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 اب البیاتیامیزی در شعر عبد الوهّحسّ

 

                   چكیده

کمم و  ،تلفهای مخها و زباندر زمان نوعی استعاره عنوانبهحواس  حسامیزی یا آمیختگیِ

کمه از نسملی بمه نسمگ دیگمر  مانمههیباقهایی از آن در متون گذشته بیش وجود داشته و نمونه

 ،شمگردی ادبمی عنوانبمهتوان دریافت که حسامیزی متون کهن میرسیهه است. از رهگذر این 

ای از حسمامیزی سمرا  کلیشمه یِهاتوان نمونهفزون بر این، میهای دور دارد. اشه در گذشتهری

امما در ؛ کننمهاستفاده ممی هاآناز  خود گرفت که مردم، خودآگاه یا ناخودآگاه در گفتار معمول

بمرای بیمان عوا مف و ه ن به نحوی آگاهانمه و عامهانمآ ةگسترد عصر جهیه است که کاربستِ

ی در شاعر معاصر عراقم م(،1301-1333بهالوهاب البیاتی )یابه. عرواج می پیام شعریرسانهن 

دهمه کمه نشمان می ،شمواهه موجمود سازه بهره جسته اسمت.، از این هنرْخود شماری از اشعار

امکانمات  ویو  های به کار رفته در شعر وی از نوعی به نوع دیگر متغیر استحسامیزی بسامهِ

بما روشمی نوشمتار، ایمن  .اسمت کمردهخلاقیت شمعری خمود  ةدستمای را مختلفی از حسامیزی

نشمان  و کمردهبررسمی را  دیموان البیماتی در تصویرهای مبتنی بر حسامیزی، تحلیلی -توصیفی

ای انسمجام بخمش و رابطمه ،شمعرهمر بما دیگمر اجمزای  هنرْسازهاین  رابطة متقابگ که دههمی

و عا فمة انهیشمه انتقمال  ظریمف و دقیمق در ارکردیکم وختمان آن شعر اسمت اهماهنگ با س

  .داردشعر موجود در 

 . عبهالوهاب البیاتی ،حسامیزی ،هنرْسازه ،: شعر معاصر عربیهادواژهیکل
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 مقدمه

 عبمارت (514: 1930)شمفیعی کمهکنی، « لغتا به معنی ترکیب حواس است»که  1حسامیزی

. ایمن فراینمه (14 :1910رنه ولک، وارن، « )عمگِ دو یا چنه حس به یکهیگر ربط دادنِ»است از

)شمفیعی « 0بیش و کم، همیشه، مصادیق خود را داشمته و دارد هازبان ةدر هم» ادبی که _زبانی

 -شمناختیزیبایینگمر   ةاستعاری و بیان سبک گرفتم ةشکلی از ترجم» (513 :1930کهکنی، 

معینمی از اسمتعاره یما  ةشماخ ،سمازه است. این هنرْ( 14-11)ولک، وارن: « استعاری به زنهگی

؛ زیرا یک حس نه از روی حقیقت بلکمه از روی مجماز  ( است14: 1912مجاز )شفیعی کهکنی،

 ةاسمتعار»از هممین روسمت کمه آن را و  شمودیممجانشین حسی دیگمر  ،و به شکلی استعاری

 ،دهمهیممتمی در بسمتر زبمان ر  حسامیزی وق .انهدانسته (O'Malley, 1975, p.391) «حواس

خلما   به موجب همین توسعاتِ .کنهتوسعاتی در آن ایجاد می کرده،زبانی را خرق  یهاعادت

شونه، که ترکیب میظاهری با یکهیگر  ةدو حس مختلف از حواس پنجگان است که آمهِ عادت

 -0بینمایی بما شمنوایی و بمالعکس -1: تصور شهمتوان میبرایِ آن را قلمرو دَه  ،به لحاظ نظری

 -4بینایی با چشایی و بمالعکس  -5بینایی با بویایی و بالعکس، -9بساوایی و بالعکس، بینایی با

شنوایی با چشایی و بالعکس  -1شنوایی با بویایی و بالعکس  -1شنوایی با بساوایی و بالعکس 

بساوایی با چشایی و بمر  -12بویایی با چشایی و بالعکس  -3بویایی با بساوایی و بالعکس  -1

بمه ولی  ،قابگ تصور استبیست امکان در مجموع، اظ کردن عکس این ده امکان، عکس. با لح

نمونه چه بینایی با شنوایی آمیختمه شمود و چمه  عنوانبهگیرنه. در یک قلمرو قرار می هر روی،

د و در هممان قلممرو شموقلمرو بینایی و شنوایی خارج نمی در هر صورت از ،شنوایی با بینایی

 گیرد.قرار می

وجود داشته اسمت؛  گذشته کمابیش هایِدهه که حسامیزی از زماننشان می مکتوب هشواه

 .دیهمولانا و اشعار ابن فارض  دانته و کمهی الهی در توانیمی از آن را یهاای که نمونهبه گونه

صمهای " ، "نمور گنمگ"، "سمکوت خورشمیه: »همایی چمونحسمامیزی در کمهی الهی دانته،

پمووا  "و  "اویر آوازتصم"، "انموار خوشمبو"،  "سخن پر نور"، "صها جرقه"، "گونهآذرخش

                                                 
1.  Synesthesia 

 Cold yellow, Bright sound الصوت العذب، الوجه الملیح/ از قبیگِ صهای گرم، سخنِ با مزه/  .0
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 و( ق 411 -190) ابن فمارض در شعر .خوردبه چشم می (O'Malley, p. 410)« "رنگین کمان

 ابیمات دربرای نمونه که  وجود داردقابگ اعتنایی از حسامیزی  بسامهِ نیز (ق 110 -125مولانا )

دسمت؛ و نیمز  شود و چشمم، دست، چشم میشنودچشم میبینه، ، گو  میاز ابن فارض زیر

م ُ  /فَعیْنی ناجَتْ وَاللِسانُ مُشاهِهٌ» شنوایی: هم گردد و زبانشنوایی، زبان می وَیَنطِمقُ مِنّمی السمَّ

هِی کَمذا  یَم /وَعَیْنی سَم ٌ إنْ شَهَى القَومُ تُنْصِتُ /وَسَمْعی عَیْنٌ تَجْتَلی کُگَّ ما بَها /وَالیَهُ أَصْغَتِ

/ لِسمانی سَمْعی لِسانٌ فی مُخما َبتی کمذاوَعَیْنی یَهٌ مَبسو ةٌ عِنْهَ سَطْوَتی/ وَ /عَیْنٌ تَرَى کُگَّ ما بَها

مولانا چه در غزلیات شممس »همچنین (.041: 1915)تُرکه اصفهانی، « 1فی إِصغائِها سَمْ ُ مُنْصِتِ

(. 511: 1930)شفیعی کهکنی، « است. حسامیزی برده ةرا از مقولو چه در مثنوی، بیشترین بهره 

گوو  خود گویه جانانی کمز »توان به این دو نمونه اشاره کرد: های وی میحسامیزی بسیارْاز 

ایمن  وجودِ به رغمِ .(30، 014: 1، 1911مولوی، )« را ازینجا ذوق است دو چشم» ؛«سازدبصر 

خصایص »از را   حسامیزیهای دوردست، و ریشه دار بودن حسامیزی در زمان مکتوب شواهه

مطالعه و توجمه  ،بودلرانه که پس از زمان بر شمرده ( 551: 1930)شفیعی کهکنی، « شعر مهرن

در متمون یک هنمر سمازه،  عنوانبهآن  کاربستِو  (551،  همانبه آن رواج و تنوع یافته است )

 (. 551 ،همان« )آگاهانه نبوده و این همه شیوع نهاشته»گذشته 

 حقیقت ةپیشین

همای هما و مقالمهناممه، پایمانهماکتابنهگی و شمعرهای وی، بیاتی و زالوهاب العبه ةدربار

در پیونه با حسمامیزی در اشمعار وی  اختصاصاًاما  ؛بسیاری از زوایای مختلف نوشته شهه است

توان اشماره می مقالهبه یک  صرفاًپووهشی صورت نگرفته است. ، تا آنجا که نگارنهه ا لاع دارد

 ،"الصور البصریة المحوّلة فی شمعر سمهراب سمبهری و عبمهالوهاب البیماتی" تحت عنوانِ کرد

مجلمة اللغمة العربیمة "ق در 1594  /  1939علی سملیمی و راما کیمانی کمه در بهمار  ةنوشت

چما  شمهه  155-101پردیس قم دانشگاه تهران، شماره اول از سمال دهمم در صمص "وآدابها

                                                 
شنود/ وگوشم چشمی اسمت کمه همر و دستم می گویهمینشینه/ گوشم کنه و زبانم به تماشا میچشم من نجوا میکنون  .1

ت که اگر مردم به آواز آینه او خامو  گمردد/  همچنمین دسمت ممن، آرد/ و چشمم گوشی اسچه نمایان شود به جلوه می

بینه/ و چشم من به هنگام حمله بردنم دستی است برگشاده/ و گمو  ممن زبمانی چشمی است که هر چه را هویها شود می

 (.941و 941است در سخن گفتنم با کسان/ همچنان که زبانم، گو  خموشی است در شنیهن آن )ترکه اصفهانی، صص، 
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سیارْ مواردِ حسامیزی که در شعر البیاتی آمهه به ده مورد اشماره شمهه مزبور از ب ةاست. در مقال

شمربت سمنانها امحکة " ،ممذکور ةدر مقالم ایمن کمه . نخستج مورد آن قابگ تأمگ استپنکه 

که در اینجا ر  داده این اسمت کمه  سهوی(؛ 192است )سلیمی: حسامیزی تلقی شهه   "الأریاح

انمه و بمر اسماس خوانهه "سنان" ،باشهمی "درخشش"ی را که به معن "سنا" نویسنهگان محترم

فلنشمربِ اللیلمة "در عبمارت  دو دیگمر. انهکردهتلقی  "ی اشیای تیزتیز"همین خطا آن را نماد 

 انمهباشه؛ نویسنهگان محترم تصمور کمردهمی( 192: همان) "حتّى یسقط الخمّار/ فی برکة النهار

در  "اللیلمة"؛ ولمی انهدانسمتها ر آن را حسمامیزی مفعول به است و به همین خم "اللیلة" کلمة

اسمت کمه مقصمود از  وااح "خمّار" ةکلمزیرا با توجه به  ؛اینجا مفعول فیه است نه مفعول به

 "لأ فالی، لشمعبی/ للحمرو  الخ مر حبی"در  "حرو "در ارتباط با  سهیگرنشرب چیست. 

