديم علم بﻼغت ،استعاره را از جوانب مختلف موردبررسى قرار دادهاند و اصطﻼحاتى
متنوع براى آن وضع نمودهاند؛ ولى"تشخيص"اصطﻼح نوينى است كه در آثار قدما ذكرى از آن به
ميان نيامده ،هرچند در قالب"استعارهمكنيه"به آن توجه شده است .اصطﻼحات فارسى چون"آدمى
گونگى"" ،جاندارپندارى"و"آنيميسم"بر اين نوع از استعاره نظر دارد».تشخيص نوعى اسنادى مجازى
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و از مباحث فن بيان است ،در ادبيات فارسي و عربى ،همچون ديگر زبانها ،به فراوانى به كار ميرود.
در ادبيات غرب از ديرباز به آن توجه شده است؛ ازجمله ارسطو در رساله"خطابه" ،به آن اشارهكرده
و بهنوعى آن را نيروى حركت و حيات بخشيدن به اشياء خوانده است« )ميرصادقى.(٧٠ :١٣٧٦ ،
كدكنى از قولناقدان اروپايى نقل مىكندكه تشخيص ،بخشيدن ويژگيهاى انسانى به غير انسان
و يا »بخشيدن صفات انسان بهويژه احساس انسانى به چيزهاى انتزاعى ،اصطﻼحات عام و موضوعات
غيرانسانى يا چيزهاى زندهي ديگر« است و از آن در ادبيات اروپايى با عنوان  Personiﬁcationو
 Vividnessتعبير مىكنند )١٥٠ :١٣٧٨و.(١٥١
شفيعى كدكنى با جستجو در آثار بﻼغى و نقد قديم به اين نتيجه دست مييابد كه »همه جا
منظور از استعاره بالكنايه يا مكنيه ،همين مسئله تشخيص است با اين تفاوت كه در حوضه تشخيص
از انسان به حيوان وسعت يافته است« )همان.(١٥٣ :
ﻻزم به ذكر است استعاره مكنيه ،زمانى مصداق آرايه تشخيص قرار مىگيرد كه شاعر با تكيهبر
تخيل خود ،اشياء بيجان و امور مجرد ذهنى را بهصورت موجودى زنده داراى حركت و احساس
درآورد .اين تكنيك ادبى در ميان رمانتيكها بسيار شايع بود ،چراكه آنان پديدههاى مختلف طبيعى را
بهمانند انسانهايى فرض مىكردند كه با آنان احساس همدردى و همنوايى كردهاند ،با غم و غصه آنان
ناراحت ميشدند و از خوشحالى آنان شادمان مىگشتند؛ بهعبارتديگر تشخيص بخشيدن اوصاف
زندگى انسانى به جامدات يا موجودات غيرزنده است )عبدالنور.(٦٧ :١٩٨٤،
با بررسى اشعار هارون هاشم رشيد درمىيابيم كه اوعﻼوه بر جانبخشى به جامدات حسى و
مادى ،به امور انتزاعى و مجردهم گوشه چشمى داشته است .از ديگر ويژگيهاى تشخيص در شعر وى
مشاهده گستره عواطف انسانى به درون اشياء و همدلى او با پديدهها و غلبه تخيل شاعر بر طبيعت
است .در قسمت بعدى پژوهش به نمونههايى از اشعار هاشم رشيدكه نمايانگر ويژگى سبكى او در
بهرهگيرى از آرايه تشخيص است،پرداخته مى شود.
-٢-٢-١تشخيص امور حسى ومادى
هارون هاشم رشيد با استفاده از نيروى تخيل خود به صورت گسترده در امور حسى ومادى تصرف
نموده است و به آنها جلوهاى انسانى داده است و با بررسى پديده تشخيص در شعر وى ميبينيم كه
همه عناصر مادى و حسى بيجان طبيعت در برابر ما سرشار از زندگى ،حركت و حيات است؛ مثﻼ
ًشاعر در توصيف باد كه يك امر مادى و محسوس است چنين مىگويد:

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى
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ِ
ات ِ ِ ِ
”و َاعَرَ ْه“ )هاشم رشيد.(٦٤٧/١ :٢٠٠٥،
الريْ ِح/وه َي تَصْي ُح َ
ويَ ْس َم ُع َﳘْ َه َم ّ

