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آميزي در شعر معاصر رنگ و حس  
  
  
  دكتر علي سروريعقوبي

  :چكيده
فرهنگ و نگرش مردمان دارد و بر ، كاركردي فراگير و گسترده در زندگي، از آنجا كه رنگ  

همين پايه به قلمرو شعر نيز راه برده است ؛ نگارنده در اين مقاله كوشيده است جايگاه آن را در 
بررسي . كند و در كنار آن به مسألة حس آميزي نيز بپردازدتصويرسازي هاي شاعران معاصر بررسي 

در سنجش با ، دهد كه عنصر رنگ و حس آميزي در تصويرسازي و پندارآفريني مي شعر معاصر نشان
  .شعر كهن گسترشي چشمگير يافته است

  
  تشبيه، استعاره، تخيل، تصوير، آميزي حس :واژه هاي كليدي

    

                                                 
   واحد اراك –استاديار دانشگاه آزاد اسالمي  
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  :مقدمه
در  وكه كاركرد بسيار برجسته اي دارد  گي يكي از عناصري استرنگ در زند  
در هر فرهنگي برخي . ها جايگاهي درخور و شايسته دارد ها و نزد همة ملت همة زمان
ها و بازگو كننده احساس ها و عواطف و آرزوهاي دروني  ها گوياي نگرش از رنگ

توان  هاي ملي هر كشور مي ها و نشان نمود اين مسأله را در رنگ پرچم. مردمان است
ت و اهميت رنگ تا بدانجاست كه در روانشناسي امروز براي پي بردن به شخصي. يافت

اي است كه روانشناسان  ها زمينه برند و روانشناسي رنگ منش هر كس از رنگ بهره مي
شاك ايم و پو همه ما به رنگي ويژه دلبسته. گيرند آن را در روانشناسي كودكان به كار مي

گزينيم و فراهم  و ابزارهاي زندگي خويش را گاه به سبب كاربرد آن رنگ ويژه برمي
. هايي بر پايه آن پديد آيد اند تا كنايه ها در فرهنگ ما سبب شده رنگ. كنيم مي

، رويي سياه، رويي سرخ، دل تيره، روشندل، هايي چون سياه بخت يا  سفيدبخت كنايه
رنگ عوض كردن و دهها كنايه ، بيرنگي، دورنگي، يديدست سپ، نامگيسياه ، زردرويي
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پاية رنگ پوست مو، چشم  ديگر كه نشان از اهميت رنگ دارند گاه مردمان را تنها بر
كوهها و رودها و . سرخ پوست و چشم آبي، سياه پوست، كنيم ؛ سپيدموي ياد مي.. .و

، داغ قره، زردكوه، يدكوهسف :كنند ؛ مانند درياها را بيشتر بر پاية رنگ نامگذاري مي
اين نامگذاري يا توجه به رنگ . سپيدرود، درياي سرخ، درياي سياه، درياي زرد، سو قره

شايد از آنجاست كه چشمگيرترين ويژگي هر پديدة حسي و ديداري كه به چشم 
شود تا رنگي  هاي اقليمي و جغرافيايي هر سرزمين سبب مي ويژگي. آيد رنگ است مي

در زندگي و ذهنيت آنان جاي خود را باز كند و از اين رهگذر ، د يك ملّتويژه در نز
هايي كه دارند حس  ها بنا بر ويژگي رنگ. به قلمرو هنر و شعر و ادب نيز كشيده شود
اي  انگيزند به همين سبب رفته رفته جنبه و عاطفه و واكنشي خاص را در ما برمي

ها به سبب دگرگوني طبيعت داراي رنگي  فصل. گيرند نمادين و سمبليك به خود مي
از اين . رنگ زمستان است، رنگ پاييز و سفيد، زرد، ويژه هستند ؛ سبز، رنگ ويژة بهار

 دهد و رفته رفته كند و تطبيق مي ها همساز مي رو آدمي زندگي خويش را با فصل
كه اين  شود و هر آنچه زيبايي و طراوت مي، سرزندگي، اي از باليدن نمادگونه» سبز«