کمه  حال آن ؛انهنوایی تلقی نموده  را از قلمرو شنویسنهگان محترم حرو است؛( 191:  همان)

، شمنیهنی "حمرو "؛ توامیح ایمن کمه حرو  و رنگ سبز، هردو در قلمرو بینایی قرار دارنه

 ؛واج را نبایه با حمر  مشمتبه کمرد»و  است "فونیم"یا  "واج"چه شنیهنی است نیست بلکه آن

صمورتِ  ،اج، در اصگْکتابت. به عبارت دیگر و اعتبار تلفظ است و حر  به اعتبارزیرا واج به 

بما  پیونمه(. امما در  03: 1911)نجفمی، « صمورتِ مکتموبِ واج ،ملفوظِ حر  اسمت و حمر ْ

فی لیگ إنتظاری/ نفذت بلحممی  کلماتک الخ راء" ةدر دو نمون "کلمات"حسامیز تلقی کردن 

الکلممات صبوا الماء على الماءْ/ رقصوا فوق حبال "( و 544: 1؛ البیاتی، 191)سلیمی:  "مثگ نارٍ

با نگههاشتِ جانبِ احتیماطِ علممی بایمه گفمت کمه ( 555: 1؛ البیاتی، 191)سلیمی:   "الصفراء

  حسامیزی تلقی کرد.   ، دشوار بتوان"واژة مکتوب"کلمات را به اعتبار معنای 

  تحقیقو سؤال رو  

با جستجو در شعرهای موجمود در دیموان دو جلمهی ت که در این جستار، سعی بر این اس

ی جهاگانمه یهماگذیگ ممهخ ،اساس نوعی که دارنهلبیاتی به فراخور امکان، موارد حسامیزی بر ا

شمونه. بررسی  تحلیگ و، شعرهر در بافت  تحلیلی -فیتوصی یبه شکگ و روش شهه و ءاستقصا

چه امکاناتی از حسامیزی در اشعار البیماتی  این است که روشن کنهاین نوشتار در پیِ همچنین 

ایمن  روابمط متقابمگو  چمه جایگماهی دارد؟ ویاشمعار در  هزسماهنرْفته است؟ و این به کار ر

بمه  ؟چگونمه اسمتو کارکرد آن از لحماظ عما فی و معنمایی  خود همنشینِ با عناصرِ هزساهنرْ
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اجزاء و تصویرهای تشکیگ دهنهة هر شعر در محور  عنوانبهتصویرهای حسامیز عبارت دیگر، 

 انواع  باری، ؟داردعا فی و دلالیِ آن شعر کلیِ عمودی یعنی با زمینة  با محور ، چه پیونهیافقی

 حسامیزی در شعر البیاتی به شرح زیر است:

 شنوایی -بینایی

کننمه و دو حس بینایی و شنوایی کسب ممیهای خود را از رهگذر بیشترین تجربه هاانسان

]کمه در  "colored audition"ن شنوایی رنگی یما شمنوایی ملموَّ"گویی به همین دلیگ است که 

 ,Downey) "تمرین تجربمهشنوایی است[ در تجارب بالفعگ حسامیزی، معممول -قلمرو بینایی

1912, p.492)  ،مشمهورترین نموع"تلقی شهه و در میان انواع حسامیزی" (Boring, 1935, p. 

غمرام "ن در اوتمیمرا در شمعر البیماتی  حسامیزی ةنمون ح ورِ نخستینباری،  .باشهمی  (371

فمی أَوجُمه  / فوللح ُحبک ممات»سرا  گرفت:  "وشیا ین ملائکة" رمانتیک ةاز مجموع "قهیم

وجمود در (؛ چنان که پیهاست حسمامیزی م51: 1)البیاتی،  «النعاة نوحَالثکالى ونحیبَ العابرین/ 

ب و نحیم"یما  "مویه و شیون"که از قلمرو حس بینایی است و  "لمحأ"یا  "دیهن"این بیت، از 

حسمامیز، بیمانگر عممق انمهوه  این تصمویرِکه از قلمرو حس شنوایی است شکگ گرفته.  "نوح

ه خمود وی نیمز سمایبمر پیراممون حتمی  چنان است کهانهوه وی  و شهتِ رمانتیک شاعر است

ان ممن أحمز" در شمعرِ. بینمهرا ممی نالة رهگذران را بشمنود آن او به جای این کهافکنهه است. 

جى/ أاأتُ بهما المهّ للائیوشموعی ا»نوشه: باد، نور شم  را می ةمجموعه، خنه از همین "اللیگ

ای است مرتبط با حس چشایی و نوشیهن، مقوله(؛ 49: 1، همان) «الأریاح شربتْ سناها ضحكةُ

ای دیهنی که نوشمیهنی شاعر در اینجا نور را نه پهیهه ای است دیهنی.مقوله ،دیگر نور از سویِ

ای ت. این تصویر حسامیز در یک لایه، به معنای خامو  شهن شمم  و در لایمهتصویر کرده اس

شماعر،   رفمه ایمن کمه تر، دال بر سیطرة تاریکی و نومیهی بر ژرفای وجود شاعر اسمت.عمیق

 ،آن دلالمتِتصمویری بمه کمار بسمته کمه  عنوانبهما به ازای شادی که  عنوانبهخنهة بادها را نه 

؛ و این تصویر به مثابة یکی از عناصر سازنهة شعر، است ییی و ظلمت آفرینغم افزانورکُشی و 

 دارد.  ،که همان انهوه رمانتیک است آننظام معنایی با  فعال و متناسبارتبا ی 

 لمایی  ،صمبح ها و بوی خو ِنغمه، "ملائکة وشیا ین" ةاز همین مجموع "إلیها"در شعر 

بویمایی، و رنمگ رو از قلمم "خو  یا عبیر بویِ"و  از قلمرو شنوایی است "هنغم"رنگ است؛ 
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زهرة أنت فی ربی  حیاتی/ بلّلتها الأنسام ممن عبراتمی/ واحتواهما » ای است دیهنی: لایی، مقوله

عا فمة بر خلا  دو ممورد پیشمین، (. 13: 1، همان) «والنغحات ذهبی العبیرالصباح وهو بقلبی/ 

دو  کاربسمتِبا  که در ذهن و امیر شاعر است خشبشادی شعر، امیه و روشناییِ ر اینحاکم ب

   .است عینیت یافته ،"های زریننغمه"و  "زرین خو ِ بویِ" حسامیزِ تصویر

خمود را  ةشیطان، تنهیس برهنم، "ملائکة وشیا ین" ةاز همین مجموع "أغنیة النار"در شعر 

/ صوار  الوللوانممن "کنه: درست می ،هاآتش یهااشکای پر از فریاد و همهمه و از هگاز رن

: 1، هممان) "/ ...سمیته الإنسانمن أدم  النیران/ سوّیتَ یا شیطان/ أبهع مما کان/ تمثالک العاری

عنموان  ،قلمرو حس بینایی؛ افزون بمر ایمن ازحس شنوایی است و رنگ  از قلمرو(؛ فریاد 129

 ةمقولم از هممین ،شمهه که در پایان شعر نیز تکرار "أغنیة النار"یا  "آتش ةتران"خود شعر یعنی 

 رنگمارنگیِاز تصویر رنگهای فریادگر، تلقی شماعر را  شود.شنوایی تلقی می -بینایی حسامیزی 

 کنه. آن گونه که بافتِ، آینگی میپروردة شیطان و به عبارتی شیطان مجسمدست عنوانبهانسان 

همم  ،و همم ایممان هم شمک دارداو انسان، چنه سویه است؛  دهه این رنگارنگیِشعر نشان می

یهممّ / مخلمب اماری/ والإیممانالشمک و/ فی قلبمه جرحمان" :خوعصیانگر است و هم درنهه

آدممی را از  و رنگارنگ ناهمگون یهاساحت ،حسامیز تصویراین . (129: 1)البیاتی،  "بالعصیان

( وجود آدمی در یهارنگ) هایِو گویی هر یک از ساحت بخشیهه است ییدیهگاه شاعر، ژرفا

 .  حال فریاد است

 «إلمى سموریا خضراء أغنیة»عنوان  با هست، شعری "المجه للأ فال والزیتون" عةدر مجمو

 "سبز ةتران"یا  "أغنیة خ راء"، همین ترکیب وصفیِآنحسامیزی در  ةسویکه  (050: 1، همان)

 حسمامیزیِ، همی  ممورد . در این شعر جمز ایمنباشهکه چنان که گفته شه عنوان شعر میاست 

کمه  همخموان و هماهنمگ اسمتچنان  شعر با کلیتِ  حسامیز این تصویرِ .نهارددیگری وجود 

 ممیهنِ"سموریه را بما ترکیمب  ،ایمن شمعرشماعر در ؛ دشوار بتوان عنوانی رساتر از آن برگزیمه

از و یکبمار  لوع صبحو دوبار از   کنهخطاب می (050: 1، همان) "یا و ن الأقاحی" ،"هابابونه

/  لم  الصمباح /یما إخموتی/  ل  الصمباح» خوانه:میکه بسان کودکی ترانه  دههمیخبر  بهاری

صبح و بهار و کود  و حتی عشق و . (050: 1، همان)« /  فلا یغنیکان الربی  /وعلى نوافذ بیتنا

و حاصملخیزی و امیمه بمه آینمهه را  روشمنایی  ،انمهآمههشعر این که در  (050: 1، همان)مسیح 
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کمه بمرای سموریه  کنهای پیها میخصیصه، این ترانه . در چنین بافتی است کهنهکننماینهگی می

 آورد. به ارمغان می و آرامش سرسبزی

از هممین مجموعمه، دو تصمویر حسمامیز کمه از  "ثلاث أغنیات إلى ا فال وارسمو"در شعر 

 «ؤادیفی فم تغنی الشحسأسم  » :یکی ،خوردیی و شنوایی شکگ گرفته به چشم میامتزاج بینا

؛ "خورشمیه ترانه خوانمهن "باشه که وجه حسامیزی آن به این گونه است: می( 051: 1، همان)

/ أغنیواتیآه یا ا فال وارسمو، »: شنیهنی است؛ دو دیگر ترانهاما  ؛خورشیه از امور دیهنی است

یین ههیمة/ ممن بلمادی العربیمة/ ممن بلماد / لکمو، للأمهمات/ للملمامن أ فال شعبی ححراء باقة

یک سوی ایمن تصمویر،  کهاست  (051: 1، همان) «تذکار حب هاآنالشمس/ من أعماق قلبی/ 

خورشیه که در  ترانه است که شنیهنی است و سوی دیگر آن، دسته گگ سر  که دیهنی است. 

