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Abstract  

Synesthesia is one of the aspects of “vocabulary resurrection” that breaks the 

literary delight of the audience by destroying the surface structure of words rather 

than deep structure. In this style of writing, the poet breaks the boundaries of the 

common system of his or her readers' imagery and minds to make the amazement of 

the complex and pure image, the audience is astonished. This essay is inspired by 

the American school of comparative literature, the authors critically examine the 

sentiments in the poems of two well-known poets in Arabic and Persian literature, 

Saeed Akel and Nima Yushij. The present article shows that in the poems of these 

two poets, sympathy in addition to the aesthetic and artistic aspects is a means of 

conveying the vague meanings that are not easy to express. One of the interesting 

ways in which the poems of these two poets concentrate are to combine and to 

apply other literary figures with sensitivity to enhance the artistic aspect of verses 

and to enhance the rhetorical and artistic texture. Sometimes the relationship 

between the two senses is so distant in their lyrics that the familiarization is more 

pronounced. Said Akel has made sense-making by choosing the sensual 

“confrontation” or “accumulation” methods, which are an important function of the 

aesthetic aspect of the verse. Nima Yushij has also given special attention to 

abstract-tangible emotion in order to promote the dignity and regularity of the 

subjective and objective worlds. 

Keywords: Comparative Literature, Synesthesia, foregrounding, Saeed Akel, Nima 

Youshich. 
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 61/6/5631 پذيرش:  5/55/5631 دريافت:

 چکیده
سااختار عيیا ، باعا      ها و نهاست که با شکستن ساختار سطحی واژه «اخیز واژگانرست»یکی از وجوه شناسی منظر علم زبانازمیزی آحس

هام  یاات خوانناده یاا شانوندة خاود را در     رها و ذهنمرزهاای نظاار رایاص  صاوّ     شااعر  ،از نگاار   شایوه  ایندر شود. ت ادبی مخاطب میلذّ

گیاری از مکتاب   باا الااار  در ایان جساتار نگارنادگان     د.شاو مخاطاب مای   شاگفتی موجاب   ناب،پیچیده و  با آفرینش  صویری و شکند می

 عربای و فارسای یینای    ادبیّاات ناار  صاحبدو شاعر  هایدر سرودهرا میزی آحس،  حلیلی –  وصیفی شیوةبه  ، طبیقی ادبیّاتآمریکایی در 

بار   افازون هاای ایان دو شااعر    در سروده میزیآحس نشان از آن دارد که نوشتار پیش روند. کنمینقد و بررسی « نیيا یوشیص»و « سیید عقل»

در اشایار ایان دو     وجّاه های جالب از شیوه .دهندآسانی  ن به بیان صریح نيیار انتقال میانی مبايی است که بهابز ،جنبة زیباشناختی و هنری

 ار  فزایند و بافات بغيای و هناری بیات را مساتحکم     ات بی ا بر جنبة هنری ابیّمیزی است آهای ادبی با حسآرایهسایر  کاربستشاعر  لفی  و

سایید   خاورد. چشام مای  زدایی در آن بیشاتر باه  که آشنایی چنان دور استآنشان هایآمیخته در سرودهرابطة بین دو طرف حس گاه نيایند.

این  کنیا  بیاانی، برجساتگی     که از کارکردهای مامّ میزی سبب دیریابی مینا شده استآحس «انباشتِ»یا «  زاحم»عقل با انتخاب شگرد 

 ، باه یو عینا  یو پیوناد جااان ذهنا   اماور محساو     ار قابخشایدن باه شاون و مر باة     منظاور باه نیاز  یوشایص  نیيا شناختی بیت است.جنبة زیبایی

   ده است.ای کرویژه  وجّهمحسو   - میزی انتزاعیآ حس

 .سیید عقل، نیيایوشیصبرجسته سازی،  ،زداییآشنایی، آمیزیحس طبیقی،  ادبیّات :ن کلیدیاواژگ
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 پیشگفتار .8

 . تعريف موضوع8-8

گیرد. در آفارینش  برای بیان احساسات و عواطف خود از آن کي  می انسانشیر یکی از هنرهایی است که 

 چشاية عقل و منط  خاار  شاده و باه نیاروی احساا  و عاطفاه کاه سر        ةاز دایر ، صاحب سخناین اثر ادبی

یند. برای رسایدن باه ایان    سخن بنشکه با روح و جانِ مخاطب بهآفریند میو متنی  دشومیل متوسّ ،ل است خیّ

 ارین ایان   کای از ماام  جوید کاه ی های ادبی باره چار است از آرایهراستای زیباسازی متن خود، نايرض و در

در اصاطغح سسايتی از مجااز     حوا  ومینای درآمیختن در لغت به» شگرداست. این « 5آمیزیحس» ،هاآرایه

در  یریفای دیگار،    .(536: 5616 د،)دا «.شاود است که از رهگاذر آمیخاتن دو حاس باا یکادیگر ایجااد مای       

مختلاف، خاصایت اصالی     سّدادن و پیوندزدن بین دو یا چند حا میناست که از رهگذر آشتیبدین میزیحسا

 ةاز مادرکات ساوّ   یاا  وصایفی   ی خاا،، دریافات  حسّا  شکل که با ساوّة ده گرفته شود؛ بدینحوا  انسان نادی

: 6252حيیاد عبادا ،   ر.ک: ) نایم کصدا را مخيلی، گرر یاا سانگین دریافات     لامثبرای حسی دیگر داشت؛ 

کاغر ویژگای یکای را    گیرد که صااحب با دو حس یا بیشتر شکل می آمیزیحسبا پذیر  این فرایند،  .(56

-56هياان:  ر.ک: ) بارد باین مای  فاصل بین حوا  را از کند و از این رهگذر حدّگرفته و بر دیگری حيل می

موسایقی  »ای از و جلاوه « گفتااری  پاارادوکس »واسا  ناوعی   دردر شیر نيود بیشتری یافته کاه  این شگرد  .(55

 درومای  شايار ه  صااویر  کاراری و میياول شایری باه     هنری نسبت با  واکنش ینوع این شگرد. است «مینوی

 .(566: 5363 حين،عبدالرّر.ک: )

المساه باا نرمای و     حاسّ » ،مثاال  رایبا  شاود؛ مار ب  مای  ی به محسو  خاصّا  هگانپنص کدار از حوا ّهر 

 بویایی با عطار و مشا  و حاسّ    شنوایی با صدای موسیقی، حسّ بینایی با رنگ و حجم، حسّ درشتی، حسّ

 ةپایا ه بر( کاه البتّا  65 :5651 ،)شفییی کادکنی  «طور طبییی سروکار دارندچشایی با طیم و شیرینی و شوری به

باوی گال را استشايار    » شاود: گفتاه مای  هنگاامی کاه    ؛شاود ها از محی  اطراف بیان مای دریافت ،هااین رابطه

بویاایی و بیناایی در    ی و طبییای اسات و حاسّ   بیاان عاادّ   ،در این دو نيونه« طلوع خورشید را دیدر»یا « نيودر

ا زماانی کاه   امّ؛ خویش پیوند دارد ةیینی هر حس با محسو  ویژ ؛اندکاربرد طبییی و مونو  خود سرار گرفته

شکساته شاده و   باا محسوساات   ار باط حقیقی حوا  « طلوع خورشید را استشيار کنیم»ا ی« بوی گل را ببینیم»

راساتای  کاه شااعر در   خاورد مای بویاایی گاره    باا حاسّ   ،اسات بینایی سابال درک   طلوع خورشید که با حسّ

، «احللاا تراسل  »چاون   هاایی انوعنا  باا  این  رفند ادبی در زبان عربی از گیرد.میاز آن باره  زیباسازی متن خود

                                                                                                                                                          
1. Synaesthsia 
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 (556: 6226 الصاای،،  ؛643: 5312 موسای، ر.ک: )اند یاد کرده« ةاحلس ل    ةاملعادلل»و « بادل احلس يالت  »، «املتزامن احلس  »

سارار گرفتاه    “sense analogy”و  “synesthesia” ،sense” transference“ برابار نااادة  يارب   ادبیّاات در و 

   است.

نظاار میياولی    یا ادیاب  شاعر در این فن، ؛است (5)مینایی هنجارگریزیحقیقت حسامیزی یکی از انواع در 

کناد کاه   ان مای یا های دستوری مطلبی را بو جيله یزند، بلکه با الفاظ میيولا جيله را برهم نيییساخت واژه 

شکساتن سااختار ساطحی الفااظ را در دساتور       زبانی شگرد. این مفاور آن خغف رسم و عادت میيول است

، از آن روی کاه سااختار عيیا  فارض ذهنای اسات و باه        را هاا نه ساختار عيی  و ژرفی واژهو کار خود دارد 

گیاری از حقیقات، وارد   فاصاله سابب  باه  این آرایاه  .(541 :6226 ر.ک: ابوالیدو ،شود )مربوط نيی کاربرد

باه اساتیاره از ایان جاات اسات کاه        آمیزیحسد؛ نزدیکیِ شومینزدی  « استیاره»شود و به حوزة مجاز می

ه و عغسة مشابات میان مشابّ  دلیل با آن  فاوت دارد که استیاره برپایة، مجاز است و بدیندومایة هراسا  و بن

القااگر   ،یکپارچگیِ اثر مینوی دخالات دارد؛ یینای هار دو حاسّ     عغسة آمیزیحسا در شود، امّبه بنا میهمشبّ

   .(666: 5334)وهبه، نه اینکه حسی به حس دیگر شبیه باشد ؛ی  حس هستند

ای را خلا    اازه  شناسای کاه حاسّ   ید زیباایی میزی دو هدف را در دستورکار خود دارد: یکی بُآهر حس 

  وجّاه شاود. دیگاری جلاب    هاای شایری شايرده مای    جيله ضرورتآفریند که ازای میو میانی  ازهد کن می

از ایان  « یاکوبسان »( کاه  512 :6226 ،باو الیادو   )ر.ک: ا ن عبارات استکرد ازه و برجسته خواننده به امور

از آن  (؛53 :6255 ،جداوناه  ؛544 :6226 ،ویاس  محيّاد ر.ک: د )کنا یاد مای « 5شکست انتظار»عنوان هدف با

 نگارد.روی که ادیب خغف آنچه را که خواننده در متن منتظر وسوع آن است را می

 دلیال کااربرد گساتردة   بریم که بهکار میمیزی را بهآهایی از حسخود نيونه ةدر زندگی روزمرّ ،ش بی 

کيتار باه آن    ،اناد عادت و  کرار وارد زباان شاده   ن از رویو چو کنیمرا احسا  نيی گاه وجودشانهیچ ،آن

هياه ایان   باا ایان   .ندهسات از ایان دساته    ،«سارفه سیاه»، «صدای گرر»، «چشم شور» شود. عبارا ی مانندمی  وجّه

باین واسییات و خیاال را     گذاری دارد، از آن روی کاه شااعر  داادّ   کاربرد ویژه و  وثیر ادبیّاتکاهی در ساعده

ایان   کاربسات باا   ،ادیب (.542 :6252 ،شیخر.ک: افزاید )های شیری خود میبرد و بر  وثیر صورتبین میاز

گاذارد و  آفریند که بر روح و جان مخاطب  وثیر میهای جدیدی میشگرد ادبی و از رهگذر وصف، داللت

. ساود  (565 :هياان ر.ک: دارد )ر وامای ل و  فکّا باه  ومّا   ،شاده برای شناخت رواب  بین حاوا   رکیاب  او را 

ناد  اا   کرصات را فاراهم مای   این است که پیوند میاان حاوا ، ایان ف    ؛دیگری که این شگرد ادبی در پی دارد

                                                                                                                                                          
1.Deceived expectaion  
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هاای مختلاف احساساات،    حوا  بشر برای بیان گوناه  زیراشود بیان گردد؛  یبیری رسا ر از آنچه دریافت می