ها و از  بيند فروريختن برگ پاييز را مي. شود مي» سبز« ها را داشته باشد خصوصيت
شكستگي در ذهنش  روزگار پيري و درهم، رنگي آنها را» زرد«     تر  همه برجسته
  . شود رنگ غم و اندوه و پاييز زندگي مي، شود و زردي تداعي مي

  :جايگاه رنگ در شعر
عاطفه و احساس خود را با رنگ به تصوير ، هاي خويش شاعران نيز در سروده  

پيوندي كه شاعر در . عنصر رنگ است، ترين جنبة تصوير در شعر كشند و برجسته مي
زند گاه بر پاية  آورد يا به كشف آنها دست مي هاي پيرامون پديد مي ميان اشياء و پديده

انتقال  درري و تخيلي نيرو و قوتي كه در رنگ به عنوان يك عامل تصوي. رنگ است
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هاي ملموس و ديداري اشياء  زند در هيچيك از ويژگي عاطفه و احساس شاعر موج مي
  .توان يافت نمي

، يكي از متون كهن كه دربردارندة نگرش و منش و بينش ما ايرانيان است  
القاء اي را  ويژه انديشگي اند و بار ها در آن بسيار بجا نمود يافته شاهنامه است كه رنگ

اي  در شاهنامه رنگ سياه و سپيد در يك سامانة انديشگي و بينش اسطوره. كنند مي
سياه نشانه اهريمن و سپيد نشانه نيكي ، اند نمايانگر دو نيروي نيك و بد به كار رفته

در اين دسته از . يكي با شب در پيوند است و يكي با روز و روشنايي و خورشيد. است
اية رنگ يكسره آشكار است و همان كاركردي را دارد كه در هنر نمادگرايي بر پ، متون

  . بينيم امروز از رنگ مي
در شعرهاي پيشاهنگان شعر دري بسيار درخشان ، رنگ، در قلمرو شعر پارسي  

و داراي نمودي آشكار و برجسته است و بيشتر تصويرها بر پاية ويژگيهاي بروني و از 
اين دوره به سبب برونگرايانه بودن شعر و ديد عيني در . عنصر رنگ استوارند، آن ميان
دايره و طيف رنگ در شعر ، اما روي هم رفته. عنصر رنگ جايگاهي ويژه دارد، شاعران

، سياه :رنگهايي كه در شعر كهن از آنها ياد شده است عبارتند از. چندان گسترده نيست
سبب همين كرانمندي و سبز و نيلي و به ، سرخ، كبود، الژورد، بنفش، زرد، سپيد

به قلمرو ، شاعران با افزودن پسوندهايي به پايان برخي اسامي، ها محدوديت دايرة رنگ
اما . اند پديد آورده، آبگون، زمرّدين، عقيقين، ارغواني :هايي چون اند و رنگ رنگ افزوده

جالب است كه در شعر منجيك ترمذي شاعر سدة چهارم رنگ سبز چونان استعاره اي 
  :از معشوق به كار رفته است

 من پرير»سبز«سرخ خواست ز منگوگرد
 كه نيك بود كه گوگرد سرخ خواستگفتم 

  

 و امروز اگر نيافتمي روي زردمي 
نان خواجه خواستي از من چه كردميگر   

)156پيشاهنگان شعر پارسي، ص (  
  :هاي پيوند ميان عناصر است و در شعر كسايي رنگ همواره يكي از پايه
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 و آن عكس آفتاب نگه كن علم علم
 زار گل نار سايه كرد يا بر بنفشه

 يا آتش شعاع ز مشرق فروختند
 جام كبود و سرخ نبيد و شعاع زرد

  

برچكيد،سرخميگويي به الجورد
زار همي برچكد به خويد يا برگ الله

يا پرنيان لعل كسي بازگستريد
شقايق است و بنفشه است و شنبليدگويي 
)Ĥ129هنگان شعر پارسي، ص پيش(  

ها سرشار  ها استوار است و بيت پاية همه پندارها بر رنگ و همانندي آن در پديده
   . اند از رنگ و آكنده از درخشش

  پايد و از آن پس، اين جلوة زيباي رنگ از دست  اين روند تا سدة پنجم مي  
هاي  پرداختن به زمينهرود و علّت اين رنگ باختگي به دور شدن شعر از طبيعت و  مي