 ؛باشه و شکوه  و حیات و نشاط و امیه و عشق قماد شوتوانه نمی ،خوانهترانه می ،قلب شاعر

کشوری کمه  -با توجه به همنشینی آن با ورشو پایتخت لهستانفزون بر این که ، انیز رنگ سر 

از نمادهمای مهمم کشمورهای دانیم سمر  چنمان کمه ممینظامی سوسیالیسمتی داشمت و رنمگ 

 ها آمهه،چنان که در فرهنگ سمبگ توانهمی تهاعی کننهة سوسیالیسم است، -سوسیالیستی است

دیگممر ؛ (Cirlot, 1976, pp. 53, 54) لقممی شممودشممور و شمموق و عوا ممف جوشممان، ت نمممادِ

همای دلالتخوانه بر مینجشکی که ترانه گگگ سر  و  از قبیگ شعراین تصویرهای موجود در 

یت لی .../ جناحین إلى وارسو أ یر/ مثگ عصفور على ل »ه: نگذارصحه می شور و عشق و امیه،

 انتزاعمیِ خشیهن به عا فمة عمیمق ویت ب. شاعر برای عین (053: 1، همان)«  أبوبها الخ ر أغنی

شمعر دیگمری در هممین  اسمت. کمردهدسمتمایة کمار خمود  را حسمامیز یویراچنین تص ،خود

ترکیبی است حسمامیز کمه از  ترانة آبی،؛ "أغنیة زرقاء إلى فیروز"عنوان  بامجموعه، وجود دارد 

بمه است شکگ یافتمه.  آبی که مربوط به حس بیناییاز ترانه که در قلمرو حس شنوایی است و 

أغنیمة " ین شمعرِدیگمر از همم بخشیدر بایه اشاره کرد که در همین مقوله دو حسامیزی دیگر 

خواهمه کمه در ها میهخو  در ترانه از بویِ بهارِ شاعر به هنگامِ ؛آمهه است "زرقاء إلى فیروز

یما عبیمر »روزنه ببینمه:  هایش را از آنفریاد ،ها بگشایه تا جهانای در ترانه، روزنهراه کوهستان

العمالم منهما  لیور / اللغنیاتفی  کوّةالأودیة/ فی ربی  الأغنیة/ إفتحی للبلبگ/ فی  ریق الجبگ/ 

تلقمی  حسمامیز تصمویری تموانرا می "هاروزنه در ترانه" (؛ تصویر041ِ: 1)البیاتی،  «صرخاتی
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 نیمز "فریادهما دیمهنِ" .یهنیای شمنپهیمهه ،ترانمه امما ؛ای است دیمهنیپهیهه ،زیرا روزنه ؛کرد

از یمک شمعر،  ایمن در آغماز حمس شمنوایی. حس بینایی و از دو قلمروِآمیخته  تصویری است

ترانمه بما مقولمة چشمایی یعنمی شمود و از دیگمر سموی، رنگ آبی با پنجره همنشین می ی،سو

بما انمه تمرین ترشیرین ، گشوده شود؛ زیراپنجرة آبی به روی خورشیهخواهه شاعر میشیرینی. 

/ فمی حکایمات فولحل  أغنیوة افتحی النافذة الزرقماء للشممس/»: رنگین شهه است ،خون بلبگ

، معنای بلنهی و آبی آسمان به اعتبارِ ،آبی رنگِ(؛ 044: 1، همان« ) بلادی/ خَ َبت.../ بهم البلبگ

 ؛(Cirlot, pp. 53, 54)، معنمای عممق را ی آبمیاعتبمار دریماکنه و به را تهاعی می و تفکر اوج

او بمر اوج  ان ازفروز خورشیهِ و تا آن پنجره باز شودایستاده  ،گویی شاعر در کنار پنجرة انتظار

 بینمه از عبیمر الأودیمهزنمهان ممیظلممت گویی خود را در که شاعر  در ادامة همین شعر،بتابه. 

را و  او زخمم ،در پرتمو  تا جهان باز شود ،به روی خورشیه زرفاماو  زنهان درِ خواهه کهمی

/ فمی ربیم  یما عبیمر الأودیمة" ببینه: ،هکنابر دشمنان زنهگی، پایهاری میکه در بر را نیز ملت او

شعبی/ صمامها فمی وجمه  / لیرى العالمُجرحی الأغنیة/ افتحی للشمس بوابة سجنی / لیرى العالمُ

شمود بهل می ("این زخم در پایان شعر، به فریادهایی )صرخات .(044: 1)البیاتی،  أعهاء الحیاة

زخم و فریاد، زخم و فریادی اسمت کمه افمزون بمر شمنیهه  ه. گویینآن فریاد را ببین تا جهانیان

ترانه و رنمگ آبمی، ترانمه و  استعاریِ این همنشینیِبایه دیهه شود تا عمق آن در  شود.  ،شهن

امیهوارانمه نیتِ بازتابِ انهیشه و ذه با محوریت خورشیه،فریاد و دیهن  روزنه و ترانه، شیرینی،

رهمایی و زنمهگی یمافتن راهمی بمه  بمرای وی و آرزوی اشتیاق اوجِ نِمبیّو خوشبینانة شاعر و 

 و مانمهمی پذیرناحسانتزاعی و . این تجربة درونی، گویی جز با کاربستِ حسامیزی زبان، است

و حمس  یناملموس خود را به نحوی ان مام تجربةای، خواهه با چنین شگرد و شیوهشاعر می

 برای همگان، نمود ببخشه. پذیر

 از شنوایی و بینمایی حسامیزتصویری ، "أشعار فی المنفى" ةاز مجموع "بورسعیه "در شعر

قصیهة حمراء/  /...على رخام الههر، بورسعیه/ قصیهة مکتوبة بالهم والحهیه»: خوردبه چشم می

(؛ 011: 1)البیاتی،  «الثار صیحات فجرر/ تنز  من حروفها الهماء/ تههِر مِنْ رویّها المنتصر الجبّا

 ترکیمبِ لمذادیمهنی؛  ،"فجمر"به معنای فریادها، شنیهنی است و  "صیحات" ،چنان که پیهاست

شمعری  ،پورت سمعیه .ترکیبی است حسامیز ،انتقام سپیهه دمِ هایِیا فریاد "صیحات فجر الثار"
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از نیمز سمپیهة انتقمام سمت. خون از حمرو  آن جماری ااست که با خون و آهن نوشته شهه و 

 سمیاه پایان شبِ ،سپیهه که از یک سو در خرو  و فریاد است.شعر  این پیروزمنهِ رویّ حر ِ

پمورت سمعیه و ممودة  ممردمِ کینِ رزمِ ،است شکنشب خورشیهِ  لوعِ رِمبشّ ،دیگر و از سویِ

 پرهیماهویِ انتقمامِ وشاعر بمرای بیمان خشمم . کنهنماینهگی میرا  علیه متجاوزان هاآنپیروزی 

و بما بیمانی اسمتعاری  را در کنار هم نشمانهه حسی دو قلمرو متفاوتاین ، مردمان پورت سعیه

کلیت ف ای شعر تصویر کرده؛ زیرا ف ای ایمن شمعر، فریاد و خروشی متناسب با  ،برای سپیهه

 ناگزیر آن است. ف ای جنگ و خون و انتقام است، ف ایی که فریاد و خرو ، سرشتِ

موجمود در  امیزیِ، حسم"أشمعار فمی المنفمى" ةاز همین مجموع "الأمیرة والبلبگ"در شعر  

 حقیقی إخماد، ممرتبط بما لهیمبِ ؛ کاربستِنمایهمی، جالب توجه اهآهنگ نِتصویرِ خامو  شه

والنمار قمه  گونه:مَثَگ هماننه کابرد آن در این عبارتِ ،آتش است که در قلمرو حس بینایی است

نسبت داده شمهه:  ،که شنیهنی است جا به آهنگاما در این ؛(115 :0229،الثعالبیافخ )یخمهها الن

 کاملماًدو ف مایِ  ،شمعرایمن (. 039: 1)البیاتی،  «/ قیثارةِ السکونلحونَ خحدتْأ]یه المنون[  و»

أمطمرت السمماء »هما: برگ و بار دادنِ شماخه مهربانی و عطر و یکی ف ایِ بارانِ :داردمتفاوت 

سمیاهی تباهی و  مرگ و  اعون و و دو دیگر ف ایِ (030: 1، همان)« ../ وأورقت غصونعطرا.

