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ها پذیر است و هر یک از پدیدهانه امکانگهای هستی با حواس پنجدرک و شناخت پدیده
با یکی از حواس قابل درک است. شاعر در جهت القای بهتر ذهنیات خود به مخاطب از آرایه 

آمیزی استفاده مینماید كه در آن مرزهای حواس در هم میشکند به صورتی كه دیدنیها حس
زی از شگردهای بالغی است آمیشنیدنی، شنیدنیها بویایی و بویاییها بساوایی میشوند. حس

كه به ادای مفاهیم خیالی در شعر شاعر با در هم نوردیدن مرز حواس گوناگون كمک شایانی 
میکند.در این مقاله كه به شیوه توصیفی،تحلیلی و كتابخانه ای نگارش شده است، به بررسی 

ترتیب بسامد و آمیزی در اشعار پروین اعتصامی پرداخته و هركدام را به موارد گوناگون حس
بندی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد كه بسامد استفاده از تلفیق حواس دسته

آمیزی از نوع انتزاعی به حسی در اشعار پروین اعتصامی، بیشتر از بسامد استفاده از حس
بویایی در اشعار وی كمترین بسامد و بینایی آمیزی از نوع حسی به حسی است و حس
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Abstract 

It is possible to understand the phenomena of the universe with the five 
senses, and each of the phenomena is understandable with one of the 

senses. The poet uses a sensory array to better inspire the audience, where 

the boundaries of the senses intersect in such a way that audiences are 

audible, audible and olfactory. Sensory is a rhetorical technique that helps 
to express the imaginary concepts in the poet's poetry by crossing the 

boundaries of different senses. In this descriptive, analytical and library-

based essay, we examine various sensitivities in Parvin Etesami's poems. 
And each is arranged in order of magnitude and the combination of senses 

is categorized. The results show that the frequency of use of sensory 

abstraction sensory in Parvin Etesami's poems is more than the frequency 
of sensory-sensory type, and the odor in his poems has the least frequency 

and visual frequency in the use of sensory compositions. Is. 
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 بیان مساله-1-1
شاعر برای سرودن شعر خود به عنصر معنوی خیال نیازمند است.خیال تعیین كننده 

میزان تسلط شاعر را در به تصویر كشیدن واقعیات بیان میکند و نشان دهنده چگونگی 

تردید ابزاراصلی كه بتواند جامه تخیل به نگرش او به این واقعیات مادی و معنوی است.بی

آمیزی ماهیت اصلی شعر برساند؛استفاده از فنون ادبی است. حس واقعیات بپوشاند و ما را به

یکی از این فنون است كه شاعر در خلق آن از حواس ظاهری و باطنی خویش بهره میگیرد 

ها  و تعبیرات و مرز حواس را در هم میشکند. به عبارت دیگر نیروی تخیل برای توسعۀ واژه

تقل میکند و ناقدان اروپایی به این انتقال مربوط به یک حس، آنها را به حسی دیگر من

synaesthesia  آمیزی حس» میگویند و این همان اصطالحی است كه ما آنرا به عنوان »

میشناسیم. در چنین مواقعی است كه دیدنیها شنیدنی میشوند،بوییدنیها طعم و مزه میگیرند 

، و آواها شیرین میشود و نگاهها گاه گرم و گاه سرد.این شکستن حصر استفاده از حواس

بنابراین در آمیختگی حواس میتواند به زیبایی و خواننده را به چالش فکری میکشاند.

نوآفرینی كالم كمک شایانی نماید و نوعی آشنایی زدایی و شگفتی را در خواننده برانگیزاند. 

این صنعت كه گاه در حوزۀ دستگاه بالغی قرار میگیرد و گاه در حوزۀ مسائل زبانی و دستوری؛ 

 گیزی در شعر محسوب میشود. یکی از عوامل مهم آشنایی زدایی و توجه بران

آمیزی با علوم و هنر مختلف در ارتباط است.در روانشناسی وضعیتی نورولوژیک حس

آمیزی به صورت حس ، است كه مبتالیان اصوات را به شکل خاص میبینند و در موسیقی

تلفیق حس شنوایی و بینایی بروز میکند و شخص پلی ما بین رنگها و آهنگها میسازد .در 

ک از مکاتب غربی میتوان جلوه ای متفاوت از حس آمیزی را مشاهده كرد كه این امر هری

بستگی به ایدئولوژی و تفکر گروهی،استفاده از صنایع و آرایه های گوناگون و حد و مرزی 

 است كه هر مکتب در استفاده از احساسات برای پیروان خود دارد.

اما نامگذاری و رواج آن به دورۀ معاصر  این صنعت از ادوار گذشته در شعر وجود داشته

شگرد بالغی است كه در ادبیات فارسی سابقه كاربرد طوالنی  ، آمیزیحس» برمیگردد. 

های مختلف ادبیات،با  بسامدهای گوناگونی استفاده شده داشته است.این آرایه در دوره

ه ندرت بوده است.اما بسیار كم و ب، های نخستین شعر فارسیآمیزی در دورهاست.كاربرد حس

در شعر بعد از مغول افزایش یافته و در شعر سبک هندی بسامد آن باالی رود و در شعر 

 (44و  41ای برای صداها، شفیعی كدكنی:آینده«)معاصر به بیشترین رواج خود رسیده است.

آمیزی در شعر معاصