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1. Introduction 

Synaesthesia is a rhetorical and artistic device. This figure of speech is 

derived from the combination of two senses or the paradigmatic 

relations between senses. Poets use this rhetorical device to broaden 

their imagination in order to create beautiful and impressive imagery 

that adds to the poetic aspects of the text. This artistic device aims at 

increasing audiences' literary perception or pleasure by deviating from 

norms and foregrounding literary conceptions. So, it allows the poets to 

communicate their feelings to the audience. The present study seeks to 

examine synaesthesia in two poetry collections, “Don’t Apologize for 

what You’ve Done ” by Mahmoud Darwish and “From the Fire from 

the Silk” by Qahar Asi. This descriptive-analytical study, undertaken 

using the quantitative and comparative literature methods, revealed that 

both poets employed the aforementioned literary device frequently. 

Therefore, the remarkable frequency of synaesthesia might be 
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attributed to Asi and Darwish's poetic style. It should be noted that these 

poets have employed synaesthesia in distinct manners by connecting it 

to the content, intellectual, and emotional features of their poems.  

2. Methodology 

 Desk research and document mining were used to collect the data. The 

content was organized using a descriptive-analytic method based on the 

American school framework for comparative studies. The authors also 

apply a quantitative research approach to explain and evaluate 

synaesthesia in the abovementioned works.  

3. Discussion 

 Synaesthesia is an illusory technique of integrating two senses and 

perceiving one via the other or attributing the characteristics of one to 

the other. This literary device has been recognized as a significant 

technique in Persian and Arabic literature because it can pique the 

audience's attention while also transmitting the poet's sentiments and 

spiritual experiences. Synaesthesia enables the poet to broaden his or 

her imaginative horizon and create fantastically impressive imageries, 

which enhances the poetic effect of a text. “This creative device 

combines or substitutes one of the human senses with the other one. In 

this regard, it links the characteristics of one sense to the other. Needless 

to say, synaesthesia covers not only the five senses but also the abstract 

senses” (Golchin & Rashidi, 2011: 297). This artistic device is built on 

a “proclivity to change and combine.” For example, the poet may use 

this rhetorical device to alter the sense of smell so that audiences 

experience it via the senses of taste, hearing, and touch, or they see 

colors through sounds and hear sounds through colors (Modirzadeh 

Tehrani, 2020: 84-85). Furthermore, by using this aesthetic technique, 

the poet seeks to create innovative conceptions (Sheikh, 2010: 129).  

     Mahmoud Darwish and Qahar Asi are two poets who employed 

synaesthesia to create innovative literary imagery and elegantly express 

the intended meaning and sentiments. Given the following basic 

classification, we can analyze the use of synaesthesia in these poet's 

works: 
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     The first type of synaesthesia is “horizontal harmony”. It results 

from the combination of two senses, such as sight and hearing, hearing 

and sight, sight and taste, sight and touch, touch and sight, and so on. 

The integration of hearing and sight senses is often highlighted in these 

poets’ works. As a result, this aesthetic combination has caught the 

poets' attention more than others. The explanation for it might be 

Mahmoud Darwish's and Qahar Asi's exceptional sight and hearing 

senses since both have seen war and its devastating effects: both poets 

can detail the explosion of the shells, cries of the war-torn, and visions 

of people’s suffering via such a combination. 

     Vertical harmony is the second form of synaesthesia. Here, poets do 

not confine themselves to integrating merely two senses: they blend 

terms related to five senses with terms that represent abstract concepts, 

creating attractive imagery. In this case, the poet may brilliantly express 

his mental imagination by using literal devices that render the abstract 

notions evident (Hassanli, 2004: 282-283). The poets in question have 

employed a synthesis of sight sense and abstract ideas more frequently 

since sight is one of the most essential human senses and allows people 

to interact with their surroundings. The combination of this sense and 

imagination results in the creation of innovative imagery. Mahmoud 

Darwish and Qahar Asi transmit their experiences and thoughts vividly 

via such artistic combination, contributing to the creation of novel ideas 

in the realm of poetry. 

 

4. Conclusion 

 The findings reveal that, although the poets employed synaesthesia in 

different manners, what counts is that they established a relationship 

between the way they use this literary device and the content, ideas, and 

feelings they attempted to convey via their poetry.  

     The most notable aspects of these poets’ collections are their 

intentional use of the aforementioned literary device and its harmony 

with the theme. According to the sample analysis, synaesthesia has 

transformed the poems into creative poetry and has been used to convey 

meaning and increase the literary impression communicated to the 

audience. Mahmoud Darwish and Qahar Asi have used various types of 

synaesthesia in their verses on occasion, demonstrating their 
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inventiveness in using this literary device. Darwish’s poetry employs 

the following synaesthesia combinations (horizontal axis) frequently: 

(1) sight-hearing combination; (3) hearing-sight combinations; (1) 

sight-taste combination; (1) sight-touch combination; (2) touch-taste 

combinations; (2) smell-sight combinations; and (1) taste-smell 

combination. Darwish's use of synaesthesia on the vertical axis (the 

combining of five senses with abstract concepts) is also frequent. 

Accordingly, there are (8) sight-abstract concept combinations; (3) 

touch-abstract concept combinations; (1) hearing-abstract concept 

combination; and (1) smell-abstract concept combination. Qahar Asi’s 

frequency use of synaesthesia in the horizontal axis is as follows: (2) 

sight-hearing combinations; (5) hearing-sight combinations; (2) sight-

taste combinations; (1) touch-sight combination; (2) sight-smell 

combinations; (1) smell-hearing combination; (1) hearing-smell 

combination; and (2) hearing-touch combinations. Furthermore, his use 

of synaesthesia on the vertical axis (the combining of five senses with 

abstract concepts) is as follows: (15) sight-abstract concept 

combinations; (1) abstract concept-sight combination; (4) abstract 

concept-hearing combinations; (1) smelling-abstract concept 

combination; (1) abstract concept-touch combination; (2) touch-

abstract concept combinations.  

     According to statistical analysis, the most common use of this 

literary technique on the horizontal axis is synaesthesia created by the 

hearing-sight senses. Furthermore, sight-abstract concepts are the most 

often utilized combination in the poets' collections on the vertical axis. 

In general, we may say that these poets' most active senses are sight and 

hearing. One explanation for such a focus on these senses might be 

because poets' sight and hearing senses were stronger than other senses: 

these dedicated poets had seen shell explosions and terrible wartime 

scenes. As a result, the combination of various sensations, known as 

synaesthesia, allows these poets to more clearly depict the sound of 

war-torn cries and scenes from people's suffering.  

Keywords :comparative literature, synaesthesia, Mahmoud Darwish, 

Qahar Asi  
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041بهار و تابستان ، مششو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

 

 آمیزی در شعر محمود درویش و قهّار عاصیحس

از آتش از » و  «فعلتا مّعال تعتذر »شعری  مجموعۀ یمورد پژوه

 (ابریشم
 6 بویه لنگرودی، عبدالعلی آل 4وحیداهلل جمال)نویسنده مسئول(

 چکیده

اسگگگ   ه  منظور از آن بیان و تعبیری اسگگگ  و یو هنر یبالغ شگگگگردهایاز یکی یزیآمحس

این  از یگیربهره شاعر با اسگ . ها حاصگ   آن آمیتتگی دو حس به یکدیگر یا جانشگینی آن  

ریند و به بیاف یرگذارو تأث یباز یریتصگگاوتا  دهدمی را گسگگتر  یشخو یپرداز یالخ ۀدامن شگگگرد

سازی مفاهیم میزان دریاف  با گریز از هنجارها و با برجسته  وشداین آرایه می .بیفزایدادبیّ  متن 

درونی شاعر  را به متاطب  انتقال و لذت ادبی متن را در خواننده فراگیر  ند و از این رهگذر حسّ

ا مّعال تعتذر »شگگگعری  آمیزی را در دو مجموعۀحس پژوهش حاضگگگر در نظر دارد  ه آرایۀ .دهد

های این یافتهقهّار عاصگگی بررسگگی و تحلی  نماید.  « از ابریشگگم از آتش»محمود درویش و « فعل 

و مبتنی بر رویکرد ادبیات تطبیقی   تحلیلی و با نگاه  می–پژوهش  ه بر اسگگگاو رو  توصگگگیفی

دو شاعر بسامد باالیی ر این گیری  از این آرایۀ هنری در شعبهرهدهد  ه انجام شگده اس  نشان می 

حوۀ نکات اختالفی ن ؛ ولی های سگبکی شعر آنان  برشمرد توان  آن را یکی از ویژگی ه می  دارد
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 ه پیوند میان  اربرد این آرایۀ هنری با ، آمیزی در شعر هر دو شاعر موجود اس اسگتفاده از حس 

 شده اس . محتوا، اندیشه و احساسات شاعرانه، همواره در اشعار آنان رعای  

 ار عاصی.آمیزی، محمود درویش، قهّادبیات تطبیقی، حس های کلیدی:واژه
 
 مهمقدّ .1
 شرح و بیان مسئله. 1-1

گیرد و شاعر با استفاده از آن شگعر هنری اس   ه از تتیالت و عواط  انسان سرششمه می 

الم و صیق    ند. شگاعر جه  زیبایی  مفاهیم ذهنی و درونی خود را به خواننده تداعی می

. آمیزی اس باشگد  ه یکی از این شگردهای هنری حس های ادبی میخویش نیازمند آرایه

آمیزی، در این اسگگ   ه شگگاعر با اسگگتفاده از آن خواننده را در فطگگای عاطفی اهمی  حس»

ر باآمیزی اولیناصگگگطالس حس  ند.می ذهنی و درونی خود را به وی القا مفاهیم ،قرار داده

( این آرایۀ 449: 6119)فارو،  «، ناقد و شاعر نامدار فرانسوی مطرس شد.4شالر بودلرتوسط 

التبادل الحسگگگی، »و در زبگان عربی بگا عناوین    ( Synesthesiaهنری را در زبگان انگلیسگگگی) 

( 449: 6110شگناسند. )الصای،،  می« التراسگ  الحواو، المعادلۀ الحسگیۀ، الحس المتزامن و...  