، «خااطرات زیباا  »، «خنادة  لاخ  » شاته در گذ (.453-451: 5316ينیيای هاغل،   ر.ک: ست )ا نارساناکارآمد و 

تاخیزی در زباان و دنیاای   عاادت نکارده باود، از ایان رو رسا     از اموری بودند که هنوز بشر باه آن  ، «نگاه سرد»

هاا در اثار ادبای    کاارگیری آن گونه  یابیر نشساته و باه  ه امروزه يبار عادت بر اینرفت که البتّشيار میمیانی به

زدایای صاورت گیارد  اا     ها دگردیسای و آشانایی  کارآیی چندانی ندارد، مگر اینکه با زبردستی ادیبان در آن

 باره یابند و  وثیرگذار ر عيل کنند.جانی دو

شااعر  ل امثا بارای   ؛است«  غییرگرایی» ؛ یکیدارددو نقش مام  آمیزیحس باورند که منتقدان ادبی بر این 

کناد و صاداها   یا المسه یا چشاایی درک مای   واییشن ده و آن را با حسّکربویایی  غییر ایجاد  در درک حسّ

کند و این  صاویر را از حالت طبییی باه حالات هناری و ادبای     احسا  میرا به رنگ  بدیل و رنگ را با صدا 

 موسای، ر.ک: )  رکیاب دو حاس یاا بیشاتر را دارد     ةاسات کاه وفیفا   « گرایی رکیب»دیگری  ؛ندکمنتقل می

حواسای   حااد باین  ا ّ ،هار روی باه  ؛کندبویایی  رکیب می شنوایی را با حسّ حسّ برای نيونه ؛(15-16: 6226

  وجّاه » متن نیست و هيواره در این شگرد ادبای  آفرینشهم ندارند بازی ساده در که هیچ شباهت و سنخیتی با

( کاه  نااا   66: 5651، )شفییی کدکنی «ت داردیّشناسی  کيال اهيّحفظ ساحت جيال به دو اصل رسانگی و

 است.یای خود ؤن نوع هياهنگی در دنیای خیال و رشاعر سادر به ایجاد ای

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف8-2

هاای   ار زیباایی  آمیزی در شیر دو شاعر، مخاطب را به درک باتر و دسیا  آشنایی با چگونگی کاربست حس

نياید. هدف از این جستار، واکاوی چگاونگی ایان کاربسات شااعرانه     لفظی و مینوی شیر ایشان رهنيون می

 است.

 پژوهشهای . پرسش8-4

 روی آوردند؟   آمیزیحسمیاصر  حت  وثیر چه جریانی به شاعر این دو  -

 داشته است؟ ی ایشانگیری از این شگرد چه  وثیری بر ادبیّت شیرباره -

 کنند؟ی بیان میاهای نحویاین دو شاعر حسامیزی را بیشتر در چه سالب -

 شود؟آمیخته دیده میدرکنار  رکیبات حس ایچه آرایة ادبی -

 پژوهش . پیشینة8-3

( اسات کاه در آن   546-545: 6221نخستین پژوهش مستقل در این زمینه در ادبیّاات عربای، الوصایفی )   

دست آمده که شااعران  هایی از شیر پیش از اسغر  ا پایان دورة عباسی بررسی شده و این نتیجه بهنيونه

اناد و  کاار گرفتاه  یرشان بهمثابة شگردی ادبی بشناسند، آن را در شآمیزی را بهآنکه حسسدیم عرب، بی
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: 6252.  حيید عبادا  ) استآمیزی  ناا محصور در ادبیّات میاصر دانسته شود، برداشتی اشتباه اگر حس

ماار  وکیااد دارد کااه ( ادبیّااات پاایش از اسااغر  ااا دورة میاصاار را بررساای کاارده و باار ایاان ا  545-556

 .اندمتون ادبی خود از آن باره برده ها از دیرباز درزمین نبوده و عربآمیزی محصول مغرب حس

اناد کاه   وار به ایان فان پرداختاه   صورت گذرا و اشارههای خود بهالی پژوهشپژوهندگان دیگری در البه 

( 64-66: 5312( و موسای ) 546-542: 6252( الشایخ ) 566-565: 6226 اوان باه الصاای، )   هاا مای  ازجيلة آن

 اوان باه میتيادی    هاا مای  خاورد کاه ازجيلاة آن   چشام مای  هایی بهاشاره کرد. در حوزة ادب فارسی پژوهش

 ( اشاره داشت.562-556: 5616( و کریيی )5651)

(، 145-166: 5634اللاای و هيکااران   های متفاو ی بررسی شده اسات؛ ازجيلاه خلیال   آثار نیيا از نظرگاه 

یی نیاز در آثاار سایید    هاا ( پاژوهش 546-553: 5636(، صدسی و نصااری ) 665-666: 5635ملکی و نویدی )

 ..(5635عقل انجار شده ازجيله حیدری کانه شاری )

آمیزی در شایر میاصار صاورت    زمینة بررسی  طبیقی حسی درجام  و مستقل پژوهشاز آنجا که  اکنون  

و « سایید عقال  »های دو شاعر  ازی و پارسی، را در سرودهیادشده  شگرد ادبی کوشداین پژوهش مینگرفته، 

   .دکنبررسی  - وپالو از شاعران برجسته و نامدارندرمزگرایی و ایراد سخن دکه در  -« نیيا یوشیص»

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-5

 حلیلی است کاه در چاارچوب مکتاب امریکاایی ادبّیاات  طبیقای )نقاد و         –رو  پژوهش حاضر،  وصیفی 

 گیرد.شناسی( صورت میزیبایی

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 آمیزیحسپیدايش  و نمادگرايی. 2-8

گذاری شد. صارف نظار   از شاعران نوگرا پایه گروهیدست دور سرن نوزدهم به ةدر فرانسه در نیي نيادگرایی

 نااایی ساادر باه    نظران این جریان اصرار داشتند که واژگانِ ی  زبان باه از عوامل پیدایش این مکتب، صاحب

بیاان يیار مساتقیم    آناان باه زباان رماز و باه      ،بناابراین ؛ را بیان کنندها تواسییّ وانند نيیاحساسات نیستند و بیان 

 ؛11-16 :5333 ،صافر ار.ک: کردناد )  کیاه   ،هاای وضایی نادارد   روحیات که زبان  وانایی آن را در داللات 

بیاان افکاار    های بیانی بارای  کیه بر اسلوب ،يربی نيادگراییجریان  از اصول مامّ .(553-556: 6226 ،مندور

 پیچیادگی دن کراضافه آمیزیحس، . در این جریاناستها  رین آناز مام« آمیزیحس»و عواطف است که 

 نيادگرایاان ه پیچیدگی هدف البتّ ؛داردل وامیر و  ومّهای شیری است که مخاطب را به  فکّصورتو اباار به

-554: 6224، يطاا  کارر  ر.ک: اسات ) هایشان برای خلا   صااویر شایری    طبییی  غ  ةبلکه نتیج ؛نیست

556). 
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گاناه وجاود   ه هياهنگی و وحدت باین حاوا  پانص   بر این باور بودند ک« 5بودلر»رمزگرایان و در سرآيازشان 

اند؛ صدا اثری شابیه رناگ و   هم شبیهبهاثرگذاری  لحاظاز ،کنندمختلف منیکس می دارد و اثرا ی که حوا ّ

هاایی  بر این امر اصرار داشت که در میان حاوا  گونااگون ار بااط    بودلرعطر در روح و جان مخاطب دارد. 

اسات کاه در    بااور بناابر هياین    ؛(66 :6226 موسی،ر.ک: ) دیآدست مییا بهؤکه در عالم ر هستاسرارآمیز 

 :آورده است «6پیوندها» ةسصید

 اراود/ انساان در آن میباد از خاغل     گاه سخنانی مابام مای  ا / گههای زندهکه از ستونطبییت میبدی است 

هاای طاوالنی کاه از دور/ در    نگارد./ هيچاون طناین   هاای آشانا مای   گذرد/ که او را با نگااه جنگل نيادها می

وی هاا و آواهاا باازگ   پیچاد،/ عطرهاا، رناگ   وحد ی پیچیده و ژرف/ به گستردگی شب و روشنایی درهم می

 .(665: 6،   5614 دحسینی،از: سیّ نقلند )اهم

 اداخل وفاایف    ةواسطبه انساناشاره دارد که  در ادراک هالیادّبه نیروی خارقشیری،  ةدر این نيونشاعر 

کاه انساان    شاود ای از رمزهاا و پیونادها مای   بیشه ایند. درپی آن، واژهکگانه آن را کسب میهای پنصحوا 

و  خشد  ا به ناخودآگاه برساد بف اصلی آن آزاد سازد و وفایف جدیدی به آن بیاز وفا کوشد واژگان رامی

 ببیناد  ،هاا را بشانود و آنچاه سابال دیادن نیسات      د و دیادنی کنا بویایی درک  ها را با حسّکوشد  ا شنیدنیمی

 .(64-66: 6226موسی، ر.ک: )

باه آن  « 4هاا تمصوّ» ةاز سرودن سصید پس« 6رمبو»بود که « حروف رنگین» ةنظری ،نيادگراییاو  مکتب  

از ایان نظریاه هایچ ارزشای      پایش که این حروف هر حرفی ی  مینا دارد، درحالی ،د. در این نظریهکراشاره 

 :6226 ،عشاری زایاد  ر.ک: شاد ) آبی نامیده  O و سبز Uسرخ،  Iسفید،  E سیاه، Aگذاری نداشتند. در این نار

رب  هرکادار   راهگذاری برای حروف ازارز  ،هدف رمبو از این نظریه .(616 :6   ،5614 ،دحسینیسیّ ؛41

 (I) لامثا بارای   ؛را بیاان کناد   نششاعر خواسته  ا احساساا  راهها است و از این از این حروف به رنگی از رنگ

اندازد. اختراع رناگ بارای حاروف    یاد خون، یا لبخند لبان سرمز میرا به مخاطبنشان از رنگ سرخ دارد که 

رمباو بار   »مربوط به عوامل روحی و روانی است که در افراد برحسب شرای  روحی و روانای متفااوت اسات.    

 ،)يطاا  کارر   «.انگیازد برمای  انساان قی را در وجود این باور بود که هر رنگی صدای یکی از ابزارهای موسی

 د.کررا برای بیان افکارشان یاری  نيادگرایانوی  ة( نظری563 :6224
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 ازجيلاه  - وجاود نادارد  هاا  هياة آن  شارح که در اینجا مجال  -ثیر عوامل مختلف ومیاصر  حت  شاعران  

ها و موضوعات کان و  کراری شایر خاود  اختناد    و بر اسلوب رب و جریان سيبولیسم سرار گرفتندي ادبیّات

هاا و ازجيلاه   های بیاانی يربای  برآمدناد و کوشایدند کاه از شاگرد     ادبیّاات ساختار و مفاور و در پی  غییر در 

او  ةلاین سارود  آياز شاد و اوّ « ادیب مظار» یلبنانعربی با شاعر  ادبیّاتباره جویند. این جریان در  آمیزیحس

 ادبیّاات  ةوارد عرصا  ،زینت یافته باود  آمیزیحسدی از های متیدّکه با  صاویر رمزی و رنگ« کوننشید السّ»

 قلیااد از و پارساای  یشاااعران رمزگاارای عرباا  وضاایح اینکااه .(536-534: 5366فتااوح احيااد، ر.ک: ) شااد

کاه از پیامادهای ایان     نگیاز و بادی  هادف خاود سارار دادناد      براهاای اعجااب  رمزگرایان يربی را در صورت

هاای شااعران   شادن از اسالوب  از سیاد و بناد بیانش و منطا  و خاار       ییابااار و يياوض و رهاا    ، وثیرپذیری

 ةاز آرایا الی متاون خاود   هگرچه شاعران دورة کان ناآگاهانه در الب ،روی هربه ؛گذشته بوده است هایعصر

يربای باه    نياادگرایی ثیر جریاان  و حت   فارسی و هيه شاعران میاصر عربیدند، با ایناستفاده کر آمیزیحس

 هاا بخشای باه آن، آگاهاناه از آن بااره    دن اثر خود و عي کررمزی راستایاین شگرد بیانی روی آوردند و در

 بردند.