)او صداى نامفهوم و آهستهى باد را مىشنود /درحالىكه )باد( فرياد برمىآورد»اى جهان عرب به
دادم برسيد«(.
فرياد برآوردن از ويژگيهاى انسان است ،شاعر از طريق استعاره مكنيه )تشخيص( اين خصوصيت
انسانى را به “باد“ كه -شىء بىجان است -داده است .شاعر فرياد باد را به فرياد فرد مظلوم همانند
ساخته است و مستعار منه )انسان(را حذف و ويژگى آن )فرياد برآوردن ،استغاثه نمودن( را براى
مستعار له )باد( ذكر كرده است .شاعر از طريق شگرد تشخيص نوعى پارادوكس ١نيز ايجاد كرده
است؛ به اين صورت كه ازيك طرف باد را انسانى با صدايى آهسته توصيف مىكند و از طرفى فرياد
زدن را به او نسبت مىدهد.
درواقع شاعر با جاندار پندارى و شگرد تشخيص در گزارهاى پارادوكسيكال از كاربرد معمول
كلمات زبان عدول كرده و دست به آشنايى زدايى زده است؛ و با به چالش كشيدن ذهن مخاطب
نگاه وى را جلب نموده است و پس از نوعى غافلگيرى و دريافت معناى مورد نظر ،لذت ادبى را براى
وى به ارمغان آورده است.
در ادامه اين سطر شعرى شاعر حالت كمك خواهى ويارى طلبى افرادى كه در زندان و اسارت
صهيونيستها قرارگرفتهاند و فرياد »واعرباه« برمىآورند را به تصوير كشيده است؛ در اينجا شاعر با
تلميحبه حادثهايتاريخى ٢به بيان مقصود امروز خود پرداخته و درواقع بار ديگر از بيان هنجار عدول
نموده است و با اشاره به واقعه تاريخى"فتح عموريه"توسط خليفه عباسى"معتصم باﷲ"كه براى
فريادرسى آن زن مظلوم قيام كرد ،بهصورت آگاهانه دست به آشنازدايى معنايى زده است.
شاعر مىخواهد با تداعى شدن آن واقعه در اذهان ،حس مبارزه طلبى و روحيه عزتمندى جامعه
عرب و به ويژه حاكمان عرب را بيداركند و فردى همچون معتصم را براى فريادرسى اين ملت ستم
ديده ويارى طلب برانگيزد .صداى آه و ناله اين افراد را به خارى در چشم خفته افراد جامعه تشبيه
نموده است و انتظار برآشفتن از خواب غفلت و انتقام گيرى توسط قهرمانى هم چون معتصم كه
تا زمان انتقام گيرى آن زن مظلوم خواب بر چشمانش ننشست ،را دارد .شاعر دراينباره مىگويد:
وصوت اﻵه /مثل الشوكفي عيينه /يُغرز )همان.(٦٤٧/١ :
ُ

)صداى آه )ناله( /همچون خارى در چشمانش ،فروبرده مىشود(
شاعر با نسبت دادن صوت“ به آه نوعى تشخيص بوجودآورده است و با تشبيه صوت اﻵه به
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شوك و اسناد غرز به صوت ميان حس شنوايى و بينايى آميختگى ايجاد كرده و آه كه مربوط
٣

به حس شنوايى استبه حس بينايى نسبت داده است .اين روش در علم بﻼغت به تكنيك حسآميزى

معروف است و كاربرد مؤثر آن مىتواند »گستره ادراك را وسعت بخشد« )فتوحى.(٣١٩ :١٣٩٠ ،
در جايى ديگر شاعر با بهره گيرى از قدرت تصويرگرى تشخيص ،چشم را اينگونه توصيف مىكند:

ِ ِ
/ﲢا ِوُل ،أ ْن تـ َقبلَ /،ك ﱠل ِش ٍﱪِ َْ /ز ٍ
عﲔ َ ِ
ف /بِ َدٍم )هاشم رشيد،
الشاع ِر اﳌَْه ُم ْومَ /ساهَرةٌ /،فـَلَ ْم تـَنَ ْم َُ
ْ
َُْ
َُّ
.(٦٤٥/٢٠٠٥:١
)چشم شاعر غمديده /بيدار است /،و بستر خواب بر آن راه نيافته /،ميخواهد تا وجب به وجب