آمیزی بیان و تعبیری اسگگگ   ه حاصگگگ  از آن آمیتته  منظور از حس( »499: 4499)وهبه، 

( 94: 4094)شگگگفیعی  د نی، « دهد.ها خبر میشگگگدن دو حس به یکدیگر یا جانشگگگینی آن

ای هویژه شگگعر از ارز  واالیی برخوردار اسگگ  و آفرینشبهآمیزی در ادبیات   و حستتیّ

هنری جریانی اسگگگ   ه از رهگذر آمیتتن دو یا آید. این آرایۀ ادبی بر مبنگای آن پدید می 

ی ادیگر شگک  گرفته اس  و در زیبایی و گستر  تصویر شعری نقش ویژه کشند حس با ی

 دارد. 

  زبانی جه  از: اسگگ  اهمی  حائز جه  سگگه از شگگعر در هنری شگگگرد این از اسگگتفاده     

  جه از شگگود؛می زبانی توسگگعۀ سگگبب و گرددمی جدیدی و تازه تر یبات ایجاد باعث

 بهتر همف نهای  در و شدن عینی سبب دیگر حس یا حسگی  به مربوط امور آمیتتگی معنایی

 زا بدیعی و زیبا تصگگاویر نیز شگگناسگگی زیبایی جه  از همچنان و شگگودمی معنا ترراح  و

 ه  گردد،می قمحقّ زمانی فوق موارد همۀ البته. آیدمی وجود به حواو آمیتتگی رهگذر
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 بهمنی) .ضگگربی جدول تعبیری به نه و باشگگد خالقانه متتل  حواو با مربوط امور آمیتتن

 دخو ویژۀ محسگگوسگگات با حواو این از هر دام»  د نی شگگفیعی باور به( 94: 4042مطلق،

 با واییشن حس حجم، و رنگ با بینایی حس درشتی، و نرمی با المسه حس ،شگود می مرتبط

 شگگوری و شگگیرنی و طعم با ششگگایی حس و مُشگگ  و عطر با بویایی حس موسگگیقی، صگگدای

 آرایۀ این از معاصر شاعران( 64-61: 4029  د نی، عییشف.« )دارند سگرو ار  طبیعی طوربه

 از وعین آمیزیحس آنان باور به. اندبرده بهره خالقانه گونۀ به معنی با آن ارتباط و هنری

 (499: 4494 عبدالرحمن،.)اس  شعر در معنوی موسیقی از ایجلوه و گفتاری پارادو س

ر تعتذ ال»  شعری هایمجموعه در آمیزیحس  اربرد وا اوی حاضر، پژوهش از هدف     

 عاصگگی، عبدالقهّار. اسگگ  عاصگگی قهّار و درویش محمود «ابریشگگم از آتش از و فعل  اعمّ

 اجتماعی، سگگیاسگگی، هایاندیشگگه بازتاب و نقد به اشگگعار  در  ه دردمند، اسگگ  شگگاعری

 فرهنگی و علمی هایاندوخته   وشگگگدمی  او. پردازدمی خواهیآزادی و دوسگگگتیوطن

 نیز درویش محمود سگگویی، از. دهد انتقال متاطبان به ادبیات و شگگعر دریچه از را خویش

 امینمطگگ بیشگگترین گردد؛می محسگگوب جهان در فلسگگطین معاصگگر شگگعر مدارشپر و پیشگگگام

 ددر بیان شهروندان، حقوق از دفاع مبارزه، به دعوت وطن، به عشق را شگاعر  دو این شگعری 

 جمع  اوی سگگند و ای تابتانه رو  به پژوهش این هایداده. دهدمی شگگک  مردم رنج و

 اییآمریک مکتب شارشوب  در و تحلیلی -توصیفی محتوا سازماندهی رو  و شگده  آوری

 .اس  شده انجام تطبیقی مطالعات در

 . پیشینه پژوهش2-1
آمیزی شگگگعر محمود درویش و قهّار در مورد حس،  ه انجام شگگگدهاییبررسگگگیبر اسگگگاو 

عاصگی تا نون هی  پژوهشگی انجام نشگده اسگ ؛ اما این آرایۀ هنری در شگعر دیگر شاعران      

  وتاه پژوهش این در آنها تمام به اشگگگاره  گه  مورد توجگه و تحلیگ  قرار گرفتگه اسگگگ    

ها ه روی آثار شاعران معاصر ایرانی و  آن ترین از مهم نمونۀ شند به رو این گنجد.  ازنمی

 :گرددمی عرب انجام شده اس  اشاره

( از علی 4049« )یوشگگیج نیما و عق  سگگعید هایسگگروده در آمیزیحس هایگونه»مقالۀ      

ید عق  و های سعآمیزی در سرودهنجفی ایو ی و منصگوره طالبیان، به بررسگی تطبیقی حس  
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های این پژوهش نشگگان می دهد  ه دو شگگاعر با اسگگتفاده از این یافته. اندیوشگگیج پرداختهنیما

وع مفاهیم ذهنی خویش از ن بیشگگتر از هنری آن و زیباشگگناختی جنبۀ بر شگگگرد هنری افزون

 عربیال االدبین فی الحواو تراسگگگ  ظاهره»ن مقالۀ یهمچن ؛اندآمیزی انتزاعی بهره بردهحس

 ثیر و امینه ( از هادی نظیری منظم، رحیم4042« )(مقارنه دراسگگۀ) المعاصگگرین والفارسگگی

سلیمانی به بررسی این آرایۀ هنری در شعر معاصر عربی و فارسی پرداخته اس . نویسندگان 

دبی در زبان از این آرایۀ ااند  ه بیشگتر شگاعران عرب و فارسی  این مقاله به این نتیجه رسگیده 

 اند.تشیدن خیال و خلق تصاویر شاعرانه بهره بردهاشعار رمانتی  و نمادین جه  وسع  ب

( از 4909« )سگگرهری وسگگهراب الشگگابی القاسگگم أبی شگگعر فی الحواو تراسگگ  ظاهرۀ»مقالۀ    

 آمیزی در شگگگعر این دوهای از حسپور و امینه سگگگلیمانی، نیز به بررسگگگی گونهزین  عرف 

 هنری پرداخته اس .شاعر و ارتباط واژگان و مفاهیم بدیعی با این آرایۀ 

این شگرد هنری را در اشعار محمود درویش و قهّار عاصی  تا  وشدمی حاضگر  پژوهش     
مورد   «محور افقی و عمودی»بگا تکیگه بر مکتگب ادبیگات تطبیقی آمریکگایی و اسگگگتفاده از      

 و نمطگگمو را با این آرایۀ بدیعی ارتباط؛ تا دهد. نگارنده در پی آن اسگگ میبررسگگی قرار 
ا رویکرد و ب بررسگگی تحلیلی _توصگگیفی  رو  محتوای شگگعر شگگاعران مورد نظر، مبتنی بر 

 نماید. تبیین وتحلی   می
 اهمیت مسئله و . ضرورت3 -1

های محتوایی و شکلی از جمله  شگ  سگاختارهای مشگترر در ادبیات مل  فارز از تفاوت   

ن آشگگگنایی با یهمچن ؛سگگگازدق تواند، آن را محقّافی اسگگگ   گه مطالعاتی این شنین می اهگد 

معنوی  های لفظی وشگونگی اسگگتفاده از این شگگگرد هنری، خواننده را به درر بهتر زیبایی

 گردد.شعر این دو شاعر آشنا ساخته و راهگشای شناخ  مفاهیم ذهنی و درونی آنان می

 های ذی  پاسخ دهد.سؤالاین پژوهش می  وشد تا به 

 و ارتباط آن با معنا شگونه شگگگاعر دو در شگگگعر اینآمیزی حس اسگگگتفادۀ و  اربرد(4

 اس ؟

 تر اس ؟آمیزی در شعر این دو شاعر برجستههای حس دام ی  از گونه( 6
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 . بحث و بررسی2
 شاعران شعر در یزیآمحس .2-1 

منظور از آن بیان و تعبیری اسگگگ   ه  اسگگگ  و یو هنر یبالغ شگگگگردهایاز یکی یزیآمحس

این  از گیریبهره شگاعر با  ها اسگ . حاصگ   آن آمیتتگی دو حس با یکدیگر یا جانشگینی آن  

ریند و به بیاف یرگذارو تأث یباز یریتصگگاوتا  دهدمی را گسگگتر  یشخو یپرداز یالخ ۀدامن شگگگرد