 گرفتمهو نفمسْ بهاری سمیاه ؛بی بهره نگذاشته استچنهان که بهار را نیز ، که شهر را فرو گرفته

، دیگمر امیمهی بمه سرسمبزی و حیمات هانپرورمو را در سر میکه رؤیای با  لی که به رغم این

از دیگمر  وافتماده  ،چنگمال ممرگ بمهاین بهار بعه از باران و سر سمبزی،  چرا که ؛نهاردبخشی 

تبماه شمهه و  سموخته و لذا شهر، شهری اسمت .شههگرفتار  ،در حلقة آتشنیز با  لیمو  سوی،

د الحالم فی إلى ربیعی الأسوَ/ ت یهُ المنونامتهّالطاعونُ فی حیّنا.../ وانشر  »: خامو  و بی بهار

: 1، هممان« )ت إلى حهیقة اللیممون/ فالنار فی مهینتی امتهّ...أخمهت أنفاسه/و / ونحهیقة اللیم

حیمات و  شمورِ از غیمابِحسمامیز ای است ، استعارهمرگ به دستِگیتار  خاموشیِ (.030-039

   .شاط و آرامش و روشنایین

 سمبز بمه خمود هنگ که شنیهنی است، رنمگِاز همین مجموعه، آ "غیاب إلی هنه"شعر در 

الأصها  والموج والطیمور والانسمان/ تنمبي فمی دیموان/ »: است هایهنیداز مقولة که  گیردمی

رنمگ سمبز را نشمانة » رلوت،همنموا بما سمی اگمر .(033: 1، هممان) «أخضر الللحاندیوان شعر 
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نیمز  "آهنگشمعرِ سمبزْ"تعبیر  ،مبهانی (Cirlot, p. 54)« حاصلخیزی و همهلی و انعطا  پذیری

شعر با نان و صلح و نسرین  چرا که؛ کنهنگی میآی ،را افزون بر صلح و آرامش لتهاییچنین دلا

... بلماد الخبمز والسملام /«د الخبمز والسملام والنسمرینبلا: »رسهشود و با آن به پایان میآغاز می

سیاسمی  اتیومی" ةاز مجموع "صلیب الألم"در شعر  (.033-031: 1، 1332)البیاتی،  والنسرین

بمه چشمم  میمان سمه حمس بینمایی، بسماوایی و شمنوایی جالب توجمه میختگیِآیک  "محتر 

چنمان (؛ 911: 1، همان) «مسّ نشیدیالإنسان،  حتى مسّ قلبَ لللفق ومهدتُ الجناحَ»خورد: می

 ای اسمتمقولمهدیمهنی و نشمیه یعنمی سمرود، از امور ای است افق پهیهه ،شودکه ملاحظه می

؛ بمه گیمردجای ممیدر قلمرو حس بساوایی عنای لمس کردن است ه به مکو فعگ مسّ  شنیهنی

 محقق شهه اسمت ،لمس کردن از رهگذرِ شنیهنی و سرودِ دیهنی ارتباط میان افقِ دیگر، عبارتِ

 به واسطة .دشعر مهخلیت داراین موجود در  تصویرِ نِدر آفریه مختلف ای که سه حسِبه گونه

فمإذا بال میاء یملمأ " :شمودشعر، سرشار از نور می راویِکومة تمامیِ  ،روی افق بال گشودن به

، تمهیمهاتی هسمتنه در همم تنیمهه هماهنمگ و این تصویرهایِ . تمامیِ(911: 1، همان) "کوخی

در شمعر . بال و افق و قلب و سرود پهیهار شهه نوری فراگیر که از تلاقیِبرای بیان مؤثر تجربة 

همچنمان در  ،لنمین سبزِ صهایِ ،"قصیهة من برلینعشرون " ةاز مجموع "انجلز-میهان مارکس"

(. 959: 1، همان) "العمیق لا یزال/ یههِر فی العالم اللخضرلنین  صوت"کنه: خرو  می ،جهان

صهای سمبز شاعر،  از نظرگاهِانه. که در اینجا به هم آمیخته مجزاینه کاملاًصها و رنگ دو مقولة 

حاصملخیزی نیمز سرشمار از پر از شادی و آرامش و  دلپذیر و است ی، مبشّر فردایو ژر  لنین

ک این شمعر را و ئولوژیهبار ای ،در همنشینی با لنینبرای تمامیِ رنجبران. این تصویر استعاری، 

 بخمشِدهه؛ گویی این لنین اسمت کمه ممودهبازتاب می روشنیستی شاعر را به گفتمان سوسیالی

 "صهای سبز لنمین" همین تصویر حسامیزِست. فردایی سرسبز، برای کارگران و رنجبران عالم ا

 "تمموت کلممات لما"ة ز مجموعا "إلى ماکسیم غورکی"در شعر فته، گپیشْ با همان بار معناییِ

در  (.911: 1، هممان) "/ إنسانا من الشعبصوته اللخضرفی «/ لینین»ولم یزل/ "شود: یتکرار م

در میمان دیوارهما بمه چرکماب صمها  "کلممات لماتموت" ةاز مجموعم "الطفگ والحمامة"شعر

از  "صوتی یتقیّح"(؛ 911: 1)البیاتی،  "/ بین الجهران/ أین أخی الإنسانصوتی یتقیّ "نشینه: می

 ةی اسمت؛ اگمر چرکماب بمودن در دایمرشنوایی با قلمرو حس بینمای ترکیب قلمرو حسِ ةمقول
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تلقی کرد. نیز بساوایی  -حسامیزی شنوایی ةاز مقولبه نوعی توان آن را می ،بساوایی هم بگنجه

 ،شایه و برای خا ر انسمانای رو به آزادی بگدریچه توانهنمی صهای چرکین، صهایی است که

/ شود: یا صوتاً/ لم یرتف  اللیلة/ فی وجه الطغیان/ من أجگ أخی الإنسمانرو در روی ستم، بلنه 

النممار "ة جموعمماز م "الممی إرنسممت همنجمموای"در شممعر (؛ 911: 1، همممان« )و أنما فممی حزنممی

/ کانت/ قال ]لورکا[ لی نبموءة یَنزف منها الدم أغنیةٌ»شود: از ترانه، خون جاری می "والکلمات

اما ترانه، سممعی  ؛(؛ خون و جاری شهن آن هر دو از امور بصری هستنه594: 1، همان) «القَهَر

و محمور افقمی هر د شود.جاری می ،از رگ است که خون که از ترانه نه در حقیقتاست؛ زیرا 

اسپانیا را فرو گرفتمه  این شعر، سراسر دربارة مرگ و انهوه و سیاهی است که تمامیِو عمودی 

 شماعر آزادی خمواهِ ،)مرگ( لورکما های سلبی، نشأت یافته از سکوتاین مؤلفه و گویی تمامیِ

 بازتماب ها کشته شه. در چنین سیاقی است که ترانة خونبار،اسپانیایی است که به دست فاشیست

خمون ببمارد  ای کمه از آن. ترانمهرنج و درد و سیاهی است عا فه و انهیشة مرکزی شعر، یعنی

 تجسم تممامیِ ،( لورکا که در این شعر)مرگِ تصویری است فشرده از غمی بزرگ برای سکوتِ

از  "یلمموت فمی المنفما"در شمعر . در برابر ظلمم و تماریکی اسمتعصیان ها و نیز مظهر خوبی

 .خموردچشمم ممی بمه "هابش یاهویه"یا  "اوااء اللیالی" ، ترکیب"النار والکلمات" ةمجموع

اامافه  ،شمودکه با حس شنوایی، ادرا  پذیر است به شب که با حس بینایی دریافت می یاهوه

المخانیم  وأشمباه الرجمال/ قطعموا المهرب والجبال/ وضوضاء اللیالی و البحیراتُ»: شهه است

بمه روی شماعر راه را  ،ثمانها و مخنّکوه ا وهشب یاهویِه ها ودریاچه(. 541: 1)البیاتی،  «علینا

که در پایمانِ شمعر، جمای خمود را بمه درد  هیاهو. این میهن نیست دیهارِ انه و او را یارایِبسته

خواهه او را با خمود از ایمن از باد می ملتمسانه کنه کهسنگینی می ،چنان بر جان شاعر ،دههمی

در  .(541: 1، هممان« )لام اللیالی/ احملینی یا ریاحآاحملینی یا ریاح!/ عبر »: بت ببردغرتبعیه و 

زخممیِ  ةترانم"میز با تصمویر حسما "إلی بابلو بیکاسو"، شعر "النار والکلمات" ةمجموعهمین 

 أغنیة اللون»تراود: گذرد و از موگانش بوی باران میز رود میای که اشود، ترانهآغاز می "رنگ

 نمةترا"در ترکیب حسمامیز (؛ 511: 1، همان)« جریح تعبر النهر/ تن ّ من أههابها/ رائحة المطرال

فزون بر این، بموی ا است. ای دیهنیمقوله ،اما رنگ ؛ای است شنیهنی، ترانه مقوله"رنگ زخمیِ

 عِنمواز  یدیگمر ، لمذا حسمامیزیِتراودرنگ میة ترانموگانِ از است بوییهنی ای باران که مقوله
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پیکاسمو نقما  یعنمی کاربستِ رنگ در اینجما بما عنموان شمعر  گیرد.شنوایی شکگ می -بینایی

هما را در مادریمه کولی نمایه. همین ترانه است که خنجرِنمیمناسبت بی ،برجستة اسپانیایی تبار

با ایمن  شاعر .(511: 1)البیاتی،  «خناجر الغجر/ تشحذ فی مهریه/...» کنه:انتقام تیز می برای روزِ

از رنجبران باشمنه بمه تواننه نمادی رنج کولیان را که می خواهه تمامیِگویی می ،تصویر فشرده

 ای چنین دردآور و رنج آفرین که سخت انتزاعی است جز با تصماویرِتجربه بیانِ تصویر بکشه.

سمخت دشموار  ،پذیرنمه فریاد و رنگ و زخم که برای همگان به نحوی عینمی حمسْ ان مامیِ

 نمایه.می

ها فریاد انقلمابیون را روشمن در شعری به همین نام، شراره "سفر الفقر والثورة" ةاز مجموع 

..بقطرات المماء / بریشمة الفنّمان/ بالظمگّ بالبواخر المسافرة/ بالبجَعة المهاجرة/  نادیتُ »ه: نکنمی

 -55: 0، هممان) «الثموّار صرخةَ تُضیء شراراتٌلتنطلق/ منّا والألوان/ والبحر والربّان أن نحترق/

بنمابراین روشمن  .هاریای اسمت شمنیمقوله ،اما فریاد ؛هاستیدر قلمرو دیهن (؛ روشن کردن،59

بیعت از جانهار مظاهر   شاعر به تمامیِ حسامیزی است از قلمرو بینایی و شنوایی. ،کردن فریاد

قلم مویِ هنرمنه و سمایه و  ها و شبهای بارانی ونهای آب و پلیکاها و قطرهجان چون کشتیو بی

شان، فریاد انقلمابیون پرتمو تا از شراره به همراه خود او بسوزنه نها دادهرنگها و دریا و کشتیبان 

کنمه همنشینیِ نور و فریاد هم از شعر مثگ دیگر قلمروهای حسامیزی، آشنایی زدایی می بگیرد.