جايى كه خون )شهيد( بر آن چكيده را ،بوسه زند(.
در اين عبارت ،شاعر"چشم"را به انسانى مشتاق كه جايگاه شهيد و شهادت را دانسته ،همانند
ميسازد كه مىخواهد بر وجببهوجب جايى كه خون شهيد بر آن چكيده ،بوسه زند.
شاعر با استعاره بوسه زدن چشم از طريق آدمگونگى عﻼوه بر خلق تصويرشعرى ،نوعى

ل ِش ٍْﱪَْ ِزفٍبِ َدمٍ(
هنجارشكنى معنايى به وجود آورده است .از طرفى شاعراز تكنيك مجازمرسل) َك ﱠ
با قرينهى محليه )ذكر محل و مراد از آن حال( استفاده نموده است؛ زمين را ذكر كرده و مراد او
شهيدى استكه بر زمين افتاده و خونش مىچكد ،با ذكر مجاز مرسل بر جنبه برجستگى زبان شعرى
افزودهشده است.افزون بر اين صور بﻼغى ،شايد بتوان نوعى هنجارگريزى جديدى در اين مقطع از
شعر هاشم رشيد ديد و آن اينكه؛ خواب نرفتن چشم شاعران را كه مفهومى ديرينه است و دﻻيلى
همچون غم يار و ...دارد با نگاهى جديد به تصوير كشيده مىشود .شاعر دليلى جديد براى نخوابيدن
ذكر كرده و از معنايى كليشهاى سر باززده و مىخواهد به مخاطب بگويد كه مسئله فلسطين است
كه خواب را از چشم شاعر معاصر عرب ربوده نه چيزى ديگر.
يكى از شاخصهاى مكتب ادبى اسﻼمگرايى معاصر دميدن روح اميد و نويدبخشى بعد از
پرداختن به مفاهيم واقعگرايانه تلخ و دشوار جوامع اسﻼمى است.در حقيقت اين مكتب بعداز به
تصوير كشيدن شرايط نابسامان جوامع اسﻼمى مخاطب را در بدبينى و يأس و نااميدى رها نمىكند،
بلكه همواره مىكوشد او را كنشگرى مفيد در راه اصﻼح جامعه بداند .هارون هاشم رشيد در ميان
انبوهى از مشكﻼت كه او ومردم فلسطين را فرا گرفته است باز هم چشم اميد به آينده بسته است و
تاريخ را از آن ملت فلسطين ميداند و مىگويد:

َﳍا قـلَم َﳜُ ﱡ ِ
ب /يـ ُقو ُل ،فـيـوِمئ /التﱠا ِريْ ُخ َْﳚثـو راكِع اﳍُْد ِ
ِ
ب)هاشم رشيد،
الص ْد َق /،يَ ْسطُُر أ َْرَو َ
طّ /
ُْ َ َ
ع ال ُكتُ َ ْ َ ُْ
ٌَ
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.(٧٢٤/١ :٢٠٠٥
)قلمى داردكه سخن راست را مىنويسد و بهترين كتابها را به رشته تحرير درمىآورد ،برزبان
مىآورد و گاهى اشاره مىكند ،پس تاريخ همچون انسانى زانو ميزند و از شرمندگى مژگان را پايين
مياندازد )چشمان خود را فرو ميبندد(.
در اينجا شاعر ويژگى سخن گفتنو اشاره نمودن كه از وابستههاى انسان است را به قلم نسبت
مىدهد؛ به تاريخ جان انسانى ميبخشد ،آن را داراى چشمو مژگان مىداند و به انسانى كه برزانو
افتاده تشبيه مىكند تا از اين رهگذر روح اميد درجامعه بدمد و به حركت هموطنانش در راه رسيدن
به آرمانهايشان جان تازهاى بخشد .بخش عمده تشخيصهاى موجود در اشعار شاعر در ارتباط با
طبيعت است و جالبتوجه است كه اين تشخيصها در راستاى مفاهيم پايدارى و تعهد ادبى او به
مسئله فلسطين به كار گرفته مىشود .گويا شاعر مىخواهد تجربه تلخ غصب وطن وتجاوزگرى
دشمن عنود در بخش كوچكى از اين جغرافياى وسيع جهان را به كﻼن روايت و تجربهاى انسانى
تبديل كند و اين مفهوم را با تصوير همدلى طبيعت و به ستوه آمدن و فريادخواهى عناصر آن
ترسيم مىكند .توصيف عناصر طبيعت بر پايه ميزان انفعال شاعر با طبيعت و اثربخشى آن در بيان
آﻻم درونى شاعر پىريزى مىشود نه بر پايه توصيفهاى قائم به ذات و مستقل آن عناصر )بياري،
 .(٣٨ :٢٠٠٦بدين ترتيب پديدههاى طبيعى از ماهيت خود فاصله مىگيرند و رخت نمادهايى ادبيبر
تنمىكنندكه با پويايى وحيات الهام گرفتهشان از طبيعت ،در شعر هارون و شعر اصيل مقاومت
جاودانه مىشوند.
شاعر عﻼوه بر قلم ،اشياء عينى و بىجان زيادى همچون :سنگ ،كمانچه ،مسجد ،زمين و باد و
غيره را با خود همنوا ساخته است و مىگويد:

ِ
ات)هاشم رشيد.(٧٤٢ /١ :٢٠٠٥ ،
ﱠم /...تـَتـََعالَی ال ﱠ
صْي َح ُ
وتُ َكِّﱪُ َح َﱴ اﻷ ْ
َح َجار /،تـُْنش ُد ْﳛيی الد ُ

)همه تكبير ميگويند )و شعار خودباورى سرمىدهند( ،حتى سنگها هم )با ديگران همنوا

شدهاند( اين شعار را سرميدهند) :ﳛيی الدم( زندهباد خون شهيد .پس فريادها بلند ميشود(.

شاعر ،سنگرا كه موجودى بيجان است مانند خود متأثر از اوضاع سرزمينش دانسته است تاشور
و اشتياق به ادامهى راه شهادت و مبارزه با اشغالگران را در درون هر آزادهاى شعلهور سازد .در واقع
در اينجا با استفاده از آرايه تشخيص نوعى آميختگى بين واقعيت تلخ امروزو بين آينده روشن ايجاد
شده است و در اين خصوص بايد گفت كه اميد به آينده و آزادى خود از مهمترين اصول بنيادين
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شعر هارون هاشم به شمار مىآيد.

ج َوى .../ ،تـَُق ْو ُل لَنَا ُه َو الغَا ِزي )هاشم رشيد.(٦٤٢/١ :٢٠٠٥،
إِ ﱠن َرَ بَِﱵ َش ْ

ْ

)كمانچه من غمگين است.../به ما مىگويد كه او اشغالگر است(

در اين عبارت ،شاعربه ابزار موسيقى )كمانچه(جان بخشيده و صفت سخن گفتن كه عملى
انسانى است ،را به او داده است .درواقع شاعر حالت درونى خود را به موسيقى غمگينى همانند ساخته
است كه با او به نجوى نشسته است و اين بيانگر شوق و اشتياق شاعر نسبت به سرزمينش است،
بهطورىكه با اشياء بيجان به همزادپندارى٤پرداخته است؛ وى با اين استعارهكه ظرفيت باﻻيى در
شكستن مرزهاى زبانى و واقعيت دارد مرز بين انسان و طبيعت و انديشه و شىء را برداشته) ،فتوحى
رود معجنى(١٥٥ :١٣٨٥ ،بر تشخص زبان شعرى خود افزوده و سبب ايجاد آشنايى زدايى در شعر
شده است.