  .اي شدن تصويرها نيز به كليشه 1گردد فرهنگي و فكري برمي

  رنگ در شعر معاصر
، گاه در قلمرو شعر. هاي حسي و ديداري است از عناصري است كه ويژة پديدهرنگ 

آن را به امور انتزاعي ، اند و افزون بر امور ديداري شاعران گسترشي در اين زمينه پديد آورده
هاي  اين گسترش راه يافته است و توده، گرچه در زبان گفتاري. اند يرديداري نيز گستردهو غ

يا كاربردهايي از اين ، روزگار سياه  :مانند. مردم نيز اين كاربردهاي گسترده را در زبان دارند
اي ديگر است و گاه در اين قلمرو كار به جايي  داستان به گونه، اما در قلمرو شعر، دست
، خيزند برمي» شعر نو« يا» نيمايي« ده است كه در روزگار ما كساني كه به ستيز با شعررسي

نمونه ، را چونان نشانه اي بر گزاف و افراطي از ناهنجاري» جيغ بنفش« هنوز هم تصوير
كه اگر بر پاية همين دگرگوني ها و گسترش هايي كه در قلمرو رنگ  آورند ؛ در حالي مي

سازي و  ز بر پاية گرايش شعراي معاصر به تصويرسازي بر پاية برجستهپديد آمده است و ني
تواند بجاي خود  هم مي» جيغ بنفش« بنگريم همين تصوير، عينيت بخشيدن به اشياء

                                                 
  .284صور خيال در شعر فارسي، ص   1
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تر  گوني آنها گسترده در هر حال در شعر معاصر دايره كاربرد رنگ ها و گونه. پذيرفتني باشد
  .و غيرديداري هم كشيده شده است شده و از سويي ديگر به امور انتزاعي

اند و در شعر كهن نامي از آنها به ميان  هايي كه در شعر نيمايي كاربرد يافته از رنگ
را .. .مسي و، نارنجي، سربي، ليمويي، اُخرايي، خاكستري، توان رنگ آبي نيامده است مي

در كار تر دارند و  نام برد و در اين ميان رنگ آبي و خاكستري كاربردي افزون
آبي از ، در شعر سپهري. اند اند كه گاه جنبة نمادين يافته تصويرسازي تا بدان پايه رسيده

رهايي  ،آزادي، اي از بيكرانگي نمادگونه رنگهايي است كه سخت مورد توجه اوست و
  :دارد ايي آبي رنگــــاي است كه پره از ديد او صداقت چون پرنده. و زيبايي است

   ،نرسيده به درخت
  كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است 

  .آبي است، و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت
  )359هشت كتاب، ص (                                                               

  :نشيند ؛ آنچنان كه مهدي اخوان ثالث گفته است گاهي به جاي موصوف خود ميرنگ 
  ، در آستان غروب

  بر آبگون به خاكستري گراينده 
  .هزار زورق سير و سياه ميگذرد

  )57آخر شاهنامه، ص (                                                               
 ه از رنگآنك آيد ؛ بي تصويري اينچنين پديد مي، و گاه از رهگذر همرنگي  

  :خاص آنها ياد شود
  نگارينم ، فصلهاي اي فصل

  خود را بسراييم ، سكوت دسر
  !  اي قناري غمگينم ! پاييزم 
  )51آخر شاهنامه، ص (                                                                  
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و زرد بودن قناري سبب شده است كه آواز قناري نيز، كه عنصري شنيداري است 
  :ديداري شود

  روي رؤياي كودك گذشت در آن گير و داري كه چرخ زره پوش از
  ؟قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آسايشي بست

  )397ص  ، هشت كتاب(                                                                 
شعر نيما و برخي شاعران معاصر بسامد رنگ خاكستري كه از رنگهاي نو است در   

دم و سردي  ست و نيز رنگ سربي در شعر شاملو يادآور سپيدهدر تصويرسازي آسمان فراوان ا
  .نشانگر شب و كاربردي نمادين و سمبليك دارد، سياه در شعر معاصر نيز. است