سازی مفاهیم میزان دریاف  و با برجسته  وشد با گریز از هنجارهامیاین آرایه  .ادبیّ  متن بیفزاید

و لگذت ادبی متن را در خواننگده فراگیر  نگد و از این رهگگذر حس درونی شگگگاعر  را به متاطب      

 انتقال دهد. 
 بیرتت نیاس ، به ا گریحس د یجابه یحس شدن نیگزیجا ای حواو تتنیآم همهنر  به  یۀآرا نیا

تصگگور  نیشگگود، البته ا یاسگگناد داده م گریحس به حس د  ی ه اوصگگاف و افعال متصگگو  به  

و معقول را  یو اسناد متعلقات حواو ظاهر به امور انتزاع سگ  ین یمنحصگر به محدوده حواو ظاهر 

 ( 649: 4041 ،یدیرش و نی. )گلچشودیشام  م زین

شاعر ال دهد؛ به گونۀ مثشک  می« گراییتغییرگرایی و تر یب»اسگاو این شگگرد هنری را   

شایی را با حس ش بویایی تغییر ایجاد نموده و آنبا اسگتفاده از این هنر بدیعی در درر حس 

ها را به صدا و صدا را با رنگ احساو  ند و یا اینکه رنگیا شگنوایی یا بسگاوایی درر می  

ن شگگگاعر با اسگگگتفاده از این آرایۀ  یهمچن ؛(99-99: 4044، مدیرزاده طهرانیر.ر:  نگد ) می

 (464: 6141بیشتر به دنبال خلق مفاهیم جدید اس . )شیخ، هنری 

دسگگگ  به آفرینش  این آرایۀ هنریاز گیری بهرهنیز با  محمود درویش و قهگّار عاصگگگی      

د. را به متاطب انتقال دهند و احساسات اورا برانگیزنتا به زیبایی معنا  اند،یر بدیعی زدهواتص

آمیزی را در شعر این دو شاعر به دو گونۀ زیر مورد توان حسبندی میتقسیمترین در سگاده 

 تحلی  و بررسی قرار داد:

-متفگاوت مگانند بویایی   اسگگگ ،  گه از آمیتتگی دو حسّ « همگاهنگی افقی »گونگۀ اول،       

 آید.بینایی به وجود می -شنوایی یا ششایی
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جنس  اسگگگ   ه در آن تنها به تر یب دو« همگاهنگگ عمودی  »آمیزی گونگۀ دوم، حس     

شگگود با واژگانی  ه شگگود و شگگاعر واژگانی را  ه با حواو پنجگانه درر می بسگگنده نمی

ع شگگاعر واقآفریند. دردالل  بر مفهوم انتزاعی دارند درآمیتته اسگگ  و تصگگاویر زیبایی می 

(   ه از 99: 4049زند )ایو ی، طالبیان، میان امور حسگگگی و مفاهیم عینی و انتزاعی پیوند می

: 4049آمیزی نیز یاد شده اس . )مرتطایی، های بالغی بنام شگبه حس ی از  تابآن در برخ

420) 
 (یحس-ی)حسیافق محور یزیآمحس .2-1-1
 «ییشنوا -یینایب». 2-1-1-1

پنجگانه بیشگترین بسگامد تکرار را در شگعر شاعران معاصر دارد؛     حس بینایی در میان حواو

ها و اختالفات آن را برجسگگته را دیده و شگگباه  اعران با اسگگتفاده از این حس اشگگیا زیرا شگگ

: 6110ای در خلق تصگگایر شگگعری دارد.)الصگگای،،  از این رو این حس نقش ویژه ،سگگازندمی

 شگگود  ه رنگهای منسگوب به بینایی شگام  دیدن، دود، آتش، نور، رنگ می  ویژگی (442

  دهد  اربرد آمیزی  ه دو طرف آن را حواو ظاهری تشکیهای مادی و حسدر توصی 

 (91: 4094فراوانی دارد. )بهنام، 

در این تر یب مدر ات حس بینایی با شگنوایی با هم آمیتته و وسگع  خیال شاعر عمق        

گیری این شگگگگرد و  اربرد نماد، مفاهیم ذهنی خود را  گار هدهگد؛ محمود درویش بگا بگ   می

درویش نماد فلسطین اس . نماد دهد. زیتون، در شعر بتشد و  محسوو جلوه می  میعینیّ

 های مادر ا  را ششگگید و با فریاد ه شگگاعر در هفتمین بهار زندگی طعم دوریسگگرزمینی

از این رو، شگگاعر همواره در اشگگعار  به  ؛خواندند ه لبنانش می  روانۀ سگگرزمینی دیگر شگگد

شاعر با آمیز  دو  ند. ها یاد میآنورزد. او در این قصیده نیز از این دو سگرزمین عشق می 

ه   اشگاره به فلسگطین دارد؛  همان سرزمینی  « یتیأغن بذور»حس بینایی و شگنوایی در عبارت  

ا   احسگگاو شگگاعرانه را در آن تجربه  رد و پس از آن الهام  در نتسگگتین روزهای زندگی

 هایش شد:سرودهبتش او در 

دْتُ / وفی األخرى وَجَبُذورَ أُغنیتیزيتونتان عتیقتان على شمال الشرقِ/ فی األولى وَجَدْتُ »

 (99: 6119)درویش،  «رسالةً/ من قائد الرومانْ.
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 از/  نامۀ یگرید در و/ افتمی را امترانه بذر یاول در/ یشگگرق شگگمال در  هن تونیز درخ  دو» :ترجمه

 «روم فرماندۀ
القاء درونی خود را به متاطب قهگّار عاصگگگی نیز با اسگگگتفاده از این شگگگگرد هنری حس  

نوایی آمیزی بینایی و شگگگ ه گونۀ از حس« تابوت بانگ» نگد. او در بی  زیر با تر یب  می

 دهد:اس ، درد وطنش را فریاد سر می

فجر رهایی  رد/ و از بامداد تنگ فلق ناگه/  بانگ تابوتهای مسگگگجد جامع را/ گلدسگگگته»

 (299: 4046)عاصی، « رگبار شادیانه نهیب افگند.
  «یینایب -ییشنوا». 2-1-1-2

یرد؛ شاعر گدر این تر یب حس شگنوایی با بینایی با هم آمیتته و مفاهیم جدیدی شگک  می  

با اسگگتفاده از این شگگگرد هنری به دنبال وسگگع  خیال خویش اسگگ . او با آمیتتگی این دو  

« ضووو ال کالم» ند. به گونۀ مثال درویش در عبارتمی به خواننده القاای را حس مفهوم تازه

اسگگ   «قرآن  ریم»مفاهیم زیبایی را به تصگگویر  شگگیده اسگگ . او  الم خداوند را  ه همانا 

یب ها به نور تشگبیه نموده اسگ . شاعر با استفاده از این تر   خاطر تأثیر مسگتقیم آن بر قلب به

اشگاره به راویان  ج فهمی دارد،  ه برداشگ  نادرس  شان از مفاهیم قرآنی باعث اختالف   

 شود:  های اجتماعی میاهنجاریو ن

فی  کالم الضوووو کونووَ أيمشوووی فووق موُنْأووَدَرُ وأيفْ ِخُل کیل/ يوتلل الرُ وا ُ على    »

 (99: 6119درویش، )«حَ َرُ؟

 ختالفا یسگگنگ بارۀ در نور  الم سگگر بر انیراو/ شگونه: گفتم خود با و رفتمیم راه یادامنه یرو: ترجمه

 ؟دارند نظر
ند،  جان حس شنوایی و بینایی فرض میگاه شگاعر با این تر یب خالقانه برای اشیاء بی      

های همچون صگگدا، سگگتن، شنان  ه میان این دو حس آمیتتگی به وجودآمده و ویژگیآن

سنگ و  سازد،گویاگیرد. شگاعر با اسگتفاده از این تر یب تصگاویر خیالی می   آواز شگک  می 

  بوتران دربند از حسرت آزادی ناله سر می دهند: وه وطنش نیز بسان 

تنطقُ بی/فأنطقُ.../کُلي ما أصغیَُ للأ رِ استمعَُ إلى/ فديل يَمَامَةُ بیضا َ /  صودى األشیا  »

 (49)همان:  «تشهَق بی.
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 راف گو  سگگنگ به رگاهه.../ میآیم سگگتن به زین من/ سگگازدیم یمرا بر زبان جار ایاشگگ پژوار :ترجمه

 .زندیم میصدا وآه حسرت با  ه/ شنومیم را یدیسف  بوتر یآوا/ دهمیم

قهّار عاصگی نیز برای زیبایی و انتقال مفاهیم ذهنی خود از این شگرد به زیبایی بهره برده  

، «غوغا»های پردازد،  ه آوردن واژهاسگگگ ، او در این غزل به سگگگتایش از زبان فارسگگگی می 

«  غوغا، ترنم، و بانگ»آمیزی شاعر اس . نشانگر هنر حس« سگریده »، «بانگ»، «دریا»، «مترنّ»

ین شگگود؛ شگگاعر با آمیتتگی ا میبا حس بینایی دریاف  « دریا و سگگریده» با حس شگگنوایی و 