ِ
تـَُق ْو ُل ِّ
ف:
ف؟َ ..و أَيْ َن؟! َ ! َوُﳜَيِّ ُم ال ﱠ
ض تـَْهت ُ
الريْ ُحَ !..كْي َ
ص َم ُم )هاشم رشيد/(٤٥٧/١ :٥٠٠٢،اﻷ َْر ُ
ِ ِ ِ
ت إِ ﱠ عائِ ُدو َن /ما َذا طَبخ ِ
صبـو ِح / ..أُﱠمنَا انـتَ ِظر ِي أَمام البـي ِ
ت لَنَا؟ )همان:
َ ْ َ َْ
َ ْ ْ َ َ َْ
َم ْر َحباًَ /و تَتْيهُ لْ َو ْجه ال ﱠ ُْ
.(٧٦٨/١
)باد مىگويد ...چگونه؟ ..و كجا؟ ...اى!  /و ناشنوايى سايه ميافكند و همهجا را فرامىگيرد/زمين
بانگ برمىدارد و )مىگويد :خوشآمديد و به خاطر )استقرار معشوق( زيبا چهره بر آن به خود
ميبالد /...مادر! در جلو خانه منتظر ما باش؛ داريم برميگرديم ،چه غذايى براى ما آماده كردهاى؟(.
در اين سطرها ،همرنگى و يكدلى طبيعت با شاعر ومبارزان ،سردادن فرياد آزاديو گشودن درب
انتظارتوسط مادران فلسطينى كه چشمبهراه عزيزانشان هستند با بهره گيرى از شگرد تشخيص به
زيبايى تصوير شده است.وى با عدول از بيان متعارف و بهرهگيرى از قدرت تخيل شاعرانه،دنياى
آشناى مخاطب را غريب و نگاه وى را براى دريافت معنا برانگيخته و دست به هنجار گريزى معنايى
زده و به زبان شعرى تشخص و برجستگى داده است.

ُهنَا اﻷَقْ َ ِ
الو ْجهَ /،م ْكلُ ْوٌمَ /،و َم ْق ُه ْوٌر)..همان.(٦٥٣/١:
صى اﳊَزيْ ُن َ
)اينجا اقصى غمگين ،زخمخورده و مورد ستم واقعشده است(.

در اين سطور نيز“اقصى“مستعار له” ،انسان“مستعارمنه و محذوف ،و“حزين الوجه ،مكلوم
ومقهور“قرينه و از صفات انسانى هستند .شاعر با جان بخشيدن به مسجداﻻقصى آن را همانند
انسانى ساخته كه بر اثر حرمتشكنى صهيونيستهاى غاصب و ظلمى كه بر مردم آنجا روا ميدارند
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غمزده و اندوهناك گشته است .در نظر شاعر اندوه مسجد اﻻقصى احساسات ديگر پديدههاى طبيعى
را برانگيخته و همگى يكصدا فلسطينيان و مسلمانان را جهت آزادسازى آن فراميخوانند.

ِ
ال /و َش َذی الﱠزْه ِر و ِعطْر البـرتـ َق ِ
ال )هاشم
أَيـْنَ َما ِس ْرَ تـُنَ ِاديـْنَا التِّ َﻼْ ُلَ /والﱠرَواِْ ْﰊ اﳋُ ْ
َ ُ ُْ َ
ض ُر تَ ْدعُ ْو َو ْﳉبَ ُ َ
رشيد.(١٣٦/٢٠٠٥:١،
)به هر سو برويم تپهها ،چمنزارهاى سبز و كوهها و بوى خوش گلها و رايحه پرتقال مارا ندا
ميزنند(.
شاعر در اينجا با ذكر فعلهاى"تنادى"و"تدعو"و اسناد آن به پديدههاى طبيعى همچون :تپهها،
چمنزارهاى سبز ،كوهها ،بوستانها وگلستانها به همزادپندارى پرداخته است .همزادپندارى اين
عناصر باشاعر برگرفته از احوال و اوضاع تلخ حاكم بر سرزمين اوست؛ روح شاعر در عناصر طبيعت
نفوذ كرده و فرياد بازگشت به وطن كه آرزوى ديرين اوست بر لب تمام عناصرآن جارى نمودهتا
حدودى كه اين عاطفه انسانى شور و لذت مخاطب را برمىانگيزاند و»اينگونه است كه ميان هنرمند
و دنياى خارج همدلى و همزادى پديد مىآيد و تصوير ،ظرف عواطف و احساسات شاعرمى شود«
)فتوحى رود معجنى (٦٨ :١٣٨٥ ،به گونهاى كه آن را از زبان منارهها و زمين و...نيز بازگو مىكند:

ِ
ِ
ِِ ِ
ب َوأَيْ َن
ﰲ ال ُق ْد ِسَ /و ِ ْﰲ ُك ِّل فل ْسط ْﲔ  /...تـَنـُْو ُح َ /...و تـَْبك ْي/..أَيْ َن َ
العَر ُ
وتـَنـُْو ُح َمآذنـُنَا ِ ْ
الدين ،وأَين جنـودا ِ /،أَين جنـود ص َﻼ ِح ِّ
ِ
الديْ ِن؟ )هاشم رشيد.(٧٣٩/٢٠٠٥:١،
ّ ْ ُ َ ْ َ ُ ُْ ُ َّ ْ َ ُ ُْ ُ َ