 (4)يوشیجو نیما  (2)عقلهای سعید در سروده آمیزیحس هایگونه .2-2

گاناه )بیناایی،   متناسب باا حاوا  پانص    ، ناا دو حس دخالت داده شود ،در  رکیب حوا که  شوداگر فرض 

وجود آید کاه شاامل ده   ميکن است به آمیزیحسبساوایی( بیست حالت مختلف  و ییشنوایی، بویایی، چشا

، هنگار  بادیل یاا  رکیاب ایان حاوا  باا یکادیگر، ازنظار  قادیم یاا  اوخیر            سخنبه دیگر  ؛سرینه است زو ِ

بیناایی و   بارای نيوناه در  رکیاب دو حاسّ     ؛ر اسات هاا هام سابال  صاوّ    های حوا ، حالت عکس آنویژگی

 .بینایی - شنوایی .6 شنوایی - بینایی .5شود: شنوایی دو حالت دیده می

فااهری ازلحااظ    درجادول امکاناات زباانی باه  ناساب پانص حاّس       »کاه   است بر این باور شفییی کدکنی 

 .(65 :5651) «ر شاد  اوان متصاوّ  را مای  آمیازی حسبیست و پنص نوع  ،وا  با یکدیگر رکیب یا  بدیل این ح

که پانص ماورد از ایان    دست آورده، درصور یگانه را باهم ضرب کرده و عدد بیست پنص را بهوی حوا  پنص

کاه ایان    )شنوایی، شانوایی(  - بینایی، بینایی() یینیبیست و پنص مورد، جي  ی  حس با خود آن حس است 

ی از ایان  یبیارات   رخا کاه ميکان اسات ب    د بیاان داشات  دانسات گرچاه بایا    آمیازی حسگونه موارد را نباید 

   ر نباشد.گاه در زبان سابل  صوّآمیخته نیز هیچ حس

 «5هيااهنگی افقای  »ل اوّ ةگونا د؛ کار  قسایم   گونه وان بر دو را می آمیزیحسبندی،  رین  قسیمدر ساده 
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 آیاد دسات مای  بینایی و چشایی باه  شنوایی و بویایی یا حسّ انندمختلف باهم م دو حسّ آمیختگیاز است که 

در  آمیازی حاس ایان ناوع از    ؛ کاه شاوند دو محسو  با هم  رکیب مای  که گویندو از این رو به آن افقی می

هيااهنگی  » آمیازی حاس  دور ة. گونا بسامد باالیی را به خود اختصا، داده اسات های شاعران میاصر سروده

گااهی دیاده    ؛آمیزی  ناا باه  رکیاب دو حاس بسانده نشاده     مینا که در حسشود؛ بدینخوانده می« 5عيودی

مفااهیم  واژگاانی کاه دال بار     ةگانه دارند، به حوزپنص شود که شاعر میانی واژگانی را که داللت بر حوا ّمی

ی و باین اماور حسّا    ،کي   صویری که ایان  رکیاب در ذهان خلا  نياوده     و به کندمنتقل می ،انتزاعی است

ی و عاالم روحای   آمیزی عيودی ار باط باین عاالم ماادّ   ی حسطور کلّبه ؛زندمفاهیم عینی و انتزاعی پیوند می

بیشاتر  ایان دو شااعر   ای کاه  آمیخته یبیرات حس ،شده در اینجاهای ارائهبندیو قسیمریف ااسا   یرب است.

  طبیا   ةشاده باه مرحلا   هاای مطارح   اا نظریاه   دشو غ  می و شودمی بررسی ،اندبرده کارهایش بهدر سروده

 .درآید

 «محسوس - محسوس»افقی آمیزی حس. 2-2-8
 «بینايی - شنوايی»، «شنوايی - بینايی» .2-2-8-8

گوناه  یااب اسات. ایان   دشاوار و دیار   ،شاوند گوناگون دریافت مای  کشف شباهت میان دو شیء که با حوا ّ

ل باا  ومّا   هيراهت در خصوصیات و صفات اشیا و جستجوی بیش از آنکه ناشی از دسّ ،رسدنظر می صویرها به

 يرکز مجذوبانة هية نیروهای ذهنای اسات کاه     باشد، حاصل شاودی ناگاانی و استغراق در احوال شاعرانه و

 ،اریاندپورناما ر.ک: ) ی و طبییای او را رباوده اسات   شاعر سایه انداخته و خودآگاهی عاادّ  ةبر اندیشه و عاطف

 را اشایاء  حاس  ایان  کيا  باه  انساان  زیرا ؛دارد زیادی تیّاهيّ بینایی حسّ ،گانهپنص حوا  بین. (624: 5664

 هدرنتیجا کناد؛   مشاخّ   را هاا آن های فاوت و هاشباهت و بپردازد هاآن ةو مقایس  طبی  به  واندمی و بیندمی

  رین حوا  انساان اسات کاه نقاش بسازایی در آفارینش  صااویر شایری دارد        ال رین و فیّاین حس از دسی 

 هاایی ویژگای  ،دشاو  ایجااد آمیختگای   شانوایی  و بیناایی  باین حاسّ   چنانچه .(66: 5363 ،حينعبدالرّر.ک: )

 از... و سایاهی  نگااه،  رناگ،  هاایی مانناد  ویژگای  باا  شانوایی  حسّ منسوبات از... و سخن آواز، صدا، هيچون

 .شودمی  رکیب بینایی حسّ

حااوی دو   ،آید که در عاین حاال  میور  رکیبی درطآمیخته، خغصه و فشرده و بهحس ایهگاهی مفاور جيل

ت، از زیباایی فاراوان   سازند که درناایت فرافت و دسّمی خیالی هاییها ايلب،  صویرمفاور است. این  رکیب

هاا  ناپذیر او هستند.  صویرهایی را که از این  رکیاب وسیت خیال گوینده و احسا  بیان ةبرخوردارند که نشان

                                                                                                                                                          
1. Correspondance verticale 



 811 های سعید عقل و نیما يوشیجدر سروده آمیزیحسهای گونه
 

ی در دو ناوع  رکیاب وصافی و  رکیاب اضاافی  جلّا       ؛ کاه نامندآمیخته می صویرهای حس ،شودحاصل می

 :سیید عقل آمده است از ایسروده در ،مثال عنوانبه ؛ندیاب می

 الَغَملللللا    َحللللل       احلُللللللا   البَلللللل    إلللللل 
 

 احلََملللللللللللللللللللللا    َهللللللللللللللللللللل      ب للللللللللللللللللللللا    
 

 (282 :2ج  ،5391عق ،)
 کبو ر بود.( ةرنگ نغيه انگیزی که ير  ابرها ب) رجيه: به سوی شار دل

 از کاه  اسات  عاواطفی  هيانناد  ،انگیازد برمای  او درون در ابرهاا  کاه  احساساا ی  کاه  اسات  بااور  ایان  بار  شاعر

 در ، حاال آنکاه  گرفته درنظر را رنگی کبو ر صدای برای وی .دیابمی ی جلّ او در کبو ر ةنغي به سپردن گو 

بیناایی   میادلاة  با حوا  وحدت نوعی با اینجا در مخاطب لذا ندارد؛ صداها وجود برای رنگی هیچ ،واس  عالم

: 6226 ،عشاری زایاد  ر.ک: ) انجاماد مای « ياافلگیری »باه   منتقدان از برخی باوربه که ستا رورهروب شنوایی -

باا  « آواز» ذکار شاده؛    رکیاب اضاافی  صورت ای است که بهآمیخته یبیر حس« آوازرنگ »در این بیت  .(62

پیوناد   صادا  ه شاعر بین رنگ ور است که البتّبینایی سابل  صوّ با حسّ« رنگ»است و سابل درک شنوایی  حسّ

ی دارد؛ خاصِّا   وجّاه هاا  سیید عقال در اشایار  باه رناگ     .است شده مخاطب دهی وجّه سبب وده کرایجاد 

در ادب او حجام   ،کاربست رنگ در جایگاه يیر میيول و اطغق آن به امری که سابل اطغق به رناگ نیسات  

آوازهاای گنادمگون،    خاونین، کاغر سارخ، ساخنان    »هایی چون نيونه خود اختصا، داده است.انبوهی را به

وی باا  اناد. درحقیقات   از ایان دساته   «سابز، رناگ فریااد و...    ةهاای بانفش، نغيا   سیاه، صدای سفید، اسام  ةنغي

ن سازد  ا احساسات درونای خاود را رمزگوناه بیاا    ن مر ب  میصدا را با رنگی مییّ« رمبو» وثیرپذیری از نظریة 

هایش اساتفاده کارده   حسامیزی در سروده ةیوشیص نیز از این میادلنیيا . (665: 6224يطا  کرر، ر.ک: ) دکن

 سراید:و می

 صحبت نشین و بس که بااا  ه حریف گفت ب
 

 در کااااو رناااگ داساااتان گیااارد  باااود در آن 
 

 (635 :5662اسفندیاری،)

 شاده  ذکار  الیاه مدااف  و مدااف  صاورت باه  که است ایآمیختهحس  یبیر« رنگ داستان» ،در این نيونه 

 باین  شااعر  هالبتّا  که است ر صوّ سابل بینایی حسّ با «رنگ»و  است درک سابل شنوایی با حسّ« داستان» ؛است

 ،شاود ای یافات نيای  هاا رابطاه  حال آنکه در عالم خار ، میان صاداها و رناگ   ،دکرایجاد  پیوند و صدا رنگ

و  کناد نيای ی را مطرح رنگ خاصّ آمیختهوی در این  رکیب حس ها در مخاطب.مگر ازحی  اثرگذاری آن

 گذارد.مخاطب می ةاین انتخاب را برعاد

شاوند  مای درک بیناایی و شانوایی    اعدا و حوا ّاسطة عقل امور و عناصری که به ذکر است که سیید  شایان
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مخصو، باه ایان دو    یبیشتر اعدا ،آمیزیحس از گونهاینحال آنکه نیيا یوشیص در  ند،کرا باهم  رکیب می

 گوید:می« مانلی» ةاو در سرودبرای نيونه  ؛دهدجای یکدیگر سرار میحس را به

گاو    /شانود.  او مای   چشم/ شاید کردجان هبای هيه با خور  و خفتن درساخته مرد، /  و هم آن کن که »

 .(651 :5662اسفندیاری،) « کانی سر از بار چه کارمی بار/بیند./  و ز بس گنص خودی سنگین و می

صاورت زو   عداو شانوایی و بیناایی را باه    « بیناد گو   و مای »و « شنودچشم  و می»دو عبارت شاعر در  

به چشم و دیدن را به گاو  نسابت داده    ،ده و شنیدن را که از کارکردهای گو  استکرسرینه باهم  رکیب 

 دهی مخاطب شده است. وجّهسبب  راهو از این 
 «بويايی-بینايی» ،«بینايی-بويايی» .2-2-8-2

 آنچاه  و آمیازد درمای ... و مشا   عطر، مثل هاییوابسته و بویاییحسّ  با بینایی حسّ مدرکات  رکیب این در

  اا  یشااعر  از آن  یبیار  ابزارهاای  هالبتّا  و باالیکس؛  گیارد مجاز صفت بویاایی مای   ةدر حوز ،است دیدن سابل

 بارای  ؛بساامد بااالیی دارد   عقل سیید دفترهای شیریدر  آمیزیحس گونه ازاین .است متفاوت دیگر یشاعر

 :  گفته استمثال در جایی 

 (538 :2 ج ،5391عق ،)  َ لَ للللالقُ  اضَ للب ل اللللفنلشَ رَ  /ح الضُ  رتعاشَ إ اقنَ شَ نَ  ،حننُ  ُي زاه  أَ 
 ها را نوشیدیم.(هو سپیدی سلّ هایی هستیم که پر و نور را بوییدیمشکوفه) رجيه: ما 

 ناه  اسات  دیادنی  ناور  پر وهاای  اسات؛  آمیختاه حاس  ی رکیبا  شایر،  در« را بوییدنپر وهای نور »عبارت  

 از و کارده  درک بویاایی  حاسّ  باا  اسات  بینایی حسّ با درک سابل که نور یا روشنایی صبح را شاعر بوییدنی!