منظور خود را  ه همانا پاسگگگداری و نکوداشگگگ  از این زبان معنوی اسگگگ  به گو    حواو

 رساند:متاطبان می

ر سرست  دپارسی/  دریاسگ   رنمت  ُه غوغای/ گ  نیسگ  ماه نیسگ  دل ماسگ  پارسگی    »

ه بیدار عرصسریده  بانگ/ پیدا بود از این  ه شه زیباس  پارسی/ حماسگه و هموار در سرود 

 (204: 4046)عاصی، « .پیغمبر هنر ستن راس  پارسی/ با  مرد

های نیروهای اشغالگر و مزدوران آنان جنای او همچنان با اسگتفاده از این شگگرد هنری   

ه  « جرو، خون، زنجیر، بانگ،گرفتاری»های را بازتاب داده اسگگ ، شگگاعر با  اربرد واژه 

 انگیز ساخته و با آمیتتگی حواوگیرند، فطای شعر  را غمدر ی  حوزۀ معنایی قرار می

 زند: شنوایی و بینایی و بازی با  لمات درد و اسارت مردمش را فریاد می

فشگگگاند بانگ و بیداری میخون  جرودوشگگگند/ اد میدر آن منزل  ه از پسگگگتان شگگگب بید»

گرفتاری  بانگجز  زنجیرآیگد/ بگه آوای غالمگان نیسگگگ  جز آهنگ مزدوری / از این    نمی

 (694: 4099)عاصی، « آید.نمی
 «ییچشا-یینایب» .2-1-1-3

خلق  تصگگاویر زیبایی ،آمیزی، حس بینایی و ششگایی باهم تر یب شگگده در این گونه از حس

ا و هبا زبان قاب  دریاف  اسگگ ؛ زیرا زبان با انواع آشگگامیدنی  طعم و ششگگایی مادهشگگود. می

 شود؛ از اینتوسگط آن طعم و مزۀ غذا حس می  ،مسگتقیم در تماو بوده  ۀها به گونخورا ی

)النجاتی،  دانند.رو دانشگگگمنگدان علوم بالغگ  در  قگدیم آن را جزئی از حواو المسگگگه می    

با اسگگگتفاده از این تر یب مفاهیم زیبایی آفریده اسگگگ . واژۀ   (؛ محمود درویش،49: 4491
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امری ششگایی اس   ه تلفیق این دو حس طعم شکس  را  « تلخ »امری دیداری و « درخ »

  ند:به متاطب تداعی می

ى علجذْعَ الز نْزيلوَِْ/ / فأيذرف باسمها دَمْعَ الكالمِ/وکُلي ما أيبْصَرْتُ ،أيخی! أنا أُخْتُكَ الصُ غْرى»

 (49: 6119)درویش،  «الطريق إلى الغمامِ.

  ه هربار و/ سازمیم یجار او طرف از را سگتن  سگرشگ    من و/ امتو  وش  خواهر من! برادرم :ترجمه
 .نمیبیم ابرها راه سر بر را تلخ تونیز درخ  تنۀ

آغاز « آه»برد و شگگگعر  را با می اربهرا به زیبایی   قهّار عاصگگگی نیز این شگگگگرد هنری

لشگگکر » گیرد،  عبارت  ه از اعماق وجود ی  انسگگان دردمند سگگرششگگمه می « آه» ند. می

ر ذهن های تشگگنه را دتر یبی از حس بینایی و ششگگایی اسگگ ،  ه تصگگویر انسگگان « تشگگنگی

رگ را لب م ند و تصگویر از آوارگان جنگ  ه با شگکم گرسنه و تشنه  متاطب تداعی می

 گیرند . در آغو  می

/ آن  ه از عشق هنوز/ آب آبی به ؛میرندسوگ و سیه میو درد/ شه بی شگنگی لشگکر ت آه! »

 (941: 4046)عاصی، » لبش هس  منم.
 «ییبساوا-یینایب».2-1-1-0

ین شگگود. درویش از اآمیز  حس بینایی و بسگگاوایی  نیز موجب آفرینش تصگگاویر هنری می

یاف  با حس بینایی قاب  در  ه« شمع»آفریند؛ آمیتتگی ای میرهگذر تصگاویر خارق العاده 

گذارد. او در این میتصگگگویری از درد و عشگگگق به وطن را به نمایش« جرس»اسگگگ ، با واژۀ 

ادن دقصگیده به دنبال تصگویری  ردن خون سگربازانی اس ،  ه عاشقانه با جانفشانی و خون   

 به دنبال آیندۀ روشن فلسطین هستند:

، لتراهُ/ ينفضُ عن جرحه، من شوومعةًمثلی سوَیُوقِدُ   فناك عند نهاية النفق الطويل مُأَاصوَر// »

 (449: 6119)درویش،  «عبا َتِهِ الظالمَ. تدل نی رَيْأانة/.

 و  ندیم روشگگن خود زخم از یشگگمع من مانند/ یاشگگده محاصگگره مرد بلند، داالن نیا یانتها در :ترجمه
 .را شیهاسیگ  ه حانیر. تکاندیم شیقبا از/  را یکیتار
 «یینایب-ییبساوا».2-1-1-5
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ک  تر یب جدیدی را ش آیند وآمیزی بساوایی با بینایی در  نارهم میدر این گونه از حس

محمود درویش بگا اسگگگتفگاده از این تر یگب هنری به تعری  و تمجید زادگاهش     دهنگد. می

گونۀ از حس آمیزی اسگ ؛ شون سق  با حس  « سگق  من سگحاب  »پردازد. در عبارت می

ابر با حس بینایی قاب  رؤی  اسگگ .  الم اهلل در این قصگگیده نماد بی  المقدو  بسگگاوایی و 

اسگگگ ،  ه آسگگگمانی از جنس ابر دارد و ابر  نایه از سگگگتاوت و بتشگگگش اسگگگ . یعنی او  

خواند  ه خداوند برای مردم فلسگگگطین به خیزی میزادگاهش را سگگگرزمین غنی و حاصگگگ  

 ودیعه نهاده اس :

 (04همان: )«سأابْ.من  سَقْلٌ/ ،القريبةُ من کالم اهللِ/ وَفِیَ ،لبالدنا»

 .ابر جنس از دارد یسقف/  اس   ینزد خداوند ستن به  ه همان/ مان، نیسرزم :ترجمه
ای دارد. اسگتفاده از این عنصر فقط وجه شباه  و  در شگعر معاصگر  اربرد ویژه  « رنگ»

های خود بهره خیال پردازیخاطر همرنگی اشگگگیگاء نیسگگگ ، بلکگه اغلب شگگگاعران از آن به   

در اغلب معادالت سگگیاسگگی نمادی از نا امی و شگگکسگگ  اسگگ . « رنگ زرد»مانند:  ،برندمی

س  سازد و مفاهیم شک المش را برجسته می« تب»ی با واژه« زرد»عاصگی  با تر یب رنگ  

  ند:اشغالگران را در ذهن تداعی می

سگگیاسگگ  پوسگگید/ در  سگگوفی  ه همه شیز شگگکسگگ / سگگوخ  قاموو نجاب   زرد تبدر »

 (02: 4099عاصی،«)تمهید/ سوخ  قدسی  تهم  شده و باد به گرد  نرسید. 
 « ییبساوا-یینایب » .2-1-1-6

شگگگاعران از این شگگگگرد هنری،  ه تر یبی از حس بینایی و بویایی اسگگگ ، عواط  درونی  

ز انگیز زادگاهش را  ه اعاصی با الهام از آن فطای دل شند. قهّار خویش را به تصگویر می 

به شگگک  زیبایی به تصگگویر  شگگیده اسگگ . او    ،گیردهای هندو ش سگگرششگگمه میپایه وه

 ند:را نیز به خواننده القاء   وشد؛ تا فطای عطرآگین آن همچنان با تلفیق این دو حس می

سگگگار های سگگگیب / ای لط  سگگگایههنور و عطر باغچزاران/ ای ای شیره دامن از سگگگحر نی»

 (224: 4046)عاصی، « بدرود این ترنم آمویه./ بدرود ای جوانی هندو ش/سریدار

 ،فطگای شگعر  را عطرآگین ساخته اس    «باز گالب»او همچنان در این بی  با تر یب

  ند: ه حس خالقی  خویش را به شنونده الهام می
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 ماند/ معطر از نفسمی از گالبم یار و به بهای یافتن اسگگگ / به ناخیال گمشگگگده در لحظه»

 (44: 4099)عاصی، « صبح و پار از تلقین/ برادری! 