)منارههاى ما در قدس شيون سر مىدهد /و در تمام سرزمين فلسطين زارى مىكند/و گريه

مىكند و ميپرسند :عربها كجايند؟ دينداريكجاست؟ لشكر خدا كجاست؟ سربازان صﻼحالدين
كجايند؟(
در اين سطرها شاعر با استفاده از استعاره مكنيه )تشخيص( نوحه كردن و شيون سردادن
كه از ويژگيهاى انسانى است رابه مناره نسبت داده است .تصاوير زنجيرهاى آفريده شده از تكرار
فعل"تنوح“و به دنبال آن ذكر فعل“تبكى“ ،اسناد آنها به كلمه“مآذن“نيز تكرار كلمه پرسشى«أين«كه
از معناى معجمى خود خارجشده ،همگى بر اندوه اجتماعى اين شاعر اسﻼمگرادﻻلت دارند.ترسيم
گذشته درخشان و مقايسه آن با اوضاع مصيبت باركنونى كشورهاى عربى و اسﻼمى هدفى است كه
هارون هاشم ميخواهد از طريق اين معادلهاى موضوعى براى خواننده بيان كند.
شاعر در جايى ديگر زمين را به مثابه انسانى درنظرگرفته كه از خشم تنبلى و كاهلى عرب به
ستوه آمده و خطاب به ساكنان خودباخته ،دشمنان و اشغالگران سرزمينش مىگويد:
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ِ
ﱠار َْ ُكلُ ُه ْم )همان.(٧٣٣-٧٣٢/١:
/والن ُ
فَه َى تـَْل َعنُ ُك ْم َ
)سرزمين فلسطين به شما لعنت ميفرستد و آتش دوزخ)دشمن(آنها را مىبلعد.
 ٢-٢-٢تشخيص امور انتزاعى و مجرد
هاشم رشيدجهت به تصوير كشيدن مسئله فلسطين و درد و رنج ساكنان آن در كنار تشخيص امور
عينى ،به جانبخشى به امور انتزاعى پرداخته است .در نزد او مرگ كه امرى مجرد و انتزاعى است
فرياد ميزند و باد زوزه مىكشد:

ِ
صر ُخ ِّ
ت/
ض ِ ْﱵ َﻻ َم ْفّرَ /و َع َو ْ
ب وظُْفٌرَ /ﻻ َم ْفّر م ْن قـَْب َ
الرْ ُح َو َهبﱠ ْ
َهتَ َ
ف اﳌَْو ُ
ت َو ُه َو َ ٌ
ت تَ ْ ُ
ع ِ
حةٌ َﻻتَِق ُر )هاشم رشيد.(٣٥/٢٠٠٥:١ ،
اص َف ٌ
َ
ات َﲨُْو َ
)مرگ درحالىكه سراسر چنگال و نيش بوده فرياد زد/كه از دستان من هيچ راه فرارى در كار