تجربمة  ،لمموسای متمهیه به گونهازد و شاعر با این سو هم شعر را برای مخا ب برجسته می

 ،با بیانی نقی ی "الذی یأتی ولا یأتی"ة از مجموع "فی حانة الأقهار"در شعر . کنهخود بیان می

فأوقمهِ أنت فی الغربمة لما تحیما ولما تمموت... /  »: نمایهمیتوجه  جالب ،نور ظلمتِهمنشینیِ 

 بِیما خیّمام / ولتحسمَ ... اللیلة لما تعمود/فهذه  /الزجاجة طّمِ/ وحاشربْ ظلام النور/ و...الفانوس

کمه اسمت؛ چمرا حسمامیزی ة از مقولم "نمور ظلممتِ نوشمیهنِ"(؛ 11: 0، همان) «الهیک حمارا

 نمایِمتناقي تصویرِ .در ارتباط با حس بینایی استظلمت در پیونه با حس چشایی و نوشیهن 

 درخشمنهگیِبمه  ،ابونمواس . در شمعرباشمه شرب خمرتوانه تعبیری از نور می ظلمتِ نوشیهنِ

از  توان به این مصرع اشماره کمرد کمه در آن ابونمواسوار میکه نمونه اشاره شههبسیار  ،شراب

لألاؤهما عمن نما  أغ» شمود:مینیاز  بی ،آدمی از نور چرا   پرتودر گویه که شرابی سخن می

چنمان کمه  ،ممین شمعرکه در اداممة ه البیاتی خاصه این ؛(121 :1349 ،بونواسأ) «اوء مصباحِ
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 «حسمبُ المهیک حمماراأاسمقِنی حتمى ترانمی/ »ظه شه اشارتی به این بیت ابونواس دارد: ملاح

عیمون الکلماب " ةمجموعماز  "قصائه حب على بوابّات العمالم السمب "در شعر  . (025 همان:)

ة ال وء إلى أشْرِدُ مِن دائر»خورد: شم میبه چ "دلقک داد و فریاد سیاهِ"میز تصویر حسا "المیتة

 «السوداءالمهمرِّج  بصیحة/ مأخوذا/ ...  "اللُّوفر"الواحات/ أَهبِطُ مِن منازل الکواکب الأخرى إلى 

 ایمن شمعر نمهصمهای دلقمک در  دیمهنی.امما سمیاه  ؛ی اسمت، شمنیهنفریماد. (104: 0)البیاتی، 

ن و و دزدا هازنمهانشماعر، در جهمان نمو )پماریس( . اسمتگوشخرا  که سرشمار از سمیاهی 

بر چهره دارنه و با چهرة نقابهار حتی نور را نیز بمه کنه که نقاب یرا کشف م)دلقک( ظالمانی 

م م القهیم/ لکننی اکشفت المنن سمجونَ العمالَعرفت یا حبیبتی، کگ سجون العالَ» کشنه:خون می

الم الجهیمه/... الجهیه/... رأیت یا حبیبتی، کگَ  غاة العالم القهیم/ ... لکننی اکشفت النن  غاة الع

-101: 0، همان« )هاجمنی اللصوص فی باریس/ وانتزعوا دفاتری وخ بوا بالهم/ مکعبات النور

المموت "در شمعر  بینمه. در جهانی عاری از نور است که شاعر صهای دلقک را سیاه می. (101

بمه چشمم  "فریادهمای نمور" حسمامیزِ ترکیمبِ ،"الموت فمی الحیماة"ة از مجموع "فی غرنا ة

ها ها أنا ذا مُحاصَرٌ مهجور/  /صرخات النوریا »دیهنی:  ،شنیهنی است و نور ،که فریادخورد می

شاعر، خود را در حصار و ظلممت تمابوت، رو  .(154: 0، همان) «أنذا أموت/ فی ظلمة التابوت

مموت مقهس، باسمک، هذا ال» البته مرگی که هماننه مرگ لورکا، مقهس است: ،بینهبه مرگ می

رغمم ایمن کمه ه توانه اشاره به لورکا باشه که در همین شمعر بم. این نور می(151: 0)البیاتی، « 

 ،یَمموتُلورکما » رسمه:نجوایش به عنقا و نور و خا  و هوا ممی ،کننهستها او را اعهام میشیفا

« والهمواء یب ّ نجمواه إلمى العنقماء/ والنمور والتمراب لورکا بلا یهین/ ماتْ/ أعهمه الفاشست.../ 

 شمونه:همنشین می ،نیز لورکا و نور ،"محنة أبی العلاء" شعرِدر ین، فزون بر اا .(155: 0، همان)

همای توانمه فریمادنور ممی فریادهایِ لذا .(04: 0، همان)«  نور العالم الأبیي فی الأکفانلورکا و»

بمه جمای  بیشمتر خشیِو اثر ب لورکا باشه که نور در محور حانشینی برای ایجاد تصویر حسامیز

، "الکتابة على الطین" ةاز مجموع "العالم السفلی یهبوط أورفیوس إل"شعر در نشسته است. آن

الشمهیه/ عبثما  النورأیها »نور که دیهنی است به فریاد کشیهن که شنیهنی است اسناد داده شهه: 

ان تاریک کمه هممه جه در (.025: 0، همان) «فالعالم فی الأشیاء والأحجار واللحم یموت تصر 

 توانمه اشماره بمه اورفمهنور در یمک لایمه ممی نور بیهوده است. فریادِدهه، بوی مرگ میچیز 
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(orphee) هممو .ه استصهایی به غایت دلنشین داشت که باشهای یونان شاعر افسانه نیتربزرگ 

سمر از اره کمرده را پاره پ او ،راسا زنان تِاز مهتی از جهان مردگان به جهان زنهگان آمه؛ ام پس

شایه توانه نماد خود شاعر و می، نور در لایة دیگر (؛11-14 :1911اسمیت،  ) جها کردنه شتن

چرا که دلالت های نماد است از ویوگی چنه لایگیاحتمالات معنایی و لورکا باشه. البته این  هم

چنمه  عمه،از هممین مجمو "حجمر السمقوط"شعر . استتک ساحتی  دلالتینماد بسی فراتر از 

تصویر آفرینمی شماعر شمهه اسمت؛ از یمک سمو در یمک بیمان  ةدستمای ،درهم تنیهه یزیِحسام

بمار دو ،خمورد و از دیگمر سموبه چشم می "تابش تاریکی در صهاها"نقی ی، تصویر حسامیز 

لم تشمههی »نمایه: جالب توجه می ،"دیهن صهاها" بار هم تصویرِو یک "رنگها شنیهن" تصویرِ

ووَهَوج العَتحوة فوی لب وهو فی قمیص المهم/ متوَّجما بالشممس/ بة[ الحلاج بعه الصَ]أیتها الذئ

یور   لواوالملک السعیه فی صباه/ وهو علمى حجمر المربمی / ... تسحعی الللوان/ أو اللصوات

 ؛(001: 0)البیماتی،  «حها الجرذانا/ یا مهینة مفتوحة تجت/ أیتها الذئبةیسحع الللوان/ أو اللصوات

 درکه تصویری متناقي نمما اسمت  "تابش تاریکی"یا  "وَهَج العَتمة"شود احظه میچنان که مل

، رنمگ کمه وانگهینوایی؛ ش حسِ قلمروِ در "صهاها"یا  "الأصوات"بینایی است و  حسِ قلمروِ

 پادشماه خوشمبخت نیمز .شمود و صمها دیمهنیت مرتبط با حس بینایی، شنیهنی میای اسپهیهه

، بیمانگرِ نگماه سملبیِ و پادشماه . همنشینیِ گرگ و شمهربینهها را نمیشنود و صهارنگها را نمی

شماعر است.  دو ، ویوگیِ بارز آنو کوری و کری است که درنهه خویی و پادشاه شاعر به شهر

اسمت و  درنمهه خموشهری که هم   انه.که موشها به آن هجوم آورده کنهرا توصیف می شهری

، بیمانگرِ تجربمة سملبی و تلمخ همااین حسمامیزیتمامیِ  ا.هجولانگاه مو هم  و کر و کورهم 

، بجمز هماتمامیِ حمسبی بهره از حاکم بر آن است که  هایِدرونیِ شاعر نسبت به شهر و گرگ

 .  درنهگی است

جهمان بمه رنمگ سمیاه  فریاد وحشیِ "کتاب البحر" ةاز مجموع "الأمیرة والغجری"در شعر 

 همنشینیِ .(034, 039: 0، همان) «السوداءالعالم الوحشیة  صرخاتمجنونا أنادیکِ بکگّ »است: 

وأنما خلمف » ر:ممرگ آو پر از سیاهی و تشنگی و گرسمنگیِ است جهانی نِفریاد و سیاهی، مبیّ

از هممین مجموعمه،  "العاشمقة"در شمعر  (.035: 0، هممان« )  / عطشی یقتلنی، جوعیالعربات

ای اسمت موسیقی که مقولمه برای شنیهنشود دیهن است، ع وی می ا یه خویشکارچشم ک
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؛ گمویی همه  از (901: 0، همان) «الوثنیة وبعینیها للحوسیق کانت تصغی بجوارحها » شنیهنی:

ای که گمویی حتمی چشمم اع ا و جوارح است به گونه این تصویر، توجه به موسیقی با تمامیِ

قممر "ة از مجموعم "قنهیگالموت وال"شعر در نیز در توجه به این موسیقی به گو  بهل شهه. 