 
  «یینایب-ییایبو».2-1-1-7

را  جای بویایی و بویاییخگاطر توجه بیشگگگتر متاطبان، حس بینایی را به گگاهی شگگگاعران بگه  

د و آنان را در مطاع  بگذارنگیرند تا از این طریق بر متاطبان تأثیر  ارمیبهجای بینایی به

ها نیدنیش»واقع این شگرد هنری ی روحی خود بیشگتر سهیم سازند. در تجربۀ شگعری و فطگا  

( محمود 049: 4490)ر.ر: هالل، «  ند.ها تبدی  میها را به بویاییها و دیدنیرا به دیدنی

سگگطین سگگرزمین فل ه نمادی از آوارگان و « البرتقال رائأة السوونونو»درویش نیز با تر یب 

 شگگد و برای برگشگگتن به زادگاه اسگگ ، اشگگتیاق انسگگان دردمند  شگگور  را به تصگگویر می 

  نند:خویش بر قایق خیال خویش سوار اند و  رسیدن به ساح  مقصود را  لحظه شماری می

 ورائأةُ السووونونوطريق التوأموُ ل فی الأو/ِ / لفالأ/ قد ي علُ الذئ/َ نادلي مقهىط/ طريقُ    »

 (460: 6119درویش، .«)على البأرِ البرتقال

 و رستوپ راه/ سازد بدل  افه شتدم یپ به را گرگ عشق، بسگا  شه/ اسگ   عشگق  در دنیشگ یاند راه :ترجمه
 .اس یدر یرو  نارنج بهار عطر

ه آمیزی بویایی و بینایی اس ، ب ه گونۀ از حس« مُسگ  و لی  »او همچنان با آمیتتگی 

 تا احساو متاطبان را بر انگیزد:س  دنبال تصویر سازی

/ وعِقْدُ الیاسوومین على کالم الناي ي رحنی،/ وي رحنی التأمُ لُ فی ،مِسووْكُ اللیل ي رحنی»

 (440)همان: « الطريق اللولبیِ  إلى ضواحی/ األندلخْ ...

 دنیشیاندو \ ندیم امیزخم مردم ستن بر نیاسمی زیآوگردن \ ندیم امیزخم شب خو  عطر :ترجمه
 . ندیم امیزخم اندلس حومۀ به یمنته یحلزون جادۀ در
 «بویایی-چشایی. »  8-1-1-2

نی، تلتی بگگا حس بویگگایی یهگگای همچون شگگگوری، شگگگیر آمیزی وابسگگگتگگهدر این نوع حس

آید. برخی از شگگگاعران به این باورند  ه تر یب آمیتتگه و مفگاهیم جدید به وجود می  درهم

 ؛(420: 6146گردد )ر.ر: حسگگگین، هنری زیبایی میاین دو حس سگگگبگب خلق تصگگگاویر   
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آمیتتگی حسگگی « المعطر»و « العسگگ »در این شگگعر محمود درویش میان واژۀ  عنوان مثالبه

صگگورت گرفته اسگگ  و شگگاعر با اسگگتفاده از تلفیق این دو حس طعم شگگیرین و عطرآگین     

  ند:زندگی را در ذهن متاطب تداعی می

ملُهُ . ثم أحالعَسَلِ/ المُعَطي راألمَ , أسقیهِ حلی/َ/ الشا  ممزوجاً بملعَقيةُ مني  ال أُمَ  تُرْضوعُهُ فكُنَُْ »

 (29: 6119درویش، «)کغیمَةِ عاشقُ فی غابة البل وطِ... 

/ دادمیم او به را معطر عس  با تتهیآم/ گوسفند ریش بودم، مادر من و دهد ر یش  ه س ین یمادر :ترجمه
 .زدمیم خود با بلوط جنگ  در/ ایدلداده  ابرِ سانهب را او آن از بعد
 «ییشنوا-ییایبو» .2-1-1-9

در این شگگرد هنری، حواو بویایی و شنوایی باهم تر یب شده و باعث خلق تصاویر هنری  

شگود. قهّار عاصگی با اسگتفاده از این تر یب مفاهیم زیبایی آفریده اسگ ، در ساختار     زیبا می

خاطر برجستگی و اینکه شگاعر عطر را در  نار طرب آورده به صگدا ندارد  « عطر»غیر هنری 

  الم و توجه متاطبان اس :

ای بانوان معبد خوشگگگنودی/ او برترین پدیدۀ دنیایی اسگگگ / ناز  دهید و ناز بر آرید /  »

 (249: 4046)عاصی، « زنید رویایش/ از ششم من نماز گزارید . طرب عطر
 «ییایبو-ییشنوا» .2-1-1-14

آمیتتن دو حس متفاوت مفهوم خاطر زیبایی و تأثیر گذاری  الم با درهمهشگگگاعر بگگاهی  

(  به گونۀ مثال قهّار عاصی 409: 4099 ند. ) ریمی، ی  حس را به حس دیگر واگذار می

با  اربرد این شگگگگرد در بی  زیر با امتزاو دو حس متقارب  الم معشگگگوقش را عطرآگین  

از این شگرد ذهن متاطب را آمادۀ پذیر  مفاهیم غیر ممکن  جلوه داده اس ، او با استفاده

 ساخته و به ادبی   المش نیز افزوده اس :

سگگبز پرداز ولطی  و رایحه\ا جاودانگیبه  حرفهای معطر ه رویایی و دل انگیز اسگ / و  »

 (49: 4099)عاصی، « باید.های جنوب/ بهار میتاری  اس /  ه از نسیم دل انگیز باز

 «ییبساوا-ییشنوا» .2-1-1-11

مار شترین حواو انسگگانی بهخاطر پیوند آن با ماده، یکی از مادیحس المسگه یا بسگاوایی به  

 خاطر  اربرد ویژۀ خود همچون: گرمی، نرمی، سردی، زبری، سوز و...رود. این حس بهمی
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معاصگگگر با ( شگگگاعران 49: 4049شاره جز تماو مسگگگتقیم با ماده را ندارد.)ایو ی، طالیبان، 

های جدیدی اسگگگتفگاده از این حواو، بگازی بگا واژگگان و دخگ  و تصگگگرف زبگانی تر یب       

ایی و  ه با حس شنو« آوازهای سگوخته »آفرینند. عاصگی با  اربرد این شگگرد و تر یب   می

ند؛   خواهد تصویری از آوارگان جنگ را به خواننده القابسگاوایی قاب  دریاف  اسگ ، می  

طای روحی شاعر را ملتهب نشان داده و شعر او را غم انگیز جلوه داده واقع این تر یب فدر

 اس .

 سگگوخته آوازهای آیم/ وهای سگگوخته میویرانم/ با خون نسگگ  آتش و خا سگگتر/ از  لبه »

 (292: 4046عاصی، «)خوانم. می

تر یب از حواو شنوایی اس . ماهی  آواز « آوازهای سرد»در این بی  از شگعر عاصی  

در  نار آنکه منظور « سگگرد»با واژۀ « آواز»ما شگگاعر با این تعبیر جدید و آوردن صگگداسگگ ؛ ا

سازی  الم نیز شده اس . شاعر با  اربرد واژۀ رسگانیده، موجب برجسته خود را به متاطب 

داند و به این باور اس   ه آوازها و آواز را از جوهر اصلی ا   ه صداس  تهی می« سرد»

 گراییده اس : نواهای عدال  به خشکی

د/ ای یابگرانجایی/ در خاطر  پناه نمی آوازهای سردخورشید از او سریده از او پیداس / »

 (411: 4099)عاصی، « عشق/ ای بامداد واژۀ آهنگین.
و قهّار عاصگگی نشگگان  یش رودآمیزی محور افقی را در شگگعر محمود (بسگگامد اسگگتفاده از حس 4نمودار)
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آمیزی محقق شگگده در محور افقی شگگعر محمود درویش  از میان حسشنانچه مالحظه شگگد 

بساوایی،  -آمیزی  شنواییبینایی بیشگترین بسامد تکرار را داراس ؛ اما حس  -حس شگنوایی 

نان شگگنوایی مورد توجه شگگاعر نبوده اسگگ . همچ -بویایی و بویایی -بویایی، بینایی -شگنوایی 

ز بینایی دارد، او نیز ا -ر را حس شگگگنواییدر شگگگعر قهّار عاصگگگی نیز بیشگگگترین بسگگگامد تکرا

یب بساوایی بهره نبرده اس .  اربرد تر  -بویایی و بینایی  -آمیزی، ششگایی های حسگونه

   ه توان گفاز این رو می ؛بینایی در شگعر هردو شاعر گسترۀ فراوانی دارد  -حس شگنوایی 

ممکن برخورداری هر دو دلی  آن این تر یگب هنری بیشگگگتر مورد توجه آنان بوده اسگگگ .   