 درک بیناایی  حاسّ  باا   نااا  ناور  واسا ،  عالم در زیرا است؛ ریخته همبه را محسو  و منط  عليی رهگذر این

  غییاری  و اسات  بیناایی  حسّ مدرکات از هم باز شود، گرفته« لرز »مینای به« ار یا »چنانچه واژة  ؛شودمی

 و چشاایی  حاسّ  دو آمیختن با بیدی گار در شاعر اینکه دیگر نکتة. نخواهد کرد ایجاد آمیزیحس لةدمیا در

   .است دهکر دوچندان را خویش سخن زیبایی گرفته و کارهب را« هاهسلّ سفیدیِ نوشیدنِ یا مکیدن» یبیر  بینایی

 ،در ایان بیات   .اسات باه  فیال و مفیاول   میاان  برسراری پیوندبرآمده از  ،آمیزیحسدو گفتنی است که هر 

هم و در کناار هام درون یا     مینا که چند حسامیزی متناسب باشود؛ بدینآمیزی دیده میزاحم حس  شگرد

، رو در ایان   آفرین اسات. ساز و زیبایید که برجستهنکنخل  میساختار،  ناسب  صویری و پیوندی درونی 

عااطفی  ساازد، هام در بیاان ابیااد میناایی و      هم پیوسته میایی که شاعر از اجزاء  صویری، به ناسبات و پیونده

 ،هاای سایید عقال   شود.  ناسبات  صویری در سرودهساز گستر  مینا میوی کارآیی دارد و هم زمینه اندیشة

زیارا   ده اسات؛ ناایی، نیاز شا   عامل انساجار لفظای و می   گر مینا و عاطفة جاری در متن است،که بیانبر این افزون

یا  شایر باا زمیناة عااطفی آن از       حفظ محور عيودی خیال در شایر و هيااهنگی  صاویرهای کالّ    »واس  در
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 .(662-653 :5664 ،پورنامداریانر.ک: )  رین عوامل  شکل و ساختيان درونی شیر است مام

 دیگر به شکل زیر آمده است:ای حسامیزی در سروده ةاین میادلکاربست 

 (551: 9 ج ،5391 ،عق )  ها األجعَ  بُ ط  / وايَ ن الز  م   /يناطُ حأا، فَ نهَ ا عَ أسألُ 
 گرفت.(   د او مرا دربر) رجيه: از او پرسیدر بوی خو  مجیّ

بویاایی   است و از مدرکات حاسّ « بوی خو »مینای که به -« طیب»شاعر در بافت کغر خود برای واژة  

بیناایی اسات.    اسات و از مادرکات حاسّ   « فرفاری »یا « دمجیّ»مینای که به –آورده را « األجعل »صفتِ  - است

ر.ک: ) کناد خود جلب مای  وجّای است که نظر مخاطب را به یبیری زیبا و سابل « بوی فردار»یا « بوی مجیّد»

 (.566: 5315 زکی الحا ،

 حقیقات حاسّ  در، باره نگرفتهآمیزی گونه حسکه وی از ایند شومی مشخّ های نیيا بررسی سرودهبا  

 .است دهکرن  وجّهضییف نیيا است و به آن  بویای از حوا ّ

 «بینايی - چشايی» ،«چشايی - بینايی» .2-2-8-4

  صااویر  ...وی  لخا ، شایرینی  شاوری،  هيچاون  هاایی وابساته   رکیاب  باا  بینایی حسّ ،آمیزیحس نوع این در

 استفاده کرده وآورده است: میادله این از« اجمل ل ه»سرودة عقل در  سیید .آوردمی وجودبه را زیبایی

 (551: 5ج ، 5391 عق ،) «بَل ال   /ربا  نَ وَ  ة /لاَ حُ  /ة  سمَ بَ /  ه  تَ فَ شَ  يف /ال ُ الس    لاحو »
 د.(کرو صدای باد نيناک را آشکار می) رجيه: درود و سغر بر روی لبان او لبخند شیرین 

 اگار  زیارا  ؛شد عبارت خار  فاهری میانی از نیاز درهنگار است الزر شیر، درعرصة که شایان ذکر است 

 م بسّا » یبیار   ،نيوناه  رایبا  .شاود ایجااد مای   مشاکل  شیری متن  فسیر در ،شود  وجّه آن فاهری مینای به  ناا

کاه   کناد مای  خطاور  گوناه ایان  ذهان  به و آیدمی نظربه عرف خغف و عجیب ی یبیر یعادّ نگاه در« شیرین

 لبخناد  آمیختگای  .اسات  درک سابل بینایی حسّ با حال آنکه ،کرد  وصیف شیرینی با را م بسّ  وانمی چگونه

 هنگاار ایان  در کاه  آورده وجاود باه را  ایآمیختاه حاس   یبیار  و جدیاد  مینای شنونده ذهن در شیرین با صفت

 و آیناد مای  گارد  جاا ی  در چشیدنی شیرین با دیدنی لبخند لذا ماند؛نيی جایبه و يرابت ب یجّ برای جایی

   .بردمی پی زیبایی سخن به آن در نگریژرف با مخاطب

مینا که اساناد اجازای جيلاه    گیرند؛ بدینصورت جيله درکنار یکدیگر سرار میآمیخته، بهحس گاهی عناصر

در ه چنانکا  آفریناد؛ حاس آمیختاه مای    ی صویر ،لیه، فیل و فاعل، مفیول، سید و...( به یکدیگر)مسند و مسندا

 :آمده استای از نیيا سروده

 طباا  گفااتم کااه  ااو عياار مناای و عياار بااه       
 

 گاااااه  لااااااخ بنيااااااید و گاااه شیااااااارین     
 

 (666 :5662 اسفندیاری،)
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 شااعر  خاورد. چشام مای  ی باه ، آمیختگی حسّ) لخ(  به آن به متیلّو مفیول« بنياید»میان فیل  ،در این بیت 

چشاایی   دو صافت  لاخ و شایرین باا حاسّ     در عاالم واسا ،    ،چشایی و بینایی را با یکدیگر آمیخته است حسّ

باه ایان امیاد کاه درک      بیناد را مای   لخای مجااز ایان    ةاعر با الاار از خیال خود در سایا ش، امّسازگاری دارند

 آمیازی حاس مخاطب در اینجا با یا    بنابراینخی  آن با بیش از ی  حس باشد؛ احسا  او آشکار ر و  ش

 .دکوشا ب ت مینای پنااان و زیارین ماتن   دارد  ا برای دریافست و هيین امر او را وامیا روهبینایی روب - چشایی

، دساتی این امر داللت دارد. درحقیقات شااعر باا چیاره     سرینه برکه  حذف شده است« بنياید»در این بیت فیل 

 اوبنادد.  کاار مای  اد زبانی را باه زیباا رین شایوه باه    گونه، استصو اینکنار یکدیگر سرار داده دو حسامیزی را در

، شاگرد  «آمیزی زاحم حس»بر  کنی   افزونمخاطب   وجّهو برانگیختن ر خویش بخشی به کغبرای زیبایی

   گرفته است. کار داد را به

ل اساتیاره از  اوّ کاه جيلاة   اساتیاره نافتاه اسات   « شایرینی بنيایاد  »و  « لخای بنيایاد  »آمیختاه  حس جيلةدر دو 

 گوناه بادین هاا اسات کاه شااعر     دور استیاره از شاادی و خوشای   ها و حوادث ناگوار زندگی و جيلةتمصیب

در اساتیاره يالباا     آمیازی حاس  ،حقیقات در. کشاد  صاویر مای  های آن را باه حوال زندگی و  ناسضاختغف ا

 ،فااهر بیات مساتیارمنه باا یکای از کلياات جيلاه       کاه در ایگوناه شاود. باه  حه بناا مای  براسا  اساتیارة مصارّ  

ایان آمیختگای    ،جای آن گذاشاته شاود  شود و مستیارله بهرسد. وستی مستیارمنه حذف نظر میبه آمیخته حس

دادن  لخای و شایرینی را در ساایة    ایان نشاان   ،ذکر است که شااعر  هيچنین شایان ؛دیگر مینایی ندارد حوا 

دیگر آنجاسات کاه شااعر     افزاید. نيونةت متن خود میبر ادبیّ دهد و از این راهیه به عير نسبت میمکن استیارة

 «:روز شیرین»آورده است 

 (665هيان: ) هاتیحکا نشانیریش روزان/ رفته از کشدیم/ خودشان آ ش شیپ به که در آن  یل
 «شنوايی - چشايی» ،«چشايی - شنوايی» .2-2-8-3

ناوعی  ه زیبایی سخنش کناد و باه  مخاطب را متوجّ کوشیده است ،آمیزیگونه حساین سیید عقل با کاربستِ

 سراید:وی می او را دچار شگفتی نياید؛

 (511 :1ج  ،5391 عق ،) .«کا   الس   ن َ عَ  الَ نالغ   فَ لللَ شرَ »
 هنگار آرامش و سکون موسیقی را نوشید.(به) رجيه: 

 هنگاار باه  شااعر  اینکاه  خاورد. چشام مای   ناسض به« الغنا»  به آن به متیلّو مفیول« رشف»میان فیل   فییلهدر این 

 ادبای   یبیری کاامغ   و ندارد کاربرد عار عرف در که است موضوعی« نوشدمی»را  موسیقی ،آرامش و سکون

 حاسّ  باا  را آن اینکاه  نه شنودمی گو  به را ينا و موسیقی مخاطب که رویازآن ؛آمیزیحس سازة با ،است

 میان آورده است:بهسخن « نوشیدن نغيه»از  یبیر  مثال دیگر آنجاست که شاعر .چشایی بنوشد
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 (211 :5 ج مها ،) .«باسعک أ  تلَق  برأسک عل ه تبکنی/ اشريب األغن ة احلز نة»
 ييگین را بنو (   ر زانویش بگذاری و گریه کنی، نغيةسر ب  وانی) رجيه:  و می

 نااا صافات    ،آمیازی حاس  گیری از ایان میادلاة  د عقل در بارهخغف سیینیيا یوشیص بر شایان ذکر است که

 لاخ، کاغر شایرین، داساتان      ةخناد   لخ، گفتة»؛ مانند: دکنشنوایی  رکیب می  لخ و شیرین را با صفات حسّ

چشاایی   که مرباوط باه حاسّ    «چشیدن، نوشیدن و...» و به افیالی مانند «...ساقاة شیرین و رین،، سکوت شی لخ

 دآمیزی را در ساخت جيله بیان کنا کوشد این نوع از حسمیسیید عقل  ،به دیگر بیان کند؛نيی  وجّه ،است

ه یکادیگر اسات. حاال    با ها کردن آندهندة  وانایی باالی او در پیونددادن چند  صویر و مانندکه این امر نشان

نشاانة ایجااز، ابتکاار،    ایان   و ؛ال نادارد حدور فیّا  نیيا یوشیصهای در ساختار جيله در سروده آنکه این شگرد

 خوانیم:می« لییسریو» سرودةدر  .است وی نوآوری و هيچنین زبان لطیف

کردناد  سااز مای   /آن دالویزان بارای او  کاوید چشيانش/سنجید/ خوب میی  به ی  را در مقارِ جلوه می»

 (646 :5662 اسفندیاری،).« هابود لذّترا به دل میها سریویلی های شیرین را/ و از آننغيه

خوانناد و  ز مای نگارد، پرنادگان بارای او آوا   های طبییت مای شاعر با نگاهی پر از مار و از سر اشتیاق به جلوه