  :نماد خفقان و تباهي است، سياهي  
  دريا     

  نشسته سرد
  يك شاخه

  در سياهي جنگل
  به سوي نور    

  كشد فرياد مي
  )مجموعه اشعار احمد شاملو(                                                         

  بر زمينة سربي صبح
  سوار 

  خاموش ايستاده است            
  و يال بلند اسبش در باد

  شود پريشان مي
  )مجموعه اشعار احمد شاملو(  
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كه سربي افزون بر آنكه كنايه از آسمان صبح است ؛ گلولة سربين را نيز به ذهن 
اي است از آميختگي بيم و اميد و رنگ آسمان به هنگام  ستري كه نشانهآورد و خاك مي

  :دم سپيده
  

  . گويد اين است عطر خاكستري هوا كه از نزديكي صبح سخن مي
  )493ص  ، مجموعه اشعار احمد شاملو(                                                

معاصر بيشتر براي القاء  هاي شعر رنگ چونان عنصري مهم در تصويرپردازي  
رود يعني كاربرد آن صرفاً براي بيان وجه شباهت و همرنگي اشياء  پيام به كار مي

نهد كه كاركردي فراتر از تصوير  بلكه از آن رو پا به حوزة تخيل و تصوير مي، نيست
رنگها ، دارد ؛ به سبب همين ويژگي رنگ و اثر القايي نيرومند آن است كه در نگارگري

د ؛ يعني بيننده در يك تابلو نقاشي با ديدن نشو بندي مي هاي گرم و سرد بخش ه رنگب
مثالً رنگ . دهد هاي ويژه در پيوند با آنها از خود نشان مي ها و واكنش ها حالت رنگ

زرد و سبز ، بخشد اي احساس گرما و شور و حركت و تندي به ما مي سرخ و قهوه
  .ه با سردي استهمرا، احساسي شادمانه و رنگ آبي

  ، در شب قطبي
  -اين سحر گم كرده بي كوكب قطبي  -

  ، در شب جاويد
  زي شبستان غريب من

  - نقبي از زندان به كشتنگاه  -
  برگ زردي هم نيارد باد ولگردي ،

      . از خزان جاودان بيشة خورشيد
  )124ص، شاهنامهآخر (                                                                   
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دو رنگ زرد و سياه را در كنار هم نشانده ، آنكه از رنگ سياه ياد كند شاعر بي  
فضاي حاكم يا ذهنّيت شاعر از   و يكي نشانة) زرد( و تضّاد آنها را كه يكي اميد است

نشان داده است ؛ اما او برگ زرد را كه استعاره از پرتو خورشيد است ) سياه( زندگي
ز كمترين بهره از روشنايي و اميد دانسته است ولي باز هم ذهنيت او به اين اي ا نشانه

، اي است كه جاودانه اي منفي است چون خورشيد در چشم او بيشه رنگ تا اندازه
هاي شاعر را  آرزومنديها و خواسته، ذهنيت، رنگ، خزاني و پاييزي است ؛ بنابراين

  .ي پي بردن به ذهنيت هاي شاعر استاي بسيار گويا برا كند و نشانه آشكار مي
. رنگ مسي است، هاي ديگري كه در شعر معاصر كاربرد يافته است از رنگ  

  :بيند ماه را چنين مي، زه به رنگسهراب سپهري در يك تشبيه نوآيين از رهگذر نگاه تا
  ماه

  .رنگ تفسير مس بود
  .آمد مثل اندوه تفهيم باال مي

  )450ص ، هشت كتاب(                                                             
، اما در حوزه گسترش رنگ به عناصر انتزاعي يا عناصري جز عناصر ديداري  

تواند رنگ  اي مي در اين راستا هر پديده. اند شاعران معاصر تالش بسيار چشمگير داشته
و صدا به رنگ آبي  الجوردي، رنگين ؛ فلسفه، شود ؛ غفلت مي سبز، خواب. بپذيرد
اين . هيچ مرزي براي رنگ در كار نيست. گيرد رنگ سرخ به خود مي، آيد و روح درمي

گسترد و آن را  نواز تا قلمروهاي دوردست ذهنيات و عناصر مجرد درمي عنصر چشم
اين تالش در راستاي . كند اي نو بر تن مي بخشد و جامه اي رنگين مي پيكره
ر و گريز آنان از قلمروهاي ناپسودني يا ذهني است يا بهتر گرايي شعر معاص عينيت