بمهل اسمت  کردنمیلممسبه قنهیگ که دیهنی و یا  ستاصها که مرتبط با حس شنوایی، "شیراز

اینجما صمها بمه وجهمی در  (.913: 0)البیماتی، « فی باب اللمه قندیلا/ صوتیفسیبقى » د: شومی

روشمنایی رسمیهن بمه خمها را  بمه نحموی کمه راهِ ،کنمهگونمه پیمها میکارکردِ چرا   ،استعاری

کنه و آشنایی زدایی می ،ای به تعبیر صورتگرایان هم از شعرزهسا بخشه. کاربستِ چنین هنرْمی

شماعر در  انسجام بخش سماختمان شمعر اسمت.و در غایت،  شودمیعا فی انگیز   سببِهم 

ان در کلام روزممره اسمت، اینجا از دو عنصر پیشِ پا افتادة صوت و قنهیگ که دستفرسودة همگ

قمر " ة مجموعهمین  آغازِدر  جهیه خلق کرده است. کاملاًشاعرانه، با مفهوم و ف ایی  اییف 

 ،خورد که البته از ناظم حکمته چشم میشنوایی ب -بیناییة از مقول  دیگریحسامیزی ،"شیراز

وقال لمی/ إنمک سمتحترق »آورده است: در سر آغازِ مجموعه آن را  ،البیاتی واست  شاعر تر 

غریمبِ  تصمویرِ، شمنیهنی. هااما صم ؛ای است دیهنیآتش مقوله(؛ 911: 0، همان) «وتكبنار ص

مجسمم کمردن کلام، بمه واسمطة  عادیِ که تصویری است بیرون از هنجارِصها  سوختن با آتشِ

   کنه. خود می و مجذوب مسحور خواننهة شعر را ،صها به شکگ آتشی سوزان

 بساوایی -بینایی

بما هیاهو نور و  دو عنصر ، ترکیب"أباریق مهشمة"ة از مجموع "قائبمسافر بلا ح"در شعر 

. (194: 1)البیماتی،  «المهینة من بعیهْ ضوضاءو منیصدِیَ الضوء»: کنهنظر میب ل، جفعگ یصهم

از سپهر حس لامسمه به معنای برخورد دو چیز به یکهیگر  "یصهم"شود فعگ چنان که دیهه می

وایی. یصهمنی از یک سوی به اوء اسمناد داده شمهه و از حس شن مقولةاز  "اوااء"است و 

بسماوایی شمکگ گرفتمه و بما اواماء،  -دیگر سوی به اوااء؛ لذا با اوء، حسامیزی بینایی 

نمور و  همنشمینیِ رهگمذرِ ازدو لایه کمه  یانحرافبا  در این تصویرشنوایی.  -حسامیزی بینایی 

عما فی خمود را کمه هممان عمق تجربمة  ،اعرزبان هنجار ر  داده، شمؤلفة  صهمه و هیاهو در

که برای مخا ب هم در لایة بینمایی  چنهان ؛به نحوی برجسته، تعین بخشیهه ی است،شهرگریز

 این تصویر اسمتعاریِ حسمامیز، دلالتِ است.پذیر  حسْو لامسه و هم در لایة بینایی و شنوایی، 
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کمه در محمور افقمی  هنمری کاربسمتِ چنمین تمهیمهیبا شاعر و  آزردگی و شهرگریزی است

 دو چنهان کمرده شعر رااین  تأثیر عا فی ،شعر است محور عمودی یعنی با ف ایِ هماهنگ با 

، نور به لمس کردن اسمناد "أباریق مهشمة"ة مجموعهمین  از  "موعه م  الربی "در شعر . است

از همنشینی یمس و  ؛(111: 1، همان) «سی من جهیهْفْنَالضیاء یحسّ الباب یُفتَح، و» داده شهه، 

کنمه و ای شکگ گرفته که شاعر در آن نور را با جان خود لمس و احسماس میایاء، حسامیزی

 نور در اینجا بر خلا  مورد پیشین،  گویی به آرزوی خود در رسیهن به نور کامیاب شهه است.

ی بمودن راشمعر کمه هممان بهمکه با ف ای عا فیِ  ستو جان افزاروح نواز  کهآزار دهنهه نه 

  .است، همهاستان و همنواست

از همین مجموعه، تعبیر خشک شهن برق یما درخشمش بمه کمار رفتمه  "العائهون"در شعر 

امما بمه اعتبمار  ؛توان از قلمرو حمس بینمایی دانسمتاست. هر چنه خشکیهن را به اعتباری می

چمون  ؛لامسهای است در قلمرو حس مقوله ،بودن و نرم بودن ترمثگملموس بودن، خشکی هم 

پمی  ،ای از چیزها از قبیگ لباس و گُگ و بمرگپاره اغلب با لمس کردن است که به خشک بودنِ

قلمهاد کرد. البیماتی  کردنیلمسای توان مقولهلذا خشکی را هماننه خیسی و نرمی می ؛برنهمی

ای بمر ؛بمه کاربسمته اسمت و نه حسامیزی را به وجه حقیقی "جف و جفا " ،در موارد متعهد

 فمی مقمابر"حقیقی برای گگ، همم در شمعری بمه نمام  وجهرا به  "یجفّ"، "جف"نمونه، فعگ 

( و همم در شمعری بمه نمام 05: 1)البیماتی، « یا صخرة/ فی ظلّها جفّمت زهمور المُنمى: »"الربی 

اسمت.  بردهبه کار  (125: 1، همان« )ولاتترُکی زهری على النب  ظامئا/ یجفّ ویذوی: »"أحبّک"

به کار رفتمه به معنای حقیقی گیاه و مرکّب و چاهها ة شیر "خشک شهن" نیز ،"الحجر"در شعر

« ت همذه النبماروالنُسغ فی العروق والأوراق/ یجفّ مثلما یجفّ الحبر فی الهواه/ ... وجفّ»است: 

با درخشمش کمه  لمس پذیر خشکیِ ، همنشینیِ"العائهون"(. باری، در شعر 11،  10: 0، همان)

وعیمون )هولماکو( : »اسمت داده شمکگ را بینمایی –ست، حسامیزی بساوایی ا هایهنیدة از مقول

تکمرار در ایمن شمعر دوبار  ،مذکور ة(؛ گفتنی است که جمل131، 131: 1، همان« )قهاییجفّ بر

 -نماد شمرارت و کشمتار و ویرانگمری و تبماهی -خشک شهن برقِ چشمان هلاکو  شهه است.

گرِ برقِ شمشمیرِ خونچکمان اشاره داشته باشه. لفظ بریق، تهاعی توانه به پایان شرارتهای ویمی

هولاکو است؛ به این معنا که گویی شاعر، چشم را بمه فراخمورِ لفمظ بریمق و بمه اعتبمار اصمگ 
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هولماکو و  یهاشمرارتجایگزینی، جانشینِ شمشیر کرده تا به نحوی چنه لایمه، تمهاعی کننمهة 

در بیت بعه با نبودِ هولاکو، بنهگان، قیه و بنه اسارت را در ها باشه؛ لذا بالمنل پایان آن شرارت

خشک شمهن نمور  تصویرِ؛ همین (131: 1، همان« )القیه یکسره العبیه بصخرةو»شکننه: هم می

فمی عیمون  یجوفّ»نیز آمهه اسمت:  "الذی یأتی والذی لا یأتی"ة از مجموع "الوری "در شعر 

همنشینی نمور بما خشمکی، دلمالتی متفماوت بما  ،"وری ال"در شعر  (.14: 0، همان« )النوربوذا 

تصویر پیشین دارد. خشکیهن نورِ چشمان بودا، نه چون خشکیهن برقِ چشمان هولماکو، پایمان 

تباهی است که بر عکس، آغمازِ تبماهی اسمت. نمورِ چشممان بمودا، نموری قهسمی و مینموی و 

وممهنٌ »رهای تاریکِ بی بهمار: بخش است که غیاب آن، برابر است با شهگونه و حیاتخورشیهْ

، هممان) «تنقط  الجمذور»ها: نیز برابر است با تباه شهنِ ریشه و (11: 0، همان« )بلا ربی  مظلمة

تموان اسمتعاره از اخمماد و یما ا فماء در این هر دو تصویر حسامیز مذکور، جفّ را می .(14: 0

و تا تمأثیر عما فی  شکگ داده ،بنیاد دانست که شاعر با تکیه بر محور جانشینی، ساختی استعارهْ

 دلالیِ آن به شکلی م اعف، فزونی یابه. 

 رنمگِ ، ترکیب وصفی و حسمامیزِ"النار والکلمات"ة از مجموع "إلى بابلو بیکاسو"در شعر 

آبمی، دیمهنی  رنمگِ(؛ 511: 1)البیماتی،  «باللزرق الوداف غمرتَنی » خورد:گرم به چشم می آبیِ

رنگ آبی اسمت  ،رنگی که پیکاسو، شاعر را غرق در آن کرده است دنی.کرگرم، لمس اما ؛است

به اعتبار آسمان، تهاعی کننهة بلنهی و تفکر است و بمه چنان که پیشتر اشاره شه، این رنگ  که

آبمی و گمرم در اینجما چنمان در همم  دو قلممرو حسمیِ رنمگِ .اعتبار دریا، تهاعی کننهة عممق

یبما ز( vischer)انه؛ مثگ تکه قنهی که به تعبیر ویشمر حه یافتهانه که گویی موجودیتی واآمیخته

موجود و منشمأ اثمر اسمت )  ،و در هریک از ذرات آب شودحگ می ،شناس آلمانی در جام آب

 ممین،ز ممادرْ ،"المموت فمی الحیماة"ة از مجموعم ،"مراثی لورکا"در شعر (. 13 :1910 کروچه،

ساخته شهه بمر رود نقمره و  آمیزِسحرت به شهر گش، مشتاق بازکه سخت- را ة راویِ شعرچهر

 ؛ امماگرددجوان و خیره و مبهوت به آن شهر باز میراوی، و  دههصیقگ می ،با نور -لیمو است

مهینمةٌ »: کنمهآن شهر جمادویی را در خمون و دود غرقمه میرا بسته و  هاچشمخواب آلودگی، 

ةِ واللیمون/... لمت لمأمی المأرض: همگ أعمود؟/ ف محکتْ قمسحورةٌ/ قامتْ على نهرٍ ممن الف مّ

 ولکنَّ النُعماس/ یافعاً مبهور عهتُ إلیها/ النوروجهی بفیي  مسحتْونف تْ عنّی رداء الهود/ و
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بمه معنمی  "مسمح"(؛ 140: 0)البیماتی،  «وأغرقَ المهینةَ المسحورةَ/ بالهم والهخان/ الأجفانَ عقهَ

نمور  اسمت.در قلمرو حس بینایی هم  است و نور لامسهدر قلمرو حس  صیقگ دادن و آغشتن،

و متن شمعر نیمز بمر  (Cirlot, pp. 187,188) است ققهرت خلاّکه نمودگار پاکی و ف یلت و 

 کنمه و راوی را بمه شمهرِ، قهرتی خارق العاده پیها میگذارد، در همنشینی با مسحاین صحه می