ه یده بزیرا این دو شگگاعر متعهد از روزی  ه د ،شگگاعر از حس شگگنوایی و بینایی قوی باشگگد 

راره و دیدن تصگاویر جنگ و ویرانی آشگنا هستند. آنان بهتر   اند با صگدای خم گشگوده جهان 

گان ندز درد مردم را به خوانتوانند با امتزاو این دو حس متفاوت صگگدای ناله و تصگگویر امی

  نند. القا

 (یحس یانتزاع -یانتزاع ی)حسیعمود محور یزیآمحس. 2-1-2

ید. آپنجگگانه و مفهوم عقلی و انتزاعی به وجود می آمیزی بگا آمیتتگی حواو این نوع حس

 ند،  گه امور ذهنی و درونی را دیگداری می  توانگد بگا بهره بردن از شگگگگردهگای   شگگگاعر می

( محمود 690-696: 4090لی، معرض تماشگا بگذارد. )حسن تصگوّرات خود را به زیبایی در  

وند اند.آنان با خلق پینمودهآمیزی به زیبایی اسگگتفاده درویش و قهّار عاصگی از این نوع حس 

 ند.اهای جدید، خواننده را به اندیشه و تأم  واداشته و تصاویر زیبایی آفریدهو تر یب
 «یانتزاع-یینایب» .2-1-2-1

(  ه 299: 4029ترین حس بوده اسگگگ  )انوشگگگه،  پنجگانه حس بینایی فعالاز میگان حواو  

صگگورت دیداری به متاطب بهامر انتزاعی مفاهیم درونی شگگاعر را  یکدیگرها با آمیتتن آن

 ند، تا با اسگگگتفاده از این تر یب مفاهیم ذهنی خود را با بازی   ند. شگگگاعر تال  میالقا می

مثال محمود درویش در این  عنوانبه ؛متاطب تداعی  ندصگگگورت دیداری به بگه واژگگان  

گران متصوّر اس  دیداری  ند. قصگیده  وشیده اس  تا بهار آزادی را  ه با خون مقاوم  

بوده،  ه با  آمیزیدر این قصگگگیده گونۀ از حس« دم الحب»و « عروق ربیعنگا »هگای  عبگارت 

هار ب»با حس بینایی و « خون»و « رگ»تر یب دو امر ظاهری و انتزاعی به وجود آمده اس ؛ 
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با امر انتزاعی و باطنی قاب  دریاف  اسگ . شگاعر با تر یب این دو حس تصاویر   « عشگق »و « 

 دیداری آفریده اس : 

الذي/ سفكته آلهة/،/ وآخرُفا دَمُ الأُ/ِ  .../ أُولى أغانینا عروق ربیعناوسال الما ُ أيحمري/ فی »

 (92: 6119درویش، )«د...دَمٌ سَفيكيتْهْ آلهةُ الأدي

 انیخدا/ ه س ا یعشق خون مان یترانه نینتست.../ نبهارما یهارگ/در شد یجار سگر   آب و :ترجمه

 ...شد آلوده آن به آهن انیخدا دس /   ه س ا یخون نشیآخر و/ تتندیر را آن

 گگاهی شگگگاعر بگا  اربرد واژگان و تر یب این دو حس انزجار و نفرتش را از نیروهای  

ایه از  ه  ن« ال ائعات يآو لبنات»سازد. او در این بی  با آوردن عبارت متجاوز آشکار می

شگگام آ ند،  ه بسگگان شگگغاالن خونسگگربازان اشگگغالگر اسگگ ؛ آنان را گرسگگنگانی خطاب می

 اند:یفلسطینمشغول دریدن انسان 

 بنات آوىلسووألتقی بنهايتی وبدايتی/ وأيقولل ويأكما! خذانی واُترکا/ قل/َ الأقیقة طازجاً »

 (69)همان: « .ال ائعاتِ

 را ق یحق قلب/ و دیببر مرا! برشگگما یوا: گف  خواهم/و  رد خواهم دارید سگگرآغازم و انیپا با :ترجمه
 .دی ن رها گرسنه یهاشغال یبرا نتورده دس 

سگگبکی محمود درویش رو  سگگؤال و جواب اسگگ . در این سگگب  یکی از شگگگردهای 

گیرد، ه نوشتاری شاعر تمام یا قسمتی از شعر خود را به گونۀ مکالمه و یا مناظره در نظر می

ع  شگگگود. فاع  فبگه گونگه متواتر تکرار می  « گفتم و گفگ  »معموال در فرم شگگگعر دو فعگ   

، یا معشگگوق« گف »و همچنان فاع  فع  دیگر اسگگ  « منِ»حقیقی شگگاعر و یا « منِ»، «گفتم»

در  «مقول قول»متاطب حقیقی و یا فرضی شاعر اس . الزم به ذ ر اس ،  ه در این رو  

هر دو مورد ساخته و پرداختۀ ذهن خود شاعر اس . درویش در این قصیده نیز از این شگرد 

ا  اربرد ازد. او بپردبهره برده و در خیاالتش با ام  دنق  شگگگاعر فقید مصگگگری به گفتگو می

آمیزی، بینایی و انتزاعی اسگگگ  منظور  را  ه ای از حس ه گونه« درّاجةُ الموت»عبگارت  

  ند: همانا سستی و  هول  شاعر اس  را به گونۀ تصویری به متاطب القاء می
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تدنو/ ولكنها ال تأرِ كُ  درّاجةُ الموتقُلَُ لهل/ قد تغیَ رتَ يا صاحبی .... وَانْفيطيرْتَ/ فها فِیَ »

 (404همان: .«)صرختك الواطفةْ/ قال لیل عِشَُْ قرب حیاتی/ کما فِیَ

/ ودشیم  ینزد مرگ شرخۀ دو ن یا/ یاشده نیاندوهگ و... قیرف یا رده ضگع  :/ گفتم او به :ترجمه
 .بود  ه سان آن/ ستمیز امیزندگ  نار: گف  منبه \دهد تکان تورا یآسا برق ادیفر توانینم اما

اسگگ . سگگاخ  تر یبات حسگگی و بردهقهّار عاصگگی نیز از این آرایۀ هنری به زیبایی بهره 

انتزاعی در شگگعر او نشگگان دهندۀ توجّه و دق  شگگاعر به عوالم ذهنی و درونی اسگگ ، در این  

 ه ی  امر انتزاعی اس ، درهم آمیتته، و رؤیاهای شاعر « آرزو»با « رنگ»بی  از شگعر او  

  شد: ن منظرۀ زیبا و رنگین به تصویر میرا بسا

 هرجا گلی بشکف ، من بودم/در رنگ آرزوهاسر راه تو گاهی الله، گاهی نسترن بودم/ به »

شگگگد در خیگگاالتم/ حطگگگور بگادهگگایگگ  بگاز بود ومن شمن    آن فرصگگگ   گگه پگاییز آب می 

 (240: 4046عاصی، «)بودم.

ر قهّار انتزاعی شگک  گرفته باشد در شع ای  ه با تر یب حس بینایی و تصگاویر شگاعرانه  

 در این« پنجه،  ابوو و فقر»مثال آوردن واژگان  عنوانبگه  ؛دارد ایهعگاصگگگی  گاربرد ویژ  

سان ی  ه شد. او با این تر یب هنری فقر را ببی ، حس دردمندی شگاعر را به تصگویر می  

 فشارد:یهای آهنینش گلوی مردم را محیوان وحشی فرض  رده اس ،  ه با پنجه

با صگگدای زندگی بیگانه/ در هر گوشگگۀ این  \دادفقر، اندام شگگان را/ رنجه می پنجۀ  ابوو»

 (249)همان:« مل .

 ، هر ای اسگگ ه ی  تعبیر زیبا و عاشگگقانه« گ  سگگر  خیال »همچنان شگگاعر با تر یب 

میتتگی حس آسگگازد تا بیشگگتر پیرامون آن تأم   ند. این تعبیر از خواننده را شگگیفتۀ خود می

گیری از آن عواط  و احساسات درونی بینایی و انتزاعی به وجود آمده اس  و شاعر با بهره

 سازد:خود را برجسته می

گ  ما و در پای \زاد! متوان نغمۀ فردا رفتنآی هم\ای از گرد سگگگفر دامان تازه افشگگگانده»

 (244: )همان« تو و این واحه رها  ردن و صحرا رفتن؟\ماندن خیال  سر 
 «یینایب-یانتزاع. »2-1-2-2
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آمیزی بیشگتر مفاهیم انتزاعی  با حس بینایی قاب  دریاف  اس ، شاعران  در این گونه از حس

جویی از این تر یب هنری مفاهیم ذهنی و درونی خود را  ه حاصگگگ  تراو  ذهنی بگا بهره 

ین وری از ابهره نند. این دو شگگاعر دردمند نیز با آنان اسگگ ، همچون تصگگاویر زنده بیان می

اند. محمود درویش با آمیتتگی این دو شگگرد هنری سگب  شگعری خویش را بارور ساخته   

ه از در و   شوری؛ حس در این قصگیده فطگای ملتهب  شور  را به تصویر  شیده اس   

تر یب ی  امر انتزاعی در این « فقر»رسگگگد. واژۀ دیوار  بوی بگاروت و فقر به مشگگگام می 

خوار تشبیه شده اس . و این تشبیه تصویری مفهوم گرسنگی اسگ ،  ه به بالهای مرز سنگ 

 گه ی  امر ذهنی و   «ةيالهو»و « جرح» نگد. همچنگان واژۀ   و درد را بر متگاطگب تگداعی می   

 بار سگگاخته اسگ . خالقی  شگگاعر با اسگگتفاده از این باشگد،  ه فطگگای قصگیده را غم  باطنی می

 سب  نوشتاری،  ه با مطمون قصیده همتوانی دارد میزان ادبی   الم او را باال برده اس :

 6119)درویش، .« وجرحٌ فی الهويّةْ/ کُتُ/ٌ مُقيدَ سَة/... ،القيطايمثل أيجنأة  الفقیر ُ/ وفی ،لبالدنا»

:04) 
 .ماننیسرزم  یهو در یزخم و... مقدو یها/ تابنواس یب  ب  بال سانهب/ ه مان،نیسرزم :ترجمه

سگگاختار زیبایی از « نيزيفَ الأبی/ُ شووقائقي النعمان »همچنان دراین قصگگیدۀ شگگاعر عبارت 