نيست /و باد زوزهى بلند كشيد /و گردبادهاى سرسخت كه قابلكنترل نبودند شروع به وزيدن نمودند(.
ميتوان گفت كه مستعارله )مرگ( و مستعارمنه )حيوان درنده( است كه شاعر به ذكر قرينه
آن"ناب و ظفر“ اكتفا كرده است.از طرفى ديگر ،چنانچه قرينه“هتف“باشد ،مرگ را به انسانى تشبيه
شده كه فرياد ميزند .شاعر با تكيهبر تخيل شاعرانهى خود توانسته به صورتى زيبا ،در يك عبارت از
دو استعاره جهت بيان معناى مورد نظرش استفاده كند.
در بيتدوم نيز استعاره وجود دارد ،بادها )مستعار له(مذكور و گرگ )مستعارمنه(محذوف و زوزه
كشيدن )عوت(از وابستههاى مستعارمنه است كه براى مستعارله به عاريت گرفته شده است .شاعر
از حجم مشكﻼت وزندگى سخت مردم سخن مىگويد و مرگ را به حيوان درندهاى همانند ساخته
كه داراى چنگال و ناخن است و هيچ راه فرارى از چنگالهاى برنده آن نيست؛ و همچنين باد را به
گرگيدرنده تشبيه نموده كه قبل از حمله شروع به زوزه كشيدن مىكند و آماده حمله و از بين
بردن همهچيز ميشود .شاعر درواقع حقيقت انسانهاى گرگ صفت و ظالم كه هيچگونه رحمى ندارند
را به تصوير مىكشد ،اوضاع نابسامان فلسطين را بازگو مىكند كه مرگ از هر طرف به سراغ آنها
ميآيد ،بهطورىكه راه فرارى از آن ،وجود ندارد؛ يهوديان غاصب و گرگصفت كه سرزمين آنها را
اشغال كردهاند همچون درندگانى هستند كه بيرحمانه بر آنان حمله كرده و آنها را بىخانمان و
آواره كردهاند .دريافت استعارههاى بهكاررفته دراين عباراتكه بر اساس عنصر تشخيص بوده ،منوط
به كاوش مخاطب است و در نهايت به لذت ادبى منجر مىشود.
در جايى ديگر خوشبينى او به آينده با تكيه بر فن تشخيص چنين به تصوير كشيده مىشود:
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ت أ ََمانِْينَا )همان.(٧٢٧/١:
فَ َما َ َم ْ
)آرزوهاى ما نخوابيد يعنى هميشه آرمانگرا بوديم و آرزو داشتيم(.
آرزوها به انسانى اميدوار همانند شدهاند؛ به اين صورت كه"أمانينا“ )مستعارله( ذكر ،انسان
)مستعارمنه( حذفوخواب كه از مناسبات و ويژگيهاى انسانى آورده شده است .شاعر ويژگى خواب
مجرد و انتزاعى است نسبت
نرفتن را كه ويژگى انسانى است براى آرزوها كه شىء بيجانى و امرى ّ
داده و با كمك استعاره تشخيص ،از زبان عادى گفتار عدول كرده و سبب برانگيختگى و هيجان
خواننده شده و وى را به تأمل و انديشه در اين بيان واداشته است.اگر شاعر در قالب زبان گفتار عادى
ميگفت :اميدمان را از دست نداديم توجه خاصى از سوى خواننده به آن نميشد؛ اما وقتىكه خواب را
براى آرزو و اميدآورده ،زبان هنجار را شكسته و دست به آشناييزدايى معنايى زده است.

نتيجه گيرى

با توجه به اهميت تكنيك آشناييزدايى در شعر معاصر عربى در اين پژوهش به بررسى اين شگرد

در اشعار هارون هاشمرشيد پرداختهشده است .نتايج حاصل از بررسيهاى انجامشده ازاينقرار است:

◾ از ميان عناصر آشناييزدايى معنايى ،عنصر استعاره در قالب آرايه تشخيص،بيشتر مورد
توجه شاعر قرارگرفته است ،شاعر عﻼوه بر تشخيصپديدههاى طبيعى و جامدات بيجان،
همچون سنگ ،تپه ،كمانچه ،مسجد وغيره به تشخيص امور انتزاعى و مجرد همچون مرگ
و آرزو پرداخته و با نيروى تخيل خويش بين آنها پيوند عاطفى برقرار كردهو بر قدرت
تأثيرگذارى افزوده است.

◾ شاعر در بيان شور و اشتياقش نسبت به وطنو بهتصويركشاندنگوشههايى از پيامدهاى
اشغال آن ،با اشياء بيجان به همزادپندارى پرداخته و با اين امكان فنى زبان درست است كه
ﻻيههاى معنايى پنهان شده و در نتيجه فرآيند ادراك آن به تأخير افتاده ،ولى در واقع به
سبب كشف روابط تازه در محور همنشينى كﻼم موقعيتهاى استعارى جديدى خلق كرده
و باعث شگفتى خواننده شده است.