 کنمه.خون آلمود و دودنما  میاما خواب آلودگی، آن شهر جادو را  ؛گردانهدلخواهِ خود باز می

بما  هماهنگ و همنوا اسمت. ،تصویری این چنین از نور با کلیت شعر که در پیونه با لورکا است

لورکما و ف مایگ  برای ایتوانه استعارهنور می ،توجه به این که این شعر در پیونه با لورکا است

 نیز لورکما موت فی غرنا ةو الالعلاء  أبی ةچون محندر اشعاری روشنایی بخش او باشه. بیاتی 

لورکما » (04: 0)البیماتی،  «کفمانالأي فمی لورکا ونور العالم الأبی»: استرا همنشین کرده  و نور

: 0)البیماتی،   «الهمواءوالنور والتراب ء وى العنقالإنجواه  ب ّ/ یه الفاشست...عهمَ/ أ موت ، ماتی

جالمب  ،های نوربوسه حسامیزِتصویرِ "لطینالکتابة على ا" ةاز مجموع "الکاهنة"در شعر .(155

أزمنة الصیف الذی یموت/ وجسه الموردة ": شهه استنمایه که دو بار در شعر تکرار توجه می

و  آیهچنان که از عنوان شعر برمی(. 001، 000: 0)البیاتی،  "مغتصَبٌ مبهورقبلات النور/ تحت 

 همایِاین بوسمه ،(000: 0، همان) " لیالی بابگ کنّا بأعماق" شود:نیز چنان که از بابگ مستفاد می

بمه گفتمة  به سنت ناپسنهِ فجور و فحشای مقهسی است که در بابگ تاشار رسهبه نظر می ،نور

   (.190: 1910، هرودوت) رواج داشته است هرودوت

 چشایی-بینایی

از  ای اسمت دیمهنیمِه کمه پهیمهه، "ملائکة وشیا ین" ةاز مجموع "حلم فی کو "در شعر 

وتَنَقّلمی فمی المأرض هائممةً علمى ممتن »: شمودمیتوصیف  ،ر شیرینی که چشیهنی استرهگذ

ای تجربمه به بخشیهن تعین شاعر برای(. 91: 1)البیاتی،  «فی الوادیالضَّباب الحلو الریاح/ فوق 

ا ر استعاریِ حسمامیز تصویرِگرفته، این درة مهاز  هرمانتیک و در عینِ حال، خوشاین تجریهی و

 در اسمت و همم چشمیهنی. دیمهنیدر آنِ واحه، هم این تجربة انتزاعی،  ؛ گویی کهبه کار بسته

مکمه را می ی راویِ شعر، نورِ روز، سالها"ق مهشمةأباری" ةاز مجموع "مسافر بلا حقائب" شعر

أعموامی/ و یبصمقها دمما،  یحتصّالنهار/  ضوء»کنه: خون، تف می ماننهِکنه و آن را می مزمزه و

یا مکیهن و مزمزه کمردن در  ای است دیهنی و یمتصنور، پهیهه (؛191: 1، همان) «اوء النهار
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شمهگی و آوارگمیِ  بیاتی در اینجا برای بیانِ حمسِ بیهمودگی و تبماهْچشایی است.  حسِ ةحوز

أشعار فی "ة از مجموع "بطاقة بریه إلى دمشق"در شعر  ویر را به کار بسته است.صخود، این ت

دمشق را در گذشته، موجب فراممو   "شیرین ةچهر"، دیهن شاعر با بیانی نوستالویک "المنفى

، وجهوك الحلووکنتُ فی معرکة الخلمق أ مال / »: هدانایی و عذاب خود میبت و تنهکردن غر

 "شمیرینة چهر"همین تصویر (. 011: 1، همان) «فأنسى یا دمشقُ/ غربتی/ وحشةَ أیامی/ عذابی

 اسمت؛ شمههشاعر  ةدستمای "الطین ىالکتابة عل" ةاز مجموع "عشتار قصائه حب إلی"در شعر 

...ونادیتکِ باسم الکلممة/ باحثماً عمن »بابلی است:  باروریِ ایشتار، ایزدْبانویِ این بارمخا ب اما 

چهمرة  شمعر نخسمت، در (.021: 0، هممان) «الصغیر/ فی عصور القتگ والإرهابوجهك الحلو 

که ف ای، ف ای ظلمت و  کنه؛ اما در شعر دوم،پذیر میو تحمگْ شیرین، تلخیِ غربت را گوارا

مرگ و وحشت و فاجعه است، شاعر در جستجوی چهرة شیرینِ ایشتار است تا به دستیاریِ او 

ها با شیرینیِ ح ور ایشتار در بابگِ ویران، تمامیِ تلخکامی از این ف ایِ تلخ و موحش رها شود.

ای خنمهه کمه مقولمه، "أشعار فمی المنفمى" ةمجموع از "ودة ریق الع"شعردر  شود.سپری می

/ ینیمر بضحكته الحلووة»: آمیخته شهه است ،ای است چشیهنیاست دیهنی با شیرینی که مقوله

، هممان) «بضحكته الحلووةلهٌ/ ملا ٌ/ ینیر الطریق إلى ایعتی/ إالطریق إلى ایعتی/ أمیرٌ صغیرٌ/ 

ای نههخوشبینی و امیهواری به آی ،کنهیجلب توجه م آنچه در این شعر غالب است و(. 010: 1

بمرای راویِ را بازگشمت راه  ، با خنهة شیرینشامیر کوچکخوشاینه و روشن و سرسبز است. 

 . خواهه برداز میان ها را نیز تمامیِ تلخکامی شیرینیِ خنهه، ؛ همو باکنهمی و هموار روشن ،شعر

 بساوایی-شنوایی

مجمروح بمه چشمم ة نغمم وصمفیِ تر کیمبِ "ملائکة وشیا ین" ةاز مجموع "حلم"در شعر 

پمذیر لمسآن را به اعتبمار  ،. از یک سو(10: 1)البیاتی،  «نغحةُ مجروحةتعلو شِفاهی »خورد: می

و از  بسماوایی تلقمی کمرد -شمنوایی حسامیزیِ توانمی ،یهاری بودن نغمهشن  بعاًزخم و  بودنِ

ف مای بینایی دانست.  -شنوایی حسامیزیِتوان آن را می زخمبه اعتبار دیهنی بودن  دیگر سوی

مجموعة یاد شهه، ف ایی رمانتیمک  هایِآیه مثگ دیگر شعراین شعر چنان که از عنوان آن بر می

هلما "نمه: ، عناصمر غالمب ایمن شمعررمانتیمک اشک و نالة سوزنا شکوه و پومردگی و . است

: 1، هممان) "وتنسى فمی الهموى صمبواتیوجهی ذابگ القسمات/ /؟استمعت لصرختی و شکاتی
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که ترکیبِ استعاری و حسمامیزِ نغممة  سوزنا  و درد آلودِ رمانتیکی است چنین ف ایِ در ؛(10

 هممین شمعر، حسمامیزیِ در کنمه.خود را به خوبی، نمایمان می شناختیزیباییمجروح، کارکردِ 

یتناغیوان أحببتهما وولیمهها/  یآلتموأرى »خورد: بساوایی به چشم می-شنوایی ةلاز مقو یدیگر

ها در نجوا(؛ همسات به معنی 10: 1، همان) «من ذلک الشبح اشقی وما اسمه؟/ بناعم الهحسات

صمهای  حمس لامسمه. اما ناعم به معنای نمرم و لطیمف در سمپهرِ ؛داردسپهر حس شنوایی قرار 

 است و کمارکردی همساز و همنوا کاملاًمحور عمودیِ شعر با لطیف، ترکیبی است رمانتیک که 

  دارد. هماهنگ با عا فة حاکم بر آن

امیه:  ةترانه، بوسه است و سپیه "أشعار فی المنفى" ةاز مجموع " ریق إلى العودة"در شعر 

از یمک سمو شمود چنان که ملاحظمه ممی (.010: 1)البیاتی،  «/ومیلاد حبّ وفجر أمگغنائی قُبَل»

فجر یا سپیهه وجهمی دیمهاری دارد از سوی دیگر  ؛لمس کردنیاما بوسه،  ؛ترانه، شنیهنی است

 چشمایی -در بینمایی چنان کمه پیشمتر دهه.بینایی را شکگ می -قلمرو شنوایی که حسامیزی در

 ین بافت و ف مایی اسمتگفته شه ف ایِ این شعر ف ایِ امیهواری و خو  بینی است. در چن

با در نظر گمرفتن خنمهة شمیرین کمه لذا  ؛بخش و امیهْ ونهگ شود و عشقْوار میترانه، بوسه که

ای حمواس را درگیمر چنمین ترانمه خواهمه تممامیِپیشتر درباة آن سخن به میان آمه، شاعر ممی

گمرم بمه  ین صهایِ،  ن"أشعار فی المنفى" ةز مجموعا "الأمیرة والبلبگ"در شعر خوشاینه کنه. 

کمه شمنیهنی  صها(؛ 030: 1، همان)« حنون/ موعهنا غها، هنا صوتٌ داف ٌورنّ » رسه:گو  می

کمه پیشمتر  چنان شکگ داده است. ،ای است لمس کردنی، ترکیبی حسامیزبا گرم که مقوله است

و  : یکمی ف مایِ بماران عطمر ودارد دو ف ایِ متفماوت شعر شنوایی گفته شه، این–در بینایی 

سیاهی که شهر مرگ و تباهی و  اعون و و دو دیگر ف ایِ  هابرگ و بار دادنِ شاخه مهربانی و

 .ف ای نخست ایمن شمعر اسمتمحور این تصویرِ حسامیزِ صهایِ گرم، مرتبط با را فرو گرفته. 