ه تصویر گرانِ را بآمیتتگی حس انتزاعی و بینایی اسگ . شگاعر با این تر یب خون مقاوم   

های شگقایق دش  و دمن   شگد  ه در راه آزادی جان دادند و با خون شگان همچون گ   می

گون سگاختند. شگاید هدف شگاعر از این تر یب هنری تصویری  ردن خون قهرمانان    را الله

  شور  باشد:

/ فاصووفري تْ صوووورُ السووَ فْ ِ من/ وَجَع المواب الصووع/ِ،/  ،النعمان الأبی/ُ شووقائقينيزيفَ »

 (92)همان: « ...فی عروق ربیعنا\واحمري تْ،/ وسال الما ُ أيحمري

 سگگر  و/ شگگدند زرد مانیزا هولنار درد از/  وه دامنۀ یهاسگگنگ/ دیشک قیشگگقا یگلها محبوب ترجمه:
 ...شد یجار سرخگون بهارمان یهارگ در آب و/ گشتند

قهّار عاصگی نیز از این سگاختار هنری به زیبایی بهره جسگته اسگ . او در این شعر از درد     

شد.  ستتی نفس میهای استعمار به  ه مدت هاس  زیر پنجهنالد، سگرزمین سگرزمینش می 
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را  ه ی  امر انتزاعی اسگ ، مسگتلزم ایستادگی مردم در مقاب    « آزادی»شگدن  شگاعر محقق 

با  «آزادی»جسگگگتن از این تر یب هنری و آمیتتن واژۀ داند. او با بهرهنیروهگای متجگاوز می  

مردم سگگگرزمینش را به پایداری  ،آمیزی انتزاعی و بینگایی اسگگگ   گه گونگۀ از حس  « آتش»

 خواند:میفرا

توان برداشگگگ  از قومی/  ه  ار از دسگگگ  شگگگان جز مردم آزاری  شگه برگ مردمی  می »

« ید.آها  مر بندید! غمتواری نمیبلندیآتش/ و  آزادیاند آید/ به جان خویشتن افتادهنمی

 (249: 4046)عاصی، 
 «یانتزاع-ییشنوا . »2-1-2-3

شگگگنوایی و جانب دیگر با امر عقالنی و آمیزی ی  طرف معنا با حواو حس ۀدر این گونگ 

را به تصویر  6ذهنی قاب  دریاف  اس . درویش با استفاده از این رو  ستنان سلیمان نجاب

 بارد:هایش غم و اندوه می شیده اس ،  ه گویا از ت  ت  واژه

درویش، .«)القويُ . ألول مر  ُ يبكی سُليیْمانُ کالمُهُ يبكیبعد شوهرُ زُرْتُهُ فی بیته الريفیّ./ کان  »

6119 :29) 
  ه ودب بار نینتسگگت.  ردیم هیگر سگگتنش./ رفتم دنشید به ا ییروسگگتا خانۀ در بعد ماه  ی ترجمه:

 .س یگریم رومندین مانیسل
این سگاختار هنری در شگعر قهّار عاصی نیز مورد استفاده قرار گرفته اس ، او  ه بیشترین        

ای دارد. شاعر سرایی نیز مهارت ویژهدهد،  در تغزلمی هایش را شعر پایداری شک سگروده 

 ردن احسگگاسگگات درونی خود قلب   خواهد با اسگگتفاده از این شگگگرد هنری و شگگنوایی  می

  اا  را اند ی تسگکین بتشد تا شاید  روزی آه  ه بر سینه دارد به گو  معشوقه سگوخته 

 برسد:

ما را/  س  آوازهای عاشگگگقی\بنوازدهای نازر شگگگیدایی/ یاری نمانده اسگگگ   ه در پرده»

 (214: 4046)عاصی، « های روشن دریا را.نیس  تاز باز برون آرد/ منظومه

در  نار هم « گ »و « آواز»؛ «نماز»و « بگانگ »هگای  در این قصگگگیگده او نیز  گاربرد واژه  

یق  نایه از آذان مؤذن اس ؛ تلف« بانگ»نشگانگر خالقی  شگاعر اس . در این تر یب هنری   

باشگگگد، حسگگگن تعلی  زیبایی را به وجود   ه ی  امر معنوی و انتزاعی می« نماز»این واژه با 
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خالقی  شگگاعر را در اسگگتفاده و شینش  « گ »با « آواز»آورده اسگگ . همچنان  اربرد واژۀ 

 سازد:واژگان هویدا می

ه، لبان سبزآید/ راز می آواز گ سرو و  بانگ نمازگشگاید/  دم  ه او رهش را بر باز میآن»

 (264)همان:« بو از غنچگی برآید.های شبدهد تا/ اندامانگیزه می

اشگاره به فریب و نیرنگ سگیاسگیون  شور     « سگازها »در این سگاختار هنری شگاعر واژۀ   

خواهی مردم را به باد تمستر گرفته بودند. شان شهام   و آرمانهایدارد؛ زیرا آنان با نیرنگ

ا خواهد ببا امر انتزاعی قاب  دریاف  اسگگ ؛ شگگاعر می « پریشگگان»با حس شگگنوایی و « سگگاز»

 برساند: ا  را به گو  متاطبان ویژهوری از این تر یب غصه و دلتنگیبهره

/ تا دستمایه، غصه و دلتنگی اس سگازهاسگ ، پریشگانم/    تا ارغوان تار و ترنگم را/ این نوع »

جاسگگگ   ه قرار ل خود دارم/ زانخوانم/ من سگگگالهگاسگگگ  وعدۀ دلداری/ با بانوی خیا  می

 (29:  4099)عاصی، « یابم.نمی
 «ییایبو -یانتزاع». 2-1-2-0

خاطر انتقال مفاهیم ذهنی و باال بردن سگگطح بیان خویش، دو امر گاهی شگگاعران معاصگگر، به 

آمیزنگگد. محمود درویش نیز برای بلنگگد بردن سگگگطح فکری و انتزاعی و بویگگایی را درهم می

 الأُ/ِ ... عطر/ »درونی خود، از این شگگرد هنری بهره برده اس . او در عبارت   انتقال مفاهیم

 ه تر یب از حواو انتزاعی، بویایی، ششگگگایی اسگگگ ، فطگگگای قصگگگیده را  «مال ٌ أيوحامضٌ

عاشگگقانه جلوه داده اسگگ ؛ تا مفاهیم ذهنی خود را  ه همانا شگگور و نشگگاط اسگگ ، به تصگگویر 

 بکشد:

الأُ/ِ ... عطر/ مال ٌ أيو/ ال فِعْلي/ فیها أو لهال للبأر رائأةُ األيسِري  ِ/ بعد فِعْلِ  فی جُمَلية/ إسمیَ ة/،»

 (40: 6119)درویش، .« فِیَ جملة إسمیَ ةل فرحی حامضٌ.

 ای و شگگور عطر... اسگگ  معاشگگقه از بعد/ بسگگتر یبو را ایدر/ ندارد یفعل اسگگ ، هیاسگگم یاجمله نیا ترجمه: 
   .امیشادمان: اس  هیاسم یاجمله/ تر 
 «یانتزاع -ییایبو». 2-1-2-5

خواهنگد، یگ  امر حسگگگی را با مفاهیم ذهنی و درونی   آمیزی شگگگاعران میدر این نوع حس

نشگگین سگگازند تا با حواو ظاهری قاب  دریاف  باشگگد. قهّارعاصگگی از این شگگگرد برای      هم
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و  «بوی»قصگگیده عبارت دادن مفاهیم درونی خود  ار گرفته اسگگ . در این محسگگوو جلوه

آمیزی بویایی و انتزاعی اس ، شاعر با استفاده از این تر یب انزجار گونۀ ازحس« وفاداری»

گرای معتدل بود،  ند. او  ه ی  اسگگگالمو نفرت خود را از مجاهدین  شگگگور  اعالم می

سگگگرود؛ اما با همواره در سگگگتایش از مجاهدین و در نکوهش نیروهای متجاوز شگگگوروی می

خاطر یروزی مجاهدین اوضاع  شور  بیشتر به وخام  گرایید، زیرا نیروهای مجاهدین بهپ

شاعر  گناه بود.تصاحب قدرت به جان هم افتادند،  ه حاص  آن  شتار و آوارگی مردم بی

ای بازتاب در این سگگگروده و بگا آمیتتن این دو حس، جنگایگ  غیر انسگگگانی آنان را به گونه    

 های معنایی آن، اثر ماندگاری بر خواننده بگذارد :دالل  دهد؛ تا درر و فهممی

آید/ همه بیدردهای نمی بوی وفاداریآیگد/ ازین نامردها  برادر! از برادر قگاتالن یگاری نمی  »

: 4099)عاصگگگی، « آید.خون و لبتنگدنگد مردم را/ از اینگان جز دورویی جز د انداری نمی   

694) 
 «ییبساوا-یانتزاع» . 2-1-2-6

آمیزی مفاهیم انتزاعی با حس بسگاوایی درهم آمیتته و مفاهیم ذهنی شگاعر   نوع حس در این

دهگد. عگاصگگگی در مثال زیر با اسگگگتفاده از این شگگگگرد آرزوهای    تر جلوه میرا محسگگگوو

  شد:ا  را  ه همانا آزادی اس ، به تصویر میسوخته

ز  ام دل// زدسگگ  آرزوها خسگگته  آرزوهارا بسگگوزیمبه  نجی رفته آتش بر فروزیم/ تمام »

ام دل/ بیگا ای دل بگه پگاسگگگ  همنوایی/ بگه پاو صگگگبح و شگگگام      دسگگگ  آرزو بشگگگکسگگگتگه  

 (92همان:«)آشنایی.
  «یانتزاع-ییبساوا» . 2-1-2-7

در این سگگگاختگار هنری، حس بسگگگاوایی با انتزاعی درهم آمیتته و مفاهیم جدیدی شگگگک    

شگگاعر سگگرششگگمه گرفته و بدون واسگگطه بر قلب  گویا این مفاهیم از اعماق وجود »گیرد. می

متاطب را بیشگگتر به تأم  و اندیشگگیدن  »( و 664: 6119رمطگگان، )فتحی« نشگگیندمتاطب می

م ی( قهّار عاصی با استفاده از این شگرد هنری جه  انتقال مفاه02: 6141)شیخ، « دارد.وامی

اصگگی های  عبیشگگتر سگگروده  درونی خود و تأثیر آن بر متاطب،  به زیبایی بهره برده اسگگ .