حقیقت شااعر وصاف حااالت بیرونای و     در شود.ت میها يرق لذّآن نغية از کهد ندهمیهای شیرین سرنغيه

بر این باور اسات کاه    وی(. 565 :5616 جورکش،ر.ک: آمیزد )هم میرونی خود را با  وصیف پرندگان درد

و ثیر وگذارد. برای  جسّم ایان  ا  اثر میو روح او  ی است که در جانحدّبه پرندگانابیت صدای گیرایی و جذّ

د و کنا مای چشاایی هياراه    را باا صافتی از صافات حاسّ    « صدا»ن مفاور آن در ذهن مخاطب، کردجایگزین

ا او از امّا  ،شاود ، این در حالی است که صدا در عاالم حقیقات باا گاو  درک مای     «شیرینصدای : »گوید می

 دیگر نیيا گفته است: نيونة در .افزایدمیادبیّت متن خود  بر از این راه حقیقت فرا ر رفته و

 (666: 5662 ،یاریاسفند) .«نیریوش گرر تیهاسخن با /دلم ماندست  و گروگان در»

 «شنوايی - بويايی» ،«بويايی - شنوايی» .2-2-8-5

 هناری   صااویر  آفارینش  موجاب  و شاده   رکیاب  بااهم  بویاایی  و شانوایی  حاسّ  ،آمیزیحس از گونهاین در

 :است گفته جایی در شگرد ادبی این از گیریبا باره عقل دیسی ند.شو می

 (511 :2ج  ،5391 عق ،) .«ب ع  الر   ااء  جَ  يف   طر  الع   ةَ فقَ خَ  / مل  ورشَ أ ا   جَ  يف   اسمُ  قَ فَ خَ »
 انداز شد.( شدن بوی عطر در آسيان باار طنینسان پراکندهه) رجيه: نار او در فدای شار اورشلیم ب

 حاسّ  دو باین آمیختگای   بااب  از«  پش بوی خو »آورده  شاعر اینکه و ندارد  پش« بو» ،هنری يیر شکل در

 شااعر  اسات  گفتنای  اسات.  شاده  مخاطاب  دهی وجّه و سخن برجستگیِ سبب هالبتّ که است بویایی و شنوایی

 عیسای  حدارت  ناار  شانیدن  با که احساسی که دالقا کن چنین مخاطب به ،آمیزیحس رهگذر از  ا بوده برآن
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متفااوت در سالاب  رکیاب     دادن دو حاسّ با سااز  شاعر  است. ل ومّ سابل و شگفت دهد،می دست او به )ع(

 ایآمیازی ساو باا آوردن چناین حاس    کناد. وی از یا   ا  را آشکار مای نهخغصه و فشرده راز شاعرا طوربه

ناد و رساتاخیزی در   کرانه و استصاد زباانی ميکان مای   وجود امری خغف منط  را در فدای شیر با خیال شاع

در جاایی   د.سااز پذیر مای آشتی حوا  را امکان ،ک ذهن خوانندهبا  حرّ ،سواز دیگر ؛ وسازدمی واژگان برپا

 :گونه ایراد داشته استکغمش را ایندیگر نیز 

لللللللللللال َ َسللللللللللل لللللللللللنَی َعط لللللللللللرُ  الس   ائل ين  ح 
 

 َک للللللللَف غَللللللللاَر الللللللللارُد َواعتَلللللللل   ا ُللللللللزا ُ  
 

 (93: 6ج  ،2395 مها ،)
چگونه گل سارخ حساد ورزیاد و گال سانبل بیياار        ،درکرآنگاه که درود و سغر را عطرآگین  پرسیداز من ) رجيه: 

 شد.(

چشام  ی باه ، آمیختگی حسّا است« غرالسّ»   به آن که واژةبه متیلّو مفیول« عطرتُ»میان فیل  ،در این بیت 

 حاسّ باا   عطرشکل که در عالم واس ، بدین ،را با یکدیگر آمیخته است شنواییو  بویایی حسّ شاعر خورد.می

به این امیاد کاه    کنددرود را عطراگین می ،مجاز ةدر سای ا شاعر با الاار از خیال خود، امّشوددرک می ویاییب

 مخاطااب در اینجااا بااا  بنااابراینخی  آن بااا باایش از یاا  حااس باشااد؛  درک احسااا  او آشااکار ر و  شاا

 کارده  کيا   متن تادبیّ به رایص هنجار و عرف شکستن راهاز  که ستا روهروب شنوایی - بویایی آمیزی حس

میناای پنااان و    دارد  ا برای دریافات هيین امر او را وامی (؛665: 5312 موسی،است ) افزوده آن تشیریّ بر و

باا   بویاایی   رکیاب حاسّ   رهگاذر نیيا در آفرینش حساامیزی از   ،گونه که اشاره شدهيان .دکوشبزیرین متن 

 شيار است.هایش انگشتمیزی بویایی در سرودهدست نیست و حساچیرهدیگر حوا  

 «بساوايی - بويايی» ،«بويايی - بساوايی» .2-2-8-1

آید و بارای  شيار می رین حس از حوا  انسان بهیه، مادّت پیوند  نگا نگ با مادّعلّالمسه یا بساوایی به حسّ

ای جاز  گرمی، سردی، زبری، چسبناکی و... را بشناسد، چااره  های مربوط به خود هيچون نرمی،اینکه ویژگی

 گاذرد و باا  شااعر از مارز واسا  مای     ( حال گاهی اوساات 65: 5331 ،عبا ر.ک: ) ه ندارد يا  مستقیم با مادّ

   است.  وجّه، درخور بررسی و ادبیّاتآفریند که از نظرگاه می یجدید ی زبانی،  رکیبفدخل و  صرّ

دیگر بیان، باین حساامیزی و دیگار فناون بغيای پیوناد       رد؛ بهگیادبی شکل می یکغم سالبگاه حسامیزی در 

موجاب   ل و دیگار صانای  ادبای هياراه اسات و     خیاا شود که ارز  هنری آن در این است که با صورزده می

د عقال باا   سایی  افزایاد. بخشای آن مای  شود و بر زیبایی و اثار زدایی میایجاز، برجستگی هنری، اباار و آشنایی

 :ستاسروده  ن شگردگیری از ایباره

 (211 :1ج  ،5391 عق ،) «!لاعللالضُ  ُف آهلةَ للل  أقط /َوَوعَ ه /تَقط ُف ع طرَ »
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 چینم.(  چیند و به او وعده داد من آه و حسرت درونم را میعطر می) رجيه: 

پیچیادگی   ر باا گونه  صاویاین« رومانی»ه آورده که در باور کنار استیاردر این نيونه شاعر حسامیزی را در 

 را خاود  مااارت  حقیقت ویدر (.626 :5  ، 5421 ،رشی ابنر.ک: هيراه است و به  وویل و  فسیر نیاز دارد )

باا حاذف مساتیارمنه باه      و گاذارد نياایش مای  به مکنیه استیارة سایة در بویایی و بساوایی حسّ دو آمیختن در

، در  رکیاب  بویاایی  و بسااوایی  حاسّ  دو کند و باا پیوناد  است اکتفا می« چیدن»یکی از مغئيات آن که فیل 

سیید عقال   این  صویرآفرینی انگیزد.برمی آن به را مخاطب  وجّه و افزوده خود سخن زیبایی بر «چیدن عطر»

آمیختااه در سواساا  کاااربرد اسااتیاره در  صاااویر حاا   از فرافاات و زیبااایی بساایاری برخااوردار اساات؛ در   

 عاده دارد.، باال رین نقش را برآوری مخاطبانگیزی و اعجاب شگفت

 آورده است:این میادله  گیری ازبا باره نیيا یوشیص

 ی آیاااد گااارر چاااو ساااگ باااه مشاااار   باااوی
 

 ار بجساااااته چاااااو بااااااد بوکشاااااان رفتاااااه  
 

 (616 :5662اسفندیاری، )

بسااوایی یاا المساه درک     با حاسّ « گرر»مایة شیری دارد؛ زیرا صفت بن« گرر بوی»آمیختة  رکیب حس 

بویاایی درک   ای سرار داده کاه باا حاسّ   گونهرا به ف در محور هينشینی، آنا شاعر با دخل و  صرّشود، امّمی

وسایلة هياین   یزبینانه بر آن واسف شد. شاعر بهت   وان بدون دسّکه نيی داردحقیقت این  یبیر فرافتی درد. شو

ساازی  ، موجب برجساته بر آن افزونخوبی  وانسته است منظور خود را به مخاطب عرضه کند و  یبیر جدید به

بار   راهکناد  اا از ایان    هيچنین شاعر سرعت خود را برای رسیدن به این بو، به بااد  شابیه مای    کغر خود شود؛

و نیياا  هاای سایید عقال    امیزی در ساروده دلة حسا به ذکر است  رکیب این میا الزر .ت متن خود بیفزازیدادبیّ

   .استرنگ میزی کمآهای حسگونهنسبت به دیگر یوشیص 

 «بساوايی - شنوايی» ،«شنوايی - بساوايی» .2-2-8-1

و موجاب آفارینش  صااویر هناری     با هام  رکیاب شاده     ساواییشنوایی و ب حسّ ،آمیزیحسگونه از در این

ا امّا ؛ دهنکار   وجّاه آمیازی  وی به این میادله حاس  این است که بیانگرهای سیید عقل بررسی سروده ند.شو می

 :است نیيا با کاربست این میادله آورده

 «آماوزد. سارد را مای   ةدوزد/ خناد نشایند فسارده/ چشام بار دزد رفتاه مای      صبح چون کااروان دزد زده/ مای  »

 (611 :5662 اسفندیاری،)

ناگااان از هویات و   هاساتقرار با   از پایش کناد کاه   بخش را  وصایف مای  امید آور وشاعر فاور شرای  شادی

را صابح   ،مکنیاه  رةاساتیا  ماند. شاعر برپایةشاط از آن باسی میرنگ و نشود و  ناا فاهری بیخاصیت  ای می
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دوزد و ، مای چیاز او را  اارا  کارده اسات    ای کاه هياه  چشم بر دزد رفتهکند که  شبیه میزده کاروانی دزدبه 

ایان   ؛آمیخته اسات  رکیبی حس« خندة سرد( »656 :5666پورنامداریان، ر.ک: ) نشیندسرد بر لبان او می خندة

خاوبی  وسیلة هيین  یبیر جدید باه یزبینانه بر آن واسف شد. شاعر بهت   وان بدون دسّکه نيی دارد یبیر فرافتی 

او  سازی کاغر خاود شاود.   موجب برجسته ،بر آن افزون وانسته است منظور خود را به مخاطب عرضه کند و 

، بخشای اسات  امیاد زدایی دست زده است از آن روی که جوهر و ماهیت صابح  با انتخاب این  یبیر به آشنایی

 خنادة بر این باور است کاه صابح   و  دکن ای می شاز جوهر و ماهیتصبح را « سرد» لی  شاعر با کاربرد واژة

 آموزد.  را می نومیدکننده

 (یسّح - عقلیعمودی )آمیزی حس .2-2-2

ست کاه یا  ساویة آن مفااور انتزاعای و عقلای       ا ، آنآمیزیحسبخش دیگری از  ،گفته شدکه طور انهي

خااطرات  »هاایی هيچاون   گاناه. مثاال  پانص  باشد و سویة دیگر آن اماری محساو  و سابال ادراک باا حاوا ّ     

: 5616 فاوالدی، ر.ک: )اناد  فارسای از ایان دساته   در زباان  « طیم وسات »و « عقل سرخ»، «بخت سیاه»، «شیرین

 آمیازی حاس گویند گانه در بیان و  رسیم مفاهیم ذهنی، میپنص منتقدان ادبی با  وکید بر نارسایی حوا ّ .(646

ينیيای  ر.ک: )  صاویر بکشاد  های خاود را باا رسااییِ بیشاتری باه     دهد  ا دریافتاین فرصت را به شخ  می

ل وادارد و ها و پیوندهای جدیاد، مخاطاب را باه اندیشاه و  ومّا     با آفرینش  رکیب( و 453-451 :5316هغل، 

آمیخته،  ناسض پناان خاود را در  عناصر حساین حقیقت در ؛(65: 6252 شیخ،ر.ک: )  وثیرگذار ر عيل کند

ر منطقای و نااميکن   فااهر يیا  میناا کاه جياغت و عباارات در    کنناد؛ بادین  يله یا  رکیب مطارح مای  سالب ج

طغیان روحی و انفجار عاطفی شاعر این امور خغف منط  را در فدای خیال شااعرانه پاذیرفتنی    نيایند، امّا می

 سازد.می

 «انتزاعی - بینايی» ،«بینايی - انتزاعی» .2-2-2-8

 سابال  دیگار آن  طارف  و انتزاعای  و محسو  يیر میادله طرف ی  که است آن آمیزیحس نوع این از مراد

 درراساتای  و ماتن  تشایریّ  بار  افازودن  منظاور باه  شااعران میاصار  باشاد.   گاناه پانص  حاوا ّ  از یکی با ادراک

 :سرایدمی نيونه سیید عقل رایب. بردند فراوان بارة آمیزیحس نوع این از شیری  صاویر سازی ينی

 (39 :5 ج ،5391 عق ،) اءَ  ضَ البَ  /يؤ الرُ  ربَ عَ   فنَ تَ وَ  /لاءَ رقَ زَ  /األملان    ه  ف   اء تَ تلَ »
 شود.(  یاهای سفید نابود میواسطة رؤدهد و بهرنگ را نشان میدر آن آرزوهای آبی) رجيه: 

 هاا آن خوانادن  یاا  شانیدن  باا  مخاطاب  کاه  ندسته دلنشینی و زیبا هایبیر ی« ؤیاهای سفیدر»و « آرزوهای آبی»

 اماور  یاا رؤ و آرزو کاه  ویر آن از کناد؛  بیشاتری   وجّاه  ماتن  باه   اا  داردرا وامای  وی و شود می زدهشگفت

 ایان  خاود  احساساات  و عواطف بیان برای ه شاعرالبتّ که ندادرک سابل يیر گانهپنص حوا ّ با و هستند انتزاعی
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 مخاطاب  رخ باه  شایری  در مجاال  را خاود    سالّ  ،شاکل بادین  و دهکر  رکیب بینایی حسّ با را انتزاعی امور

 آرزوهاا  آن گیگساترد  القااگر  و دارد آسايان  باه  اشااره  آبی رنگ سابل ذکر است که انتخاب است. کشانده

در  .(564: 6224، )يطا  کارر  «حصر و حدّبی است جاانی نياد هانزد سيبولیست در آبی رنگ» زیرا؛ است

دیگار آنجاسات کاه شااعر      نيوناة  .ت متن خود افزوده استبر ادبیّآمیزی  زاحم حسشگرد با  شاعر این بیت

 سیاهی را به امر انتزاعی گناه نسبت داده و گفته است:

للللللعام الر مضللللللاء مللللللن بطللللللن  واد  يف الش 
 

 ُمللللللللللللللللللللللل لم کملللللللللللللللللللللللا املللللللللللللللللللللللل  ُ داج 
 

 ( 129)مها : 
 گونه که گناهان  یره و ارند.(های سوزانِ بیابان، سیاهی و  اریکی است؛ آنه) رجيه: در درّ

 :آمده است نیيا یوشیص «مرغ آمین» در سرودة

 (436 :5662 اسفندیاری،) «آید.گریزد شب/ صبح میافزاید/ میی، رنگ در پیکر میچه با رنگ  جلّهر»

اسات؛   هنجارگریختاه  و ادبی  یبیری« یرنگ  جلّ»بین نیيا دارد.  یبیر نشان از امید و روح خو  ،این بیت 

ف در گيان دخال و  صارّ  هيراه ساخته است. بی« رنگ» واژة با آن را شاعر که است انتزاعی مفاومی« ی جلّ»

 سازد.، متن ادبی را برجسته میهازدایی در بستر هينشینی واژگان و پیوند میان آنزبان و آشنایی حوزة

او بارای   دارد الآمیخته حداور فیّا  در  صاویر حس رنگ ،های سیید عقلذکر است که در سروده شایان 

روح سایاه، رؤیاای آبای،    »ساازد.  رکیباا ی مانناد    میی درک باتر مفاهیم انتزاعی، این مفاهیم را با رنگ متجلّ

، سفید، فقر سبز، مرگ سایاه، روح سافید   آرزوهای سفید، آرامش درخشان، خشم سفید، خیال بنفش، اندیشة

او  امّاا ها حدور دارناد،  رنگ انواعنیيا یوشیص  های. حال آنکه اگرچه در سروده«...رؤیای طغیی، گناه  یره و

ی دهد. وی برای مفاهیم انتزاعای رناگ خاصّا   عيودی ارائه نيی آمیختةها را در سالب  رکیبات حساین رنگ

رناگ فکار، رناگ    » ؛ عباارا ی مانناد  ساازد رنگ هيراه مای  بلکه این مفاهیم را  ناا با واژة ،گیردنظر نيیرا در

رنگ ما م، رنگ اشاارت، رناگ فریاب    خیال، رنگ عدر، رنگ آرزو، رنگ نشاط، پایان، رنگ يم، رنگ 

   گذارد.مخاطب می عادةشاعر انتخاب رنگ را به« و...

 نکاردن انتخااب باا  سابل درک نیسات و شااعر   گانه پنص با حوا ّمفاهیم انتزاعی برای مخاطب  این ،حقیقتدر

در  که این امر نشان از گرایش رمازی نیياا دارد. او   ندکيیگشایی نبرای مخاطب گره این اباار را ،رنگ ویژه

  یاره، زرد و » ر یاب ساه رناگ    ، باه «و نشااط  فکر، يم» ناا برای سه مفاور انتزاعی  ،حسامیزی میادلة نوع این

زناد؛ باه   زدایی مای دست به آشنایی« نشاط سیاه» رکیب است که شاعر با بیان  گفتنی ؛ندکرا انتخاب می« سیاه

را در ذهان مخاطاب   گر احسا  شادی و سرور است و رنگ سیاه اندوه و يام   داعی« نشاط» ، واژةبیاندیگر 
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ت ه باا لاذّ  البتّا  و شاود حیارت مخاطاب مای   موجب  ،که شاعر با  رکیب این دو واژه با یکدیگرندک داعی می

 :آمده استدر جای دیگر  است. هيراه ادبی

 بیااااافر رناااااگ هزارهاااااا  اااااو دل انااااادر
 

 اسااات يااام رناااگ هزارهاااا مااان دل انااادر و 
 

 (665)هيان: 

 «انتزاعی -شنوايی» ،«شنوايی -انتزاعی» .2-2-2-2

و  شاود شانوایی هياراه مای    باا حاسّ   ،دور اسات انتزاعی که از محسوساات باه   یامر ،آمیزیحسدر این نوع 

 آمیازی حاس  ناوع  ایان  از گیاری باره با عقل سیید .آفریند که در عرف عار کاربرد ندارد رکیب جدیدی می

 :است گفته ایسروده در

لللللللللللللللللل  ُ   أُذنَ للللللللللللللللللک يف   الَللللللللللللللللللا  َوأانش 
 

 أَ لللللللللک ران  ُ  بَللللللللل  الَقطلللللللللر   مَهَسلللللللللا ُ  
 

 (66 :2ج  ،2395 عق ،)
 .(بیشه صدایانداز است و نجواهای باران بلکه سرودهای عش  در گو   و طنین) رجيه: 

هياراه   نغياه و ساروده  آن را باا   عشا  راساتای  رسایم   ای است کاه شااعر در  آمیختهبیر حس ی ،«سرود عش »

زایاش واژگاان و  رکیاب     هام نزدیا  کارده و باه    دو دنیای متفاوت و متناسض را باه  ساخته و از این رهگذر

کارگرفته که موجاب اسنااع و   شکلی بهامّا وی آن را بهپذیر نیست، حقیقت چنین چیزی امکاندر ؛افزوده است

اناد؛ از  نامیاده « شوک  یبیاری »الزر به ذکر است که رمزگرایان این شیوة بیانی را  شود.ت ادبی مخاطب میلذّ

 ی و انتزاعای را بارد و دو امار متفااوت حسّا    اسنادی بین مسند و مسندالیه را از بین مای  رابطة ،روی که شاعرآن

 (554 :6226بی فاضل، ر.ک: ا) کندهم نزدی  می به

 :است گونه باره بردهاینشنوایی  - انتزاعی آمیزیحس ةاز میادل «نیيا یوشیص»

 اسافندیاری، ) .«رنجاد گرید/ سلاب مای  خندد/ بخت میبندد/ بر بساط فقر، مرگ میاندرین سرما که آب می»

5662: 15) 

دخال و   و باا اآفریناد  را مای « بخات  گریة»یا « مرگ ةدخن» آمیختة، دو  یبیر حسمکنیه شاعر در سایة استیارة

ده و خندیادن  مر انتزاعی را به انسان  شبیه کار دو ا ،رابطة منطقی بین واژگانو شکستن ف در هنجار کغر  صرّ

، ناوعی  اماری عقلای   ی باحسّ یامر هدف شاعر از آمیختگی ،حقیقت؛ درندکو گریستن را برای آن فرض می

محساو  باا امار عقلای      در ویژگی مورد نظار او آن  زیراآن امر محسو  است؛  ه شون و مر بةبخشیدن بار قا

 ارین جنباه   جساته  ارین و بر های هناری حساامیزی کاه شااید بازرگ     یکی از جنبه ،حقیقتکند؛ دررسابت می

 صاویر آنگااه   » که ندبر این باور ه برخی از ناسدانچنانکبه میقوالت است.  دادن محسوساتباشد، هيین پیوند

نیياا درجاایی دیگار     (.63 :5661 کروچاه، « ).میقاولی پیوناد دهاد    محسوسی را بهکند که هنری پیدا می جنبة
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 دادن آوا برای فنا و آهنگ برای شکست آورده است:ضين سرار

 (662: 5662)اسفندیاری،  .«شکست آهنگ يم دیسرایم/ فنا یآوا خواندیم فقر»

 «انتزاعی - بويايی» ،«بويايی - انتزاعی» .2-2-2-4

 یمفااوم  بیاانی،   وان باالبردن درراستایِ و خود ذهنی مفاهیم باتر هرچه  صویرکشیدنبه منظوربه ان گاهشاعر

زیباایی  صااویر    که ایان امار زمیناة   هستند بویایی حسّ با درک سابل که دنسازمی هينشین اموری با را انتزاعی

جوهری و ذا ای باا هام اخاتغف     های هرچه دو امر از نظر ویژگی» از آن روی که آورد؛شاعرانه را فراهم می

شاعر با این شاگرد جااان ماتن     ،بنابراین (؛66 :5336 ،)ابو الیدو «  ر استداشته باشند  صویر زیبا ر و يریب

 باا  سایید عقال   .شودگر های مینایی اثر بسیار دشوار جلوهنيایاند  ا درک داللترا به چشم مخاطب بیگانه می

 :است هشکل زیر ایراد داشترا بهسخنش  ،میادله این از گیریباره

 أمللللللللللل ن خللللللللللرةب أ    خ  لللللللللللا   ُمط  لللللللللل 
 

، أن  أَشللللللللللللرُم    ل َاهلللللللللللللمَي، َي َع نَللللللللللللا  
 

 (99 :1 ج ،2395 عق ،)
 نوشم.() رجيه: ای چشيان من آیا از شراب یا از خیال عطراگین من مستم. من در وهم و خیالم شراب می

 فاراهم  را ساازی برجساته  ةزمینا « خیاال »واژة  انتخااب  باا  کاغر  هينشاینی  محور در بیت این سیید عقل در 