  .گيرد بگوييم از كوچاندن اشياء از بيغولة ذهن به گسترة حس و رنگ مايه مي
آواي غوك را به بلور آبي روشن مانند ، »قصيده« مهدي اخوان ثالث در شعر  
  :كرده است
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  خواند مي وار غوك نوجوان در دوردست بركه خوش گاه عاشق
  .با صدايي چون بلور آبي روشن

  )120ص ، آخر شاهنامه(                                                                    
همچنين در . رنگ آبي روشن پذيرفته است، يعني صدا كه عنصري شنيداري است

  :آوا را طاليي دانسته است، شعر خوان هشتم
  شعرهاي خوب و خالي را

  راست ،، راست گويم
  بايد امروز از نوآيينان بي دردان

  .خواست
  يا فالن مردان ،، وز فالنك

  .آن طاليي مخمل آوايانِ خونسردان
  )107ص ، در حياط كوچك پاييز در زندان(                                            

  :اند هايي از عناصر انتزاعي كه رنگين پنداشته شده و نمونه  
  ينه گريه ميكردمتمام روز در آي

  ام را  پنجره، بهار
  .به وهم سبز درختان سپرده بود

  )107تولدي ديگر، ص، فروغ فرخزاد(                                                  
آيد برخي از اين كاربردها  همانگونه كه از نمونه ياد شده از فروغ فرخّزاد برمي  

وهم « شاعر از. آيد وصفي به دست مي از جابجايي صفت در يك تركيب اضافي و
اي كنايي است با جابجايي صفت سبز كه ويژة درخت است  كه استعاره» درختان سبز

  .تخيلي ژرفتر و زيباتر پديد آورده است
رقص و سماع را رنگ سبز زده است به ، شفيعي كدكني با همين نگرش  
  :»شاخ بيد« اعتبـار
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  از رقص و سماع سبز شاخ بيد
   تاد در سكوت باغشوري اف

  )142ص ، اي براي صداها آيينه(                                                          
، و روح) 159ص (اي  قهوه، و درنگ )158ص . (نيز سبز است» سكوت« و  

  .سرخ
  وقتي كه فصل پنجم اين سال

  ، آغاز شد
  و روح سرخ بيشه

  از آب رودخانه گذر كرد
  )248ص ، اي براي صداها آيينه(                                                        
هايي فراوان از اين دست يافت  در هر دفتر شعري از شعراي معاصر نمونه  

. تواند همين زمينه باشد دهد كه يكي از قلمروهاي نگاه نو مي شود و نشان مي مي
ديگران در قلمرو گستردة رنگ گرايان هستند و بيش از   شاعراني كه بدين شيوه

سهراب سپهري و فروغ فرخّزادند و تا حـدودي اخوان ثالث و ، اند شفيعي كدكني تاخته
  ... .شاملو و

  حس آميزي در شعر معاصر 
  در حوزة ديگر حس  آميزي بجز رنگ نيز جاي درنگ هست ها و قلمرو حس .

. رسد هاي پيرامون مي ز پديدهانسان با هر يك از اندامهاي حس خود به درك گروهي ا
چشد و با گوش  كند ؛ با زبان مي بيند ؛ با پوست لمس مي بويد ؛ با چشم مي با بيني مي

همواره شاعران در طبيعت و كار و ساز جهان دست ، شنود ؛ اما در قلمرو شعر مي
يش خواهند و بر پاية نگرش و تخيل خو برند و جهان پيرامون را آنگونه كه خود مي مي

ريزد و به همين سبب  مي  همة آن حس ها در هم، در اين گزارش. كنند گزارش مي
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است كه شماري انبوه از اين آميختگي حسها يا نسبت دادن حسي به امري انتزاعي و 
غيرملموس در شعر پديد آمده است و شاعران در اين ميانه مرزي براي خويش 

كردن و ريخت دادن و پيكر   بيشتر بر برجستهگرايش شاعران در اين زمينه . شناسند نمي
تر كنند به همين سبب  تر و عيني خواهند آنها را ملموس بخشيدن به اشياء است و مي

بويايي و چشايي به قلمرو حس بينايي و ، است كه بيشتر، حسهايي چون شنوايي
ي و تر باشند جنبة تصويري و نمايش شوند چون هر چه عيني تر مي بساوايي نزديك