◾ هاشم رشيد به عنوان شاعر اسﻼمى توانسته با دخل و تصرف در حوزه معنايى سخن و
خارج كردن كلمات از مواضع طبيعى و معناى قاموسى خود به دنبال بازسازى و بازتوليد
مفاهيم ايدئولوژى مكتب اسﻼمى معاصر به طور كل و مفهوم پايدارى به شكلى ويژه است.
بدين گونه كه او با توانايى خود سعى در خلق چشم اندازهاى تازه و عاطفى كردن قلمرو
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حوزه ايدئولوژيك و مفهوم كليشهاى پايدارى است و در اين راستا تﻼش ذهنى مخاطب
براى درك تجربهاى نامأنوس با خود همراه كرده است.
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پىنوشتها

-١پارادوكس ) (Paradoxيا مهملنما يا متناقضنما ،در اصطﻼح،كﻼمى است كه در ظاهر حاوى مفهومى

متناقض است .بهطورىكه در وهله اول پوچ وبىمعنى به نظر مىآيد اما در پشت معنى ظاهرى حقيقتى
نهفته است كه از طريق تناقض ظاهرى جمله ،دقت خواننده يا شنونده را در كشف زيبايى متن بسيار باﻻ
مىبرد مانند سخن شفيعىكدكنى :جايى كه نان گرسنه شد و آب تشنه زيست .گاهى مفهوم يك جملهى
پارادوكسى خﻼصه و فشرده مىشود و بهصورت تركيبى درمىآيد كه درعينحال حاوى دو مفهوم متناقض
است .اين تركيبها اغلب تصويرهايى مىسازند كه درنهايت ظرافت و دقت ،از زيبايى فراوان برخوردارند و
نشانه-ى وسعت خيال گوينده و احساس بيان ناپذير او هستند .تصويرهايى را كه از اين تركيبها حاصل
مىشود تصويرهاى پارادوكسى مىنامند )ميرصادقى.(٦٣:١٣٨٨ ,
-٢زمانىكه روميان شهر زبطرة رافتح كردند ،بعداز آزار و اذيت مردمانش زنى فرياد برآورد »وامعتصماه«،
مىگويند در اين هنگام معتصم كاسه آبى كه دستش بود را بر زمين گذاشت و دستور لشكركشى به اين شهر
را داد و عمورية را فتح كرد )اﻹسكندراني و ديگران .(٧٨ :١٩٥٥،اين عبارت )وامتصماه( به شيوههاى گوناگون
و با دﻻلت هاى معنايى مختلف توسط تعدادى از شاعران معاصر عرب به گار گرفته شده است.
-٣حسآميزى ) (Synaeﬆhesiaيكى از مباحث فن بيان واز انواع مجاز است و آن نسبت دادن
محسوسات يكى ازحواسپنجگانه است به حسى ديگر ،براى مثال وقتى تركيب سكوت سنگين را به كار
مىبريم،دوحس شنوايى و ﻻمسه را باهم آميختهايم ،يعنى سكوت را بهجاى اينكه با گوش حس كنيم ،با
دست لمس كردهايم وآن را سنگين يافتهايم .شاعران مكتب معروف به نمادگرايى ازجملهدوشاعر فرانسوى،
شارل بودلر وآرتور رمبو بيش از همه حسآميزى را بهكاربردهاند.حسآميزى يكى از راههاى ايجاد موسيقى
معنوى در شعر است.
آه ،بگذار من ،چو قطرهى بارانى باشم در اين كوير /كه خاك را به مقدم او مژده مىدهد ...با قطره /قطره/
قطره خونش /موسيقى مكرر ويكريز برف را ترجيعى ارغوانى مىبخشد »شفيعىكدكنى« .در اينجا قطرههاى
خون كه ديدنى است ،چون ترجيعى )كه شنيدنى است( ارغوانى حس شده ،همچنانكه از برف كه ديدنى است
به موسيقى كه شنيدنى است ،تعبير شده است )ميرصادقى١١٥:١٣٨٨ ،؛ داد.(١٩٧:١٣٨٢ ،
-٤همزادپندارى تجربهايى عاطفياستكه بهموجب آن انسان خود را با آنچه كه مشاهده مىكند يكى
مىداند و گويى در حواس فيزيكى موضوع مورد مشاهده،مخصوصاً در حواس مربوط به حركات و حاﻻت آن
مشاركت مىيابد؛بهعبارتديگر انسان در تجربه درون حسى از يكشىءبىجان يا موجود ديگر خود را با آنيكى
مىداند )داد.(٢١٨:١٣٨٢،
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