  رکیاب  بااهم  فااهری  و باطنی حسّ دو که است فن این براسا   رکیب ی « خیال عطرآگین»که  آورد می

  اوان  و پتانسایل  آزادساازیِ  به واژگان، مولوف بین و میيول رابطة در ف صرّ و دخل با شاعر درواس  ؛اندشده

   .است هپرداخت واژگان ذا ی

 ؛. او مفااهیم انتزاعای  اسات  کارده بینانه عيل خو  ،بویایی سیید عقل در گزینش واژگان مربوط به حسّ 

بوهاای خاو  و   باا   نااا   را...« ، رنص، اندو، عش ، مرگ، آرامش، رؤیاا و آرزو، کرامت، سیادت، روح»چون 

او در سااخت   حساامیزی وی جایگااهی ندارناد.   هاای  کند و بوهای ناامطبوع در میادلاه  می عطراگین  رکیب

است ایان میادلاه    گفتنی ه است.پرداختزدایی به آشنایی ،«اندوه عطرآگین عطر مرگ و»برخی  رکیبا ی مانند 

 .نداردجایگاهی  ،های نیيادر سروده

 «انتزاعی - چشايی» ،«چشايی - انتزاعی» .2-2-2-3

 حاسّ  باا  کاه  نشایند مای  اماوری  ،دیگار  طرفدر  و گیردمی سرار عقغنی امری مینا طرف ی  ،میادله این در

ای   از ایان میادلاه بااره گرفتاه و در ساروده     اسیید عقل در دفتر شیری است.دریافت  و درک سابل چشایی

 گوید:می

 َوََنفللللللللا إللللللللل  املَللللللللا   َأشللللللللُه  املُنلللللللل 
 

 إذا َ َح يف  قُلبلللللللللللللللللللللللللللللللله   ُلب لللللللللللللللللللللللللللللللللشرُ  
 

 (99 :2 ج ،5391مها ،)
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 ر سلب او آشکار شد و بشارت داد.(د آنگاه که ،سوی مرگ لغزیدآرزوهای شیرین به) رجيه: 

 رکیبی است کاه یا  طارف آن اماری عقلای و انتزاعای سارار گرفتاه و         « آرزوی دلپذیر»یا « آرزوی شیرین»

چنان از میناای  جربای   مفاور انتزاعی آن حقیقتدرچشایی دریافتنی است.  طرف دیگر آن، امری که با حسّ

 ایی میقاول از دسات داده اسات؛   مینا  ت و خصلت واسیی خود را در مقاار و محسو  سرشار شده که شخصی

شناختی مبتنی بار دال و مادلول   از حوزة دستگاه نشانه ،درواس  با خرو  از حوزة مینایی محدود و شناختة خود

رفتن اسات  سبب ازخود فرا ار هاین رمزگونگی بیشتر ب امّاتی رمزگونه یافته، زبان نیز خار  شده است و شخصیّ

 ،شدن. اباار در اینجا ناشی از خرو  کليه از محدودة مینایی خویش است و سبب ایان خارو    اینه از خود 

کااربرد ایان  صاویر خاود     »درحقیقات   .اسات حلول هیجانات عاطفی در امر میقول و یگانگی مینی و عاطفه 

و مفااور انتزاعای شاده و سابب انتقاال پیچیادگی یاا        ای میان آن  صویر نوعی موجب کشف رواب  پیچیده به

آراماش  شااعر  نیز در جایی دیگر  (.566 :5663 ،زاده)ساسم« گرددمی دهة موجود در رواب  بین پدیينای بالقوّ

   آورده است:چشایی سرار داده و  ،را که امری انتزاعی است
 (211 :9 ج ،5391عق ، ) .«ريب  اشرم الَنا/ َمعي کبعض ان »
 :آمده استنیز نیيا یوشیص از «  لخ» ر سرودةد

وز / کاردن شایرین دیگاران   / ویرانه ز هیبت آباد خواب  لخ/ دیده گناهرازنده داریار به زحيت شبدلخسته»

 .«عتاب و خطااب  لاخ   ةا در آن نه ذرّگناه دلشدگانی ثواب  لخ/ با من بدار حوصله، بگشای در ز حرف/ امّبی

 (466-466 :5662 اسفندیاری،)

شود؛ شااعر باا کااربرد چااار  رکیاب      شگرد  زاحم حسامیزی )حسامیزی در حسامیزی( مشاهده می ،جادر این

بار انساجار    ؛چشایی هساتند  -میزی انتزاعی که از نوع حسا«  لخ عتاب« »ثواب  لخ« »گناه شیرین« »خواب  لخ»

 هيچناین در  یو اسات؛  آوردهمای شاناختی آن را فاراهم   ا  افزوده و موجبات برجستگی جنبة زیباییسروده

سایید عقال در   کاه  اسات    وجّاه شایان  ده است.زدایی کر، آشنایی«ثواب  لخ گناه شیرین و»دو  یبیر  انتخاب

بردباری، خیاال، زنادگی، آرزو،   » برای  وصیف مفاهیم انتزاعی چونآمیخته ساخت این نوع از  رکیبات حس

نگااه   نشاانگر برد که این امار  کار می ناا صفت شیرین را به «عش ، آرامش و... ، سرزنش، وجد، عير،بخشش

؛ باه  کناد اوست. حال آنکه نیيا یوشیص برای بیان مفاهیم انتزاعی از صفت شیرین و  لخ استفاده مای  بینانةخو 

 اوان  دهد کاه مای  ت موجود در جامیه، شیری خاکستری به مخاطب خود ارائه میبه واسییّ  وجّهبا  ،دیگر بیان

برای مفااور عقلای و انتزاعای  وباه،  لخای       در جایی دیگر شاعر های امید و ناامیدی را در شیر  دید.گوشه

 است: سرودهفرض کرده و 

 (663 )هيان: .«را ندهیناپا عير یبگذراند ی لخ ة وب/ خود ذکر از یدم لب یببند و یبازگرد»
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 گیرینتیجه. 4
 شابیه، باه هيساانی    گرفتن از فاصلهگونه که در استیاره از رهگذر ، مجاز است؛ هيانآمیزیحس شگرد ةمایاصل و بن

د و از رهگاذر  شاو مختلاف مطارح مای    نیز  ناسی ویژگی دو حاسّ  آمیزیحسرسیم، در ارمنه و مستیارله میبین مستی

ه  وثیرگاذاری آن فرا ار از دو   یابناد کاه البتّا   رسند و کارکردی متفاوت با سبل مای هيان  ناسی، دو حس به هيسانی می

از دیگار  شادن زباان شایری    گساتردگی زباانی، خلا  میاانی  اازه و نو     ضاين اینکاه    است؛میيول و جدا از هم  حسّ

 ست.  ا این  رفند ادبی هایرهاورد

آمیزی هياهنگ با موضوع و متناساب  گزینش آگاهانة حس ،سیید عقل و نیيا یوشیص هایویژگی برجستة سروده 

 آفریناد.  صاویر و واژگان در ساختار زباان انساجار مای    واژگان است. این گزینش با خل   ناسب میان موضوعبا دیگر 

 ؛گیاری دارد های این دو شاعر کااهش چشام  حسامیزی در سالب جيله در سروده  یداد کلّدهد که نشان می هابررسی

کاه گااه در یا  بیات چنادین       دایشان جساتجو کار  هکغر در سروده وان در فشردگی بیشتر بافت دلیل این امر را می

کاار  انگیازی کاغر باه   های خیالر ابزارکنار دیگبه فرفیت محدود بیت، آن را در  وجّهآورد  ا با درپی می صویر را پی

   .است دوچنین زبان فاخر، روان و لطیف آننشانة ایجاز، ابتکار، نوآوری و هياین امر ببرد. 

 یاداد    نااا کناد و نیياا یوشایص    سايت سایید عقال سانگینی مای      ارازو باه   ،انباشت حساامیزی یا شگرد  زاحم در  

میاان اناواع   از سایید عقال   در دفتار شایری  دیگار اینکاه    برد.کار میهایش بهدر سروده راشگرد این از  یشيار انگشت

خاود  ساامد بااالیی را باه   بیناایی ب  - انتزاعای  و در حسامیزی عياودی نیاز میادلاة   شنوایی  - بینایی میادلة حسامیزی افقی

در  صاااویر  روی کااه ویاز آن ال ساایید عقاال اساات؛فیّاا ینااایی از حااوا ّب حااسّ ،یطااور کلّااانااد؛ بااهاختصااا، داده

 - و انتزاعای شانوایی   - چشاایی  میادلاة  کااربرد حاال آنکاه   زیادی کرده اسات؛    وجّهبه عنصر رنگ ا  آمیخته حس

در ال نیياا اسات.   فیّ چشایی از حوا ّ حسّ فراوانی دارد. این است که باید گفت: نیيا یوشیص گسترةاشیار در چشایی 

 رناگ دارد؛ بسیار کم یحدور های سیید عقلبرخغف سروده بویایی در اشیار نیيا حسّهيان حال که باید پذیرفت: 

خاود اختصاا، داده، حاال آنکاه     ر نیيا یوشیص بسامد بااالیی را باه  حسامیزی عيودی در اشیا کاربستدیگر،  از سوی

کاارگیری شاگرد   درپایان، میازان باه   برد؛کار میای کيابیش یکسان بهمیزی را با گسترهآاز حسسیید عقل هر دو نوع 

 د:شوصورت نيودار ارائه میشاعر بهاین دو در دفترهای شیری  آمیزیحس

 (. 8جدول )

 درصد نیما يوشیج هایسروده درصد عید عقلس یاهسروده آمیزینوع حس
 %53 51 %66 66 بینایی - شنوایی/ شنوایی - بینایی
 2 2 %56 55 بویایی - بینایی/ بینایی - بویایی
 %62 62 %66 62 بینایی - چشایی/ چشایی - بینایی
 %63 61 %56 66 شنوایی - چشایی/ چشایی - شنوایی
 2 2 %55 56 شنوایی - بویایی بویایی/ - شنوایی
 %56 56 %52 56 بویایی - بویایی/ بساوایی - بساوایی
 %62 62 2 2 بساوایی - شنوایی شنوایی/ – بساوایی
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 ی(حسّ -ی آمیزی )حسّات آماری حسمشخّص .(8نمودار )

 (. 2جدول )

 آمیزینوع حس های سعید عقلسروده درصد های نیما يوشیجسروده درصد
 انتزاعی - بینایی /بینایی - انتزاعی 63 65% 66 62%

 انتزاعی - شنوایی /شنوایی - انتزاعی 66 66% 66 64%

 انتزاعی - چشایی /چشایی - انتزاعی 66 66% 66 45%

 انتزاعی - بویایی /بویایی - انتزاعی 51 55% 2 2
 

 
 ی(حسّ -آمیزی )عقلی ات آماری حسمشخّص .(2نمودار )

 هانوشتپی. 3
ی یهاای میناا  همشخّصا ی از گر  خطّا یعبارت دبه ؛واژگان ییآهم ةکنندنییی  ییارهای مینایی از می خطّ»هنجارگریزی مینایی  (5)

 است. (66 :5666 ،)سجودی« .ا نقش ارجاعی زبانیار یحاکم بر کاربرد واژگان در زبان می
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کرد، سپس باه بیاروت    يازآی خود را در آنجا د شد و  حصیغت ابتدایمتولّ لبنان زحلةروستای در  ر 5355سیید عقل در سال  (6)

فرانساه باود و از ساب  و افکاار      ادبیّاات  ا  به پاریس رفت. او شیفتةرهسپار شد و سرانجار برای  کيیل مطالیات فرهنگی و ادبی

ا  )بنات یفتااح   شیری ی آورده او در نگار  دو نيایشنامةو به  جدید در موضوع و وزن شیر رو ادیبان فرانسه  وثیر پذیرفته است

ی ر بحر خفیف سروده است. وی در آياز زنادگی ادبا  ها را دده و آنهای  ورات استفاده کری و داستان ( از اساطیر باستانسدمو و