حتي گاه حس بينايي با اين رويكرد به حس . گيرد تجسم آنها در خواننده فزوني مي
گردند با فعلهايي كه حس  شود و اموري كه به حس بينايي بازمي بساوايي نزديك مي
اي حركت و پويايي در  شوند و از اين راه گونه كنند همراه مي بساوايي را بيان مي
هاي ديداري و ملموس هست  ن همواره اشتراكي ميان پديدهچو. آيد تصويرها پديد مي

شود اما  شوند مانند مهتاب كه ديده مي آيند ولي لمس نمي اما هميشه ديدنيها به چشم مي
آميزي بر دوش فعل  بار حس، توان آن را لمس كرد در اين گونه تصويرها بيشتر نمي
  .است

تصويري به دست داده ، مهتاب نيما در شعر مهتاب با همراه كردن تراويدن و  
اي ندارد يا كمتر به كاربردهايي از اين دست  است كه در شعر پارسي پيشينه

  :خوريم برمي
  تراود مهتاب ، مي
  درخشد شبتاب ؛ مي

اند به كار نرفته است اما نيما با اين  تراويدن دربارة اموري كه تنها ديداري  
راگير كه بر روي همه چيز گسترده است مهتاب را كه مانند لعابي روشن و ف، تصوير

شوند فرابرده  شوند و هم لمس مي تصور كرده و آن را تا مرز سياالت كه هم ديده مي
دكتر شفيعي كدكني نيز كاربردهايي از اين گونه را در شعر كهن در كتاب صور . است

رهـاي شاعرانه ها را تأثير رديف هاي فعلي در پندا اند كه البتّه اين نمونه خيال آورده
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ماية آفرينشهاي تصويري زيبا و ، اند و اينكه گاهي كاربرد فعل به عنوان رديف دانسته
آميزي در آنها  هايي از حس  بويژه در پديد آمدن تصويرهايي كه رگه. 1 گردد دلپسند مي
شود كاركرد رديف بسيار تخيل آفرين است كه در شعر نيمايي چون از اين  يافت مي

 وةــچون شي اما، توان يافت كمتر نشاني مي ، وش دگرگوني شده استدستخ ديد
  ار نه از راه ـــوه و هنجـــاي است كه به اين شيـ ر به گونهـپندارآفريني شاعران معاص

  .233تا  221ص ، صور خيال در شعر فارسي – 1
شناختن آن به عنوان  آميـزي  و رديف، كه از راه گستـرش خيال در قلمـرو حس

خود نيما يوشيج در جايي با . بسامدي باال دارد، اند اي براي تصويرسازي رسيده زمينه
  :آميزي رسيده است  گيري از رديف به حس بهره

  داريم ام به زحمت شب زنده دلخسته
  ام ز هيبت آباد خواب تلخ ديوانه

  ديده گناه كردن شيرين ديگران 
  وز بي گناه دلشدگاني ثواب تلخ

  بگشاي در ز حرف، صلهبا من بدار حو
  اما در آن نه ذره عتاب و خطاب تلخ

  )676ص ، مجموعه كامل اشعار نيما يوشيج(                                          
   آميزي در شعر معاصر بيشتر كاربرد دارند  فعل هايي كه در قلمرو حس

نوشيدن و شكفتن ، نريخت، لغزيدن، آميختن، شكستن، فعلهايي هستند كه از تراويدن
تر كردن عناصر  تر كردن و ملموس اند و براستي در راستاي همان برجسته ساخته شده

  .روند تصوير به كار مي
در ميان شاعران معاصر شايد سهراب سپهري از كساني باشد كه بيشترين بهره    

گـذر پديدآميزي داشته باشد و پاية بيشتـر پندارهـاي او از همين ره  را در قلمرو حس 
  :آيد مي
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  غم بياميخته با رنگ غروب 
  :تراود ز لبم قصة سرد مي

  .دلم افسرده در اين تنگ غروب
  )29ص ، هشت كتاب(                                                                

در همين سه مصرع سه عنصر در حس آميزي شركت دارند ؛ آميختن غم كه 
تراويدن قصه و سرد بودن كه صفت ، ي و وجداني با رنگ غروبعنصري است انتزاع