ا ، تصویر حسامیز دیگمری از هممین مقولمه بم"کلمات لا تموت" ةاز مجموع "أحبها"در شعر 

: 1، هممان)« المنهمار الوداف الحزین  صوتهاأحبّ »نمایه: ترکیب صها و گرم، جالب توجه می

، هشمت دوست داشمتن اسمت غالب بر آن،ی که ف ا کوتاه شعرِ محور افقیِ این این در .(511

 هماهنگ با زمینة عا فیِ آن در محور عمودی است.که  استتکرار شهه  بار واژة احبها و حب
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 چشایی-شنوایی

ترانه که شنیهنی است با  عام که به نموعی  "أباریق مهشمة" ةاز مجموع "لا أقولها"در شعر 

: شمکگ داده اسمتچشمایی را  -و  به شنواییمعط حسامیزیِ ،با حس چشایی در ارتباط است

: 1 البیمماتی،) «والزهممور المفتّحممه/ طعامهووااللغووانی حممه/ روَکانممت الممأرض قبلنمما/ للعصممافیر مِ»

 حمسِ ةخوردن از مقولم در قلمرو معناییِ (؛ توایح این که  عام به اعتبار قرار گرفتن111،111

بما فعمگ ذاق بمه کمار بسمته  "مذکرات من رجگ مجهول"آن را در شعر  ،بیاتی و چشایی است

 نیمز از  عممِ "یالشعر یتحه" در شعر (.021: 1، همان) «وذُقتَ  عم الیتم مثلی وال یاع»است: 

بماری  .(991: 1، هممان« )/  عم الهم المرّ_اهأوّ_لم تعرفوا» :سخن به میان رفته است ،خون تلخِ

دهه؛ بمه حال و هوایی نوسمالویک را انعکاس می ،"تکانَ"با فعگ  رِ حسامیزکاربستِ این تصوی

 قموّتِت و گویه که قُوسخن می سپری شهه اعر با لحنی حسرتبار از روزگاریعبارت دیگر، ش

نمماد صملح و نشماط و  هتوانمکمه می- همنشینیِ ترانمه زمین، ترانه بوده است و گلهایِ شکفته.

ای خوشماینه در ارتباط با حسرت بردن به گذشمته شاعر را تجربة   عام،و   -ی تلقی شودشاد

در شمعر  و صها م ع حسامیزِ تصویرِبخشه. شنوایی و چشایی تجسم می به دستیاریِ دو قلمروِ

 عمم خمون در  ؛شمودنیز دیمهه ممی "کلمات لا تموت" ةاز مجموع "المسیح الذی أعیه صلبه"

أشمعاری الشمقیّة/ مثمگ سمهّ  أبیوات/ وفی صوتیم/ فی اله طعمإن »: یابهتجلی می و شعر صها

در اینجما شمود چنمان کمه ملاحظمه ممی(؛ 911: 1)البیماتی،  «یقف اللیلة/ ما بینی/ وبین البربریمة

و  اسمت تجلمی یافتمهصها،  شعر و شنوایی از آمیختگی  عم و -معطو  به چشایی حسامیزیِ

أغنیمة خ مراء إلمى "در شمعر  .م مون مسیحِ بماز مسملوب اسمت با ن تصویری هماهنگچنی

 شمیرینی باحس شنوایی است  ة، ترانه که از حوز"المجه للأ فال والزیتون" ةاز مجموع "فیروز

/ فولحل  أغنیوةإفتحی النافذة الزرقاء للشمس/ " :همنشین شهه است ،که وجهی چشیهنی دارد

سمخن  شمنوایی-ییبینما، ذیمگ ین تعبیر حسمامیزدربارة ا. (044: 1، همان)" فی حکایات بلادی

راسمتین  ةترانم"جهان در ، "أشعار فی المنفى" ةاز مجموع "صیحات الفقراء"شعر  در .گفته شه

(؛ 032، 031: 1 ،هممان) «حلوة/ صادقة نوةغِه فی لمحة/ فی والعالم یولً»شود: زاده می ،"شیرین

 ممرتبط بما حمس چشمایی. اگمر "حلموة" مربوط به حس شنوایی اسمت و "غنوة"پیهاست که 

را  "لمحمة حلموة"تموان ممی ،شمهبا "حلموة"به معنای نگاه نیز موصو  دیگری برای  "لمحة"
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 آممال و آرزویِچنمین حسمامیزیی، بماری  چشایی تلقی کمرد. -حسامیزی دیگری از نوع بینایی

 ،عینمی کاملماًبمه نحموی  تنگهسمتانبمه کمام  و سمعادتمنه بخشفرح نسبت به زنهگیِ شاعر را

 ،بمه مخا مب ، حسی شمیرین و خوشماینه رازاده شهنیِ این تصویر با همنشین کنه.منعکس می

یعنمی آرزویِ بهمروزیِ  همنوا با ف ای عا فی و دلالیِ شمعرو این تصویری است  کنهالقاء می

 .  نفقیرا

 بویایی  -شنوایی

آمیمز یما عطمر  عطر زدن به نغممه تصویرِ ،"ملائکة وشیا ین" ةاز مجموع "هایال"در شعر 

: 1)البیاتی،  «واحفظْ سنا عینیها نغحاتیصباها/  بعِطرخْ یا الهی اَمِّ»خورد: چشم می آن به کردن

حس بویایی است و به اعتبار قابلیمت دیمهه شمهن از  ةخو  از مقول ةعطر به اعتبار رایح .(10

، بما همنشمینیِ عطمر و نغممه اما نغمه در قلمرو حس شمنوایی اسمت. ؛مقوله حس بینایی است

در کردن از شعر، دلالت رمانتیک آن را برجسته کرده است. همین دلالت رمانتیک  آشنایی زدایی

ه شَدْووما/ فی  یَشْدووالبلبگ العاشق »از همین مجموعه، جالب توجه است:  "مصرع بلبگ"شعر 

عبیمر خمون اسمت از  ،در آواز خوانمه و این که بلبگ آواز می(؛ 119: 1، همان)« الهّما عبیرإلاّ 

خونی کمه در ایمن بوییمهنی. ،خمون شنیهنی است و عبیرِ ،زیرا آواز بلبگ ؛یزی استحسام ةمقول

در شمعر  رمانتیمک دارد. کاملماًبافت قرار گرفته نه دلمالتی اجتمماعی و یما سیاسمی کمه دلمالتی 

پخمش بمه ای در تماریکی از رادیمو ترانمه خمو ِ ، بمویِ"أباریق مهشمة" ةاز مجموع "الذئب"

بمه  "یفوح"(. فعگ 111: 1، همان) «/ یلغو بها المذیاع فی حانِوحُ أغنیةتفومن الظلام » شود:می

ولی اغنیه یا ترانه مرتبط با حس شمنوایی.  ؛مرتبط با حس بویایی است ،بوی خو  دادن معنای

که همسمو بما ف مایِ کلمیِ شمعر اسمت، در اینجا نیز پیهاست که دلالت بخشیِ رمانتیک آن را 

    توان نادیهه گرفت.نمی

تا آنجا کمه  نیز اشارتی شود. چشایی -حسامیزی بویاییبه  خالی از فایهه نیست که اینجا در

و موجب چنین  خوردالبیاتی به چشم می اشعاردر از این حسامیزی جستجو شه تنها یک مورد 

 توانمه ناشمی ازمیسموی برگردد و از دیگر ه از یک سوی به تجربة فردی شاعر تواننهرتی می

لمه  اًشوَ و»: باشمه از محیط با این دو حس، خاصه حسِ بویایی، آدمی محهودِ در  و دریافتِ

ای اسمت شذی به معنای بموی خمو ، مقولمه .(124: 1)البیاتی،  «الهماء أحسّه / فی الجوّ طعم
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از رمانتیک اسمت و ایمن  کاملاًبافتی  ،بافت این شعرای است چشیهنی. اما  عم، مقوله ؛بوییهنی

ن خمائمگ بالمأمس وحمهی مِم/  هذا العبیمر المنلهی نشمقتُه» هویهاست: کاملاًهمان ابتهای شعر 

است که دلالت خمود را و ارتبا ی انهاموار  تصویر در چنین بافتاین  .(124: 1، همان« )شَعرِها

 .نمایهبرجسته می

 نتیجه 

 ،هفت امکمان را بمیش و کمم از میان انواع امکانات حسامیزی،البیاتی چنان که ملاحظه شه، 

 ،ر شمعر ویدمحقّق شمهه  هایِیحسامیز از میان .خود قرار داده است شعریِ خلاقیتِ ةدستمای

، بیشمترین دهمهنشمان می که برگرفته از تممامیِ دیموان اسمت، بررسی شهه هایِچنان که نمونه

دلالمت و چشمایی اسمت.  -بویمایی ةشنوایی و کمترین بسامه در حوز -بینایی ةبسامه در حوز

عنصری از این شگرد هنری، همساز و هماهنگ و همبسته با محور عمودی هر شعر  کارکردِ هر

تخیمگ  ةقمو یماریِبه  یعنی با ف ایِ کلی و زمینة عا فی و دلالیِ آن است؛ به این معنا که شاعر

با دقت نظر و ظرافت  ب  خود، دو حمس متفماوت را همنشمین کمرده تما بما آفریمهن  وخلاق 

ای نظرگیر و برجسته القاء کنه های خود را به گونهانهیشهها و جربهتتصویرهایی استعاری، هم 

، های البیاتییاز نکات قابگ توجه در حسامیز هر شعر بههه. اربه ساخت انهاموار انسجامی و هم

از صنعتْ  و اجتناب کردناعتهال  جانبِو نگاههاشتِ  سازههنرْاین و خلاقانة  صادقانه کاربستِ

 بمه رغممِو نمه  شمههنه محگ نمایش افرا یِ این ابمزار هنمری  ویشعر  که؛ چنهان استزدگی 

 .اسمت شمههبهل  ،تهی به معمایی میانْ، این شگردِ هنری دیریاب بودنِ گاه و آمهِ عادت خلا ْ

و هما لحظمهعوا مف و  امن زدودن عادتهایِ ذهنیِ مخا مب، ه،سازهنرْبا کاربستِ این شاعر 

 و عوا مف اسمت؛ ردهتصمویر کم ،ملمموسپمذیر و حمسْای ونهرا به گ خودیِ زیستة هاتجربه

را تعین  هاآنانتزاعی بودن، دشوار بتوان با بیان عادیِ کلام،  موجبِبه  کهیی هاتجربهو ها لحظه

   .داد انتقال ،و تجسم بخشیه و به مخا ب

 کتابنامه

 .ه المجیمه الغزالمیحقّقه وابطه وشرحه أحمه عبم .الهیوانم(. 1349الحسن بن هانئ. ) ،أبونواس .1

 القاهرة: مطبعة مصر.
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