ور اسات و باه   گرایش یافته که اشیار  در پیچیدگی کغمی يوطاه  کرد و سپس به نيادگرایی  وجّهبه مکتب رومانتیسم  ،شخوی

: 5614انصااری،  شاکیب  ر.ک: ) نامناد را رهبر مکتب سيبولیسام مای   خان اومورّ ،قیقتحو ایقاع ينائی اهتيار ورزید؛ در موسیقی

615-611) 

 او درخوانادن و نوشاتن را در آنجاا آموخات.      گشاود.  جاانبه دیده مازندران یو  دهکدة در 5665 علی اسفندیاری در سال (6)

 آن، از پاس  باود.  وی رسيی  حصیغت پایان اینْ و شد لوییسن مدرسة از نامه صدی  گرفتن به موفّ  سالگیدر بیست 5635 سال

نیياا  »و به شایر و شااعری روی آورد و عناوان     آموخت عربی زبان یوشی، هادی شیخ آسا مرحور نزد مروی خان مدرسة در مدّ ی

 ساال  یا   و سرود 5633 سال در نیيا را سصّه نیا .است «رنگ پریده ةسصّ»نیيا  منظور اثر نخستین را برای خویش برگزید. «یوشیص

 نشاده،   صاویر  مساتقیم  اجتياعی مفاسد منظومه، این در است مثنوی مولوی وزن به بیت پانصد نزدی  منظومه این .دکر رمنتش بید

 کاه  سارود  را« افساانه »خاود   شایر  مشاور رین 5625 سال ماهدر دی وی .است بازگفته را ک خود دردنا داستان آن، در شاعر بلکه

 زباان فارسای   در را مادرن  شایر  اینکاه  بار  افزون او اامّ ؛دانندمی فارسی مدرن شیر پدر را یوشیص نیيا اوست. شیر  حوّل در آيازی

نیياا از   (.66-65: 5666 پورنامداریان،ر.ک: ) شودمی محسوب نیز مدرن شیر به کغسی  شیر از پلی مثابةبه اشیار  ،کرده وارد

 اجتيااعى،  دردهاا   نيادگونه، الفافى با چنانکه خورد،می چشمبه در اشیار  اجتياعى رمزگرایى نوعى کهرمزگرا است  شاعران

 (555: 5616، و آرمات یرضایمحيّدکرده است ) بیان را استبداد دوران و خفقان سکوت

 منابع
 املعرفة. بريوت: دار .قرقزان حمم د: حتقيق .آدابهعر و العمدة يف حماسن الش   (.8041) ابن الرشيق، أيب علي احلسن

 باعة. وزيع والط  شر والت  املسرية للن   عمان: دار .طبيقالت  ؤية و األسلوبية: الر   (.7002)يوسف ابو العدوس، 
 عمان: منشورات األهلية. .اجلمالديب احلدي:: األبعاد املعرفية و قد األاإلستعارة يف الن   (.7992) -----------

 املشرق. دار :بريوت .عر العريبالش   مزية يفمظهر رائد الر  أديب  (.7007بی فاضل، ربيعة )أ
  اران: نگاه. .کامل اشیار نیيا یوشیص ةمجيوع (.5662اسفندیاری، علی )

 .اب العرباد التت  حت  ا :دمشق .لدی الغرب ةاملذاهب األدبي   (.8111) صفر، عبدالرزاقأ
 اهواز: دانشگاه شهيد مچران. .نصوصاملعاصر: اتريخ و  ر األدب العريبتطو   (.7831) حممودشتيب انصاری، 

 چشم و چراغ. .  اران:لی در شیر أحيد شاملو(سفر در مه ) ومّ (.5664پورنامداریان،  قی )

 سرو . : اران .د(ت  ا  جدّار ابری است )شیر نیيا از سنّخانه (.5666) ------------

 ة.راسات اجلامعي  للد   سة محادةاألردن: مؤس   .قديالن  البالغي و وسع يف املورث الت   (.1488) اونه، حسنيجد
 شيشاد. : اران .بوطیقای شیر نو (.5616جور کش، شاپور )

 متتبة البصائر.بريوت: دار و  .اإلجراء - ة تراسل احلواس، األصول، األمناطنظري   (.7070محيد عبداهلل، أجمد، )
ارشد. اساتاد راهنياا:   نامة کارشناسی. پایانسبانی، محيود درویش و سیید عقلرنگ در دیوان نزار (. 5635حیدری، نیّر )



 8431(، تابستان 43)پیاپی  2شمارة  ، دورة نهم،نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 822
 

 امیر مقدر متقی، دانشگاه شایدمدنی آذربایجان.

نیياا  « خاواب زمساتانی  »های نقاد فرمالیساتی در   (.  جلّی مؤلّفه5634اللای، شاغ؛ بتول مادوی و طاهره کافيی )خلیل

 .145-166، ادبیّات فارسی های زبان وهشتيین هيایش پژوهشیوشیص. 

 مروارید. : اران .فرهنگ اصطغحات ادبی (.5616داد، سیيا )

 .التوزيعشر و راسات والن  سة اجلامعي ة للد  س  ؤ امل :بريوت .الفرح يف شعر سعيد عقل (.8118) احلاج، جورج يزک
 .66-62(، 54کیاان فرهنگی، ) نشریة هنجارگریزی در شیر ساراب. (.5666فرزان )سجودی، 

 نگاه. : اران .6. جلد های ادبیمکتب (.5614حسینی، رضا )دسیّ

  و . :.  ارانموسیقی شیر (.5651رضا )محيّدشفییی کدکنی، 

 .املتتب اجلامعی احلدي: :صرم .احلداثة فی األدب (.1484شيخ، محدی )
 .وزيعالت  شر و الفارس للن   دار :بريوت .احلدي: العريبعر الش   ور اإلستعارية يفالص   (.1442الصايغ، وجدان )

 1، لغددة العربيددة وآدا دداال   دراسددات يف. نيمددا يوشددي ياب و شددعر بدرشدداکر الس دد مزيددة يفبيعددة الر  الط  (. 7897صدددقي، حامددد و نددال نصدداري )
(71 ،)779-717. 

 التت اب العرب.اد احت   :دمشق .معانيهاخصائص احلروف العربي ة و  (.7993) عباس، حسن
 .متتبة األقصی :عمان .احلدي: قدالن   يف (.8191محن، نصرت )عبدالر  

 متتبة ابن سينا.: مصر .ةعن بناء القصيدة العربي   (.1441عشری زايد، علی )
 .بريوت .نثرهو شعره  (.8121عقل، سعيد )

 .شرهار للن  الن   دار :بريوت .احلدي: مزية واألدب العريبالر   (.1440) غطاس کرم، أنطوان
 .ةالعود دار :بريوت .احلدي: نقد األديبال   (.8119) حمم دغنيمی هالل، 

   .املعارف دار :مصر .عر املعاصرالش   ة يفمزي  مز والر  الر   (.8199) فتوح أمحد، حمم د
 سم: فراگفت. .زبان عرفان (.5616فوالدی، علیرضا )

  اران: فرهنگان. .استیاره و شناخت (.5663زاده، حبیب ا  )ساسم

 بنگاه  رجيه.   اران:  اران: چاپ دور.  .  رجية فؤاد روحانی.یات زیباشناسیکلّ (.5661کروچه، بند و )

 .562-556(، 1) 6، گوهر گویاگانه و حسامیزی در شیر. (. حوا  پنص5616کریيی، پرستو )

،  طبیقای  ادبیّاتمطالیات (. بررسی  طبیقی اشیار بدر شاکر و نیيا یوشیص. 5616سيیه آرمات ) رضایی، علیرضا ومحيّد

(5 ،)555-566. 

   .ةقافوزارة الث   :دمشق .عر العربی القدمیالش   تراسل احلواس يف (.1441) الوصيفی، عبدالرمحن حمم د
 بريوت: جمد. .ةراسات األسلوبي  اإلنزايح من منظور الد   (.1441)ويس، أمحد  حمم د

هاای  فصالنامة پاژوهش  (. اشتراک عینی در برخی اشیار احيد شاملو و نیيا یوشایص.  5635ملکی، ناصر و مریم نویدی )
 .665-666(، 56) 6، زبان و ادبیّات  طبیقی

 .وزيعالت  شر و الن  و  ةباعللط  مصر  ةهنض :القاهرة .األدب ومذاهبه (.1441) حمم دمندور، 



 824 های سعید عقل و نیما يوشیجدر سروده آمیزیحسهای گونه
 

 .اب العربالتت   ادحت  ا :دمشق .ةة املعاصر بنية القصيدة العربي   (.1442) موسی، خليل
 .ةالعود دار :بريوت .احلدي: يف لبنان عر العريبالش   (.8114موسی، مونيف )

   .لبنان ةبريوت: متتب .معجم مصطلحات األدب (.8110) يوهبه، جمد
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 6565-5656 :اعةـوحد للطبـي املـدولـرقيم الـالت

 6565-5666 :املوحد اإللكرتوين الرتقيم الدويل
 

 علم ةمقالة 

 حباث يف األدم املقار  )األدبنی العريب والفارسي(
 521-33، صص. 5111، ص ف (91) 2جامعة رازي، الس نة الت اسعة، الع د 

 أشکال تراس  احلاا  يف شعر سع   عق  ون ما اش ج

 5علي جنفي إ اکي

 إيرانکاشان، جامعة کاشان،  ، غات األجنبيةية اآلداب والل  كل  ستاذ مشارک يف قسم اللغة العربي ة وآدا ا،  أ
 2منصاره طالب ا 

 إيرانکاشان، جامعة کاشان،  ، غات األجنبيةية اآلداب والل  كل  کتوراه يف فرع اللغة العربي ة وآدا ا،  طالبة الد  

 81/1/8004 القبال:  81/1/8004 الاصال:

 امللخ ص
متلقدي. من منظور علم اللغة إن  تراسل احلدواس مدن أهدم أشدتال إحيداء التلمدات حيد: يندوي کسدر البني دة السدطحية لدا وينتهدي إلدی املتعدة األدبي دة لل

املتلقدي ودفعده إلدی اغسدتغراب. علدی والشاعر  ذه التقني ة مييل عن اإلطار العام والنظام الطبيعي الذي اعتاد عليه السامع أو القداريء مدن أجدل إ رة 
التحليلددي دراسددة أشددتال حضددور تراسددل احلددواس يف شددعر الشدداعرين املعاصددرين سددعيد  -ضددوء أّي ددة املوضددوع تتعدداطي هددذه املقالددة ينهجهددا الوصددفي

ددان إحلاحدداي شدديداي علددی خلددق عقدل اللبنددان ونيمدا يوشددي  اإليددران علدی أسدداس املدرسدة اإلمريتيددة يف األدب املقددارن. مدن املسددتنب  أن  الشدا عرين يلح 
واخليددال وتنميددة املزاوجددات اللفظي ددة املبتتددرة بددني احلددواس، راغبددني يف تقوي ددة اجلانددب اإلخددائي يف قصددائدّا وخاصددة إلزالددة التبدداين بددني الواقددع املنقددول 

هدا  إلدی التوييدف الفدل  لده يف نصوصدهما الشدعري ة. وإحصدااي ي صورته الشعري ة. لذلك استعاان برتاسل احلواس کوسيلة مدن وسدائل تشدتيل الصدورة، وا  
جداء أکثدر رمدزايي يلقيداس مدع شدعر نيمدا يوشدي ن هدذا وإن  الشداعر « التدزاحم الرتاسدلي»فالدراسة تشهد علی أن  شعر سعيد عقدل برتکيدزه علدی تقنيدة 

 امتزاجاي بني املفاهيم الذهني ة واألمور احلسي ة وارتقاءاي لما. األخري علی النقيض من سعيد عقل مال يف التثري األکثر إلی الرتاسل اغنتزاعي

 األدب املقارن، تراسل احلواس، اإلنزايح، التفخيم األديب، سعيد عقل، نيمايوشي . :املفردا  الر ئ س ة
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