بهره » دلسرد« هم او از توانش فعل در شعر. اريقصه شده است كه عنصري است شنيد
   :گرفته و اين تصويرها را ساخته است

  پرتويي لغزد اگر بر لب او
  هوس لبخندي است :گويدم دل

....  
  گذرد باد نمناك زمان مي

  پيكر ما ريزد از رنگ مي
  )39ص ، هشت كتاب(                                                                

   ها در مرز  اي است كه فعل گاه به گونه، آميزي كاربرد فعلها در قلمرو حس
 توان گاهي فعل را استعاره پيرو  يعني هم مي. آميزي شناورند ميان استعاره پيرو و حس

در » لغزيدن« آميزي قلمداد كرد مانند تصوير را از مقوله حس ، توان دانست و هم مي
  :تصوير زير از سهراب سپهري

  . مرده لب بر بسته بود
  .لغزيد بر يك طرح شوم چشم مي

  .تراويد از تن من درد مي
  آورد بر مغزم هجوم نغمه مي

  )37ص ، كتابهشت (                                                             
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توان  استعاره پيرو گرفت از حركت نرم و آرام و يكنواخت  لغزيدن را هم مي
اي از اين دست  چشم يا نگاه را چيزي مانند آب يا ماده، توان گفت شاعر چشم ؛ هم مي

كند و باز سهراب  تصور كرده است كه يكنواخت و آرام بر روي اشياء حركت مي
  :تلخ و غمين ديده است، كخش، سرد، نگريستن را، سپهري

  ز خوف درة خاموش
  نهفته جنبش پيكر

  )42ص ، هشت كتاب(                  غمين، تلخ، خشك، نگرد سرد به راه مي
  :بر سنگ ريخته است» ريخته« را با فعل سرخ غروبو پرتو 

  ريخته سرخ غروب
  .جابجا بر سنگ

  )27ص ، هشت كتاب(                                                              
  :بوي آسمان بندر را شور خوانده است» هاي سرخ يك پيراهن تا شكوفه« شاملو در شعرو 

  هاي خالي تندر  دوست داشتنِ شتاب بشكه
  بر شيب سنگفرش آسمان

  .دوست داشتن بوي شور آسمان بندر
  )58ص ، مد شاملومجموعه آثار اح(                                             

خيسي تيره و تيرگي ، خيس، و اين تصويرها از مهدي اخوان ثالث كه سرما  
  :سنگين پنداشته شده است

  شب و سرماست
  و سرما خيس و خيسي تيره است و تيرگي سنگين

  آه بيش از اين چه گويم حرف، و سنگيني چه سنگين
  ست و برف شب
  )104ص ، آخر شاهنامه(                                                                 
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  :و باز هم از اخوان ثالث  
  تلخ، ليكن از اقصاي تاريك سكوتش

  گاه، بي كه خواهد يا كه بتواند نخواهد
  :ناگهان از خويشتن پرسد

  راستي را آن چه حالي بود      
  )139ص ، آخر شاهنامه(                                                                  
  .هم تاريك پنداشته شده و هم تلخ، كه سكوت  
   آور  آميزي به كاربردهايي شگفت گاهي در بررسي شعر معاصر در قلمرو حس

شود و آن  هاي بس زيبا و شگرف مي ها ماية تصويرپردازي رسيم و شناوري پديده مي
گيرد و  اي را مي ژگي برجستهصفت يا وي، اي زماني است كه شاعر از محيط يا از پديده

اينگونه كاركردها . آيد تصويري پديد مي، دهد و در اين ميان به امري انتزاعي نسبت مي
نمونه ساده آن همان . قلمداد كرد» لغزندگي اشياء« ناميد يا» شناوري اشياء« توان را مي

  :جابجايي صفت است در تصويري از گونة
  لغزيد او بر تمام اينهمه مي

  گرفت بينهايت او اوج مي و قلب
  گويي كه حس سبز درختان بود

  .و چشمهايش تا ابديت ادامه داشت
  )99ص ، تولدي ديگر(                                                                  

نسبت ، سبز كه صفت درختان است به حس» حس سبز درختان« كه در تصوير  
در تصويري كه . شوند تر مي اين كاربردها بسيار پيچيده اما گاهي. داده شده است