ی و بینایدرد دارد، گاه درد وطن و گاه درد عشگق. او در این شعر با آمیتتگی حس   از یتیآ
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خواهد، با آمیتتگی این دو حس،   المش گوید و میانگیزی سگگتن میانتزاعی از درد دل

 بر قلب خواننده نفوذ  ند:  

/ زیانگیدرد دلدرجسگتجوی سگاز بلندی  ه/ از ارغوان سینۀ من رفته اس / در جستجوی   »

های نازر شگگگیدایی/ در پرده\سگگگ / من سگگگالهاسگگگ  راز بزرگی را  ز آتش دفینۀ من فته

 (20: 4091)عاصی، « انگیزم.می

های باد»همچنان در این مثال فطگای شعر عاصی عاشقانه و محتوایش آیتی از درد اس .       

، تر یبی از حس المسه و انتزاعی اس . این تر یب هنری  نایه از حملۀ قشون سر  «مس 

 بر سرزمین شاعر اس :

د/ ماه های باز میاشوبیس / از ویشبیارامید/ لیالی من به خواب فرو رفته بادهای مسگ  ای »

 (44)همان: « س .من از  رانۀ امید / در بستر گالب فرو رفته

 
آمیزی محور عمودی را در شگگعر محمود درویش و قهّار عاصگگی نشگگان   ( بسگگامد اسگگتفاده از حس 6نمودار)

 دهد:می
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شده در محور عمودی شعر محمود آمیزی محققهای حسشنانچه مالحظه شد از میان گونه

انتزاعی بیشترین بسامد تکرار را داشته اس . شاعر از میان هف  گونۀ  -بیناییدرویش، حس 

ساوایی ب -انتزاعی، انتزاعی  -آمیزی بساوایی ارگرفته شگده در این مجموعۀ شعری از حس 

نتزاعی ا -انتزاعی بهره نبرده اسگگ ؛ همچنان در شگگعر قهّار عاصگگی نیز حس بینایی  -و بویایی

ی بویایی در شگگگعر و -آمیزی انتزاعی ه حسصگگگورتیدارد، در بیشگگگترین بسگگگامد تکرار را

اعران انتزاعی بیشتر مورد توجه ش -وری از تر یب حس شنوایی اربردی نداشته اس . بهره

بوده اس ؛ زیرا حس بینایی یکی از پر اربردترین حواو در زندگی انسانی جه  برقراری 

گردد، باعث آفریدن تصگگگاویر زیبا میارتبگاط با محیط اسگگگ . تلفیق این حس با قوۀ تتی   

را  های خویشها و اندیشهمحمود درویش و قهّار عاصگی با تر یب این ساختار هنری تجربه 

تر  مفاهیم نوین در شگگگعر خویش سگگگبگه گونگۀ زنگده و تصگگگویری بیگان نموده و بگاعث گ     

 اند.گردیده

 

 گیری. نتیجه3

اختالفی در نحوۀ اسگگتفاده از این شگگگرد دهد، باآنکه نکات های این پژوهش نشگگان مییافته

خورد؛ اما پیوند میان  اربرد این آرایۀ هنری با هنری در اشگگگعار این دو شگگگاعر به ششگگگم می

بوده،  ه همواره در شعر آنان رعای  شده  ایسگئله محتوا، اندیشگه و احسگاسگات شگاعرانه  م    

 اس .  

دو مجموعۀ شعری، استفادۀ آگاهانۀ  های این دو شاعر را در اینهای بارز سرودهویژگی      

های شگگعری طبق تحلی  نمونهدهد. آنان از این شگگگرد و هماهنگی آن با موضگگوع شگگک  می

ی، تصویرآفرین باعث دو شاعراین در شعر  آمیزیصنع  هنری حس آنان مشگتص شد،  ه 

اس . خته اسو زیبایی شعرشان را دوشندان بتشگد  میانتقال معنی و تأثیر بر متاطب را نیرو 

آمیزی بهره برده اند،  ه این امر های متتل  حساین دو شگگاعر گاهی در ی  بی  از گونه

 دهد. محمودخالقی  و نوآوری آنان را در شگونگی اسگتفاده از این شگگرد هنری نشان می  

 -بار از شگگگنواییسگگگهشگگگنوایی، -آمیزی بیناییبار ازگونۀ حسیگ  درویش در محور افقی 
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ششگگایی، -یبار از بسگگاوایدوبسگگاوایی، -بار از بیناییی ششگگایی، -ر از بیناییبای بینایی، 

بویایی بهره برده اسگگگ ؛ او همچنان در محور -بار از ششگگگاییی بینایی، -بگار از بویایی دو

ار از بی بسگگگاوایی، -بار از انتزاعیسگگگهانتزاعی، -آمیزی بیناییبار از حسهشگگگ عمودی 

 ار برده اسگگ . قهّار عاصگگی نیز در محور  بویایی را به-بار از انتزاعیی انتزاعی، -شگگنوایی

-بار از بیناییدوبینایی، -بار از شگگنواییپنجشگگنوایی، -آمیزی بیناییبار از گونۀ حسدوافقی 

شگگگنوایی، -یبار از بویایی ی، یبویا -بار از بیناییدوبینایی، -بار از بسگگگاواییی ششگگگایی، 

بسگاوایی استفاده نموده اس . او همچنان در   -بار از شگنوایی دوی و بویای-از شگنوایی بار ی 

بار از  هارشبینایی، -از انتزاعیبار ی انتزاعی، -آمیزی بیناییبار از حسپانزدهمحور عمودی 

-ار از بساواییبدوبساوایی، -از انتزاعیبار ی انتزاعی، -از بویاییبار ی شگنوایی،  -انتزاعی

 ساختارهای هنری و  زیبایی شعر خویش ساخته اس .انتزاعی را شام  

آمیزی بینایی در محور افقی و حس –آمیزی شگگگنوایی دهد  ه حسآمگارهگا نشگگگان می       

صورت بهترین بسگامد تکرار را در شگعر آنان دارد.   انتزاعی در محور عمودی، بیش –بینایی 

  ین دو شگاعر بوده اس . دلی توان گف ،  ه حس بینایی و شگنوایی از حواو فعال ا    می

زیرا این دو شاعر  ،آن ممکن برخورداری هر دو شگاعر از حس شگنوایی و بینایی قوی باشگد   

راره و دیدن تصگگگاویر جنگ و ماند با صگگگدای خگشگگگوده ه دیده به جهان متعهد از روزی

اژگان وتوانند با امتزاو این دو حس متفاوت و بازی با ویرانی آشگگگنگا هسگگگتند. آنان بهتر می  

 صدای ناله و تصویر از درد مردم را به خوانندگان القا  نند.

 

 هایاداشت
ترین ادیبان و شگگاعران در شگگهر پاریس به دنیا آمد و یکی از مطرس ،م4964شگگارل بودلر، در سگگال   .4

توان، خالقی  و نوآوری آید. در آثار و سب  هنری وی همواره  میمکتب سگمبولیسم به حساب می 

 (4049 ریمه؛ فهیم  الم، «)مشاهده  رد. را 

م در روستای حبیبیه از توابع شهر رام اهلل ششم به جهان گشود. 4409سلیمان رشید النجاب، در سال  .6

 رویدادهای در و شگگد ملی اقدامات وارد اردن  مونیسگگ  حزب صگگفوف در پنجاه دهۀ اوای  در او

 دادبغ ویژهبه آن المللیبین و ایمنطقه اتحادهای و اردن رژیم هایسگگیاسگگ  به اعتراض در  ه مردمی

 نقش شر    رد و صهیونیس  های ضدفعالی  به م4429 ژوئن در وی.  رد شگک  گرف ، شر   
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: 6144صگگای،، «).داشگ   اشگغالی  های سگرزمین  در مقاوم  نظامی اقدام برای ایهسگته  ایجاد در مهمی

09) 

رهسرار  شور روسیه « ویدا»هجران و هجرت  شید و س ، عشقی  ه بعدها به «ویدا»عاصگی عاشق  .0

 (969: 4440آرین، «)های شاعر از این رهگذر غیر قاب  انکار اس .گردید. ناله
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