  :را ديد» شناوري« توان اين سهراب سپهري ارائه داده است مي
  را در آب» تاج محل« و عكس

  :كردم مي نگاه
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  هاي اكسيري  دوام مرمري لحظه
  .و پيشرفتگي حجم زندگي در مرگ

  )323ص ، هشت كتاب(                                                                  
سپهري از سفر خويش به هند و . است» ها دوام مرمري لحظه« سخن بر سر  
او با الهام . نماي تاج محل از سنگ مرمر است، گويد سخن مي» محل تاج« ديدار از

اين جنسيت را از سنگ ، گرفتن از محيط پيرامون و سنگ مرمرِ به كار رفته در تاج محل
آميزي پديد آورده است توان  ها داده است و ضمن اينكه حس  است و به لحظه برگرفته

ها تنها به  جابجايي صفت. گيري از عناصر پيراموني نشان داده است  خويش را در بهره
شود بلكه ممكن است هر صفتي با جابجايي و پيوستن به يك عنصـر  رنگ محدود نمي

  :ّ آميزي پديد بياورد حس ،چه انتزاعي و چه غيرانتزاعي، ناهمگون
  مرا به وسعت تشكيل برگ ها ببريد
  .مرا به كودكي شور آب ها برسانيد

  )227ص ، هشت كتاب(                                                                   
كه با حس » مزه« كه در اصل كودكي آبهاي شور بوده است و شور به عنوان  

 باز خوانده شده است و همين گونه است جابجايي» كودكي« ست بهچشايي در پيوند ا
  :كه ويژة آب است و به غربت اسناد داده شده است» تر«

  از ميان آدم و آهن، و راه دور سفر
  ، رفت به سمت جوهر پنهان زندگي مي
  پيوست به غربت تر يك جوي آب مي

....  
  .به بيكراني يك رنگ

  )318ص ، هشت كتاب(                                                                   
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هر آنچه » دري بدان سو« در شعري به نام» آتش، گياه و سنگ نه« نادرپور در دفتر
دانسته » بوي« هاي كودكي در ياد او برانگيخته و جوشيده است سرشار از را كه در سال

  :است
  دهد مي بوي قرآن، گنجة من
  آسمان و گالب و بوي قرآن

  بوي اشكبوي شهوتهاي تند و 
  نشان بي بوي روزان و شبان

  
  مادرم، بوي قرآني كه شبها

  نهاد زير بالين سپيدش مي
  كه خواهشهاي من بوي يخداني

  نهاد چشم برجاي كليدش مي
  

  بوي آن يك شيشة سبز گالب
  پنداشتم كه من او را زرد مي

  عطر او را در شب گرم بهار 
  پنداشتم ماية سردرد مي

  
  بامداد كودكي  بوي برف

  بوي الجوردبوي بسترها و 
  ام بوي گيسوي سپيد دايه

  بوي مرد، بوي كلفت، بوي مطبخ
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  آسمان دهكده  بوي صبح
  ها و كبوترهاي او با ملخ

  و بوي علف بوي شير تازه
  بوي سنجدها و دخترهاي او

  
  بوي هرم آفتاب و بوي سنگ
  بوي رگبار غروب و بوي گل

  بوي زعفرانبوي چاي عصر و 
  بوي نان شيرمال و بوي هل

  
  بوي گلپر در شب خاموش كوه
  بوي باران در شب تاريك باغ
  بوي گردوهاي تر زير درخت

     گرد چراغ ها بوي بال پشّه
  )152ص ، آتش، گياه و سنگ نه(                                                       

  :نتيجه
رنگ هايي نو به قلمرو تصويرسازي ، شعر معاصر در، بر پاية آنچه نوشته آمد  

شاعران بيشتر به كار كرد القايي و تأثير عاطفي و رواني ، راه يافته است و از سوي ديگر
نيز حس آميزي تالشي است در راستاي    برجسته سازي . اند رنگ ها توجه نشان داده

ازه ميان عناصر و عناصر غير ملموس و تجريدي و ذهني و پديد آوردن پيوندهاي ت
  .كشف جنبه هاي ناشناخته از توانش هاي تصويرسازي به ياري در آميختن حس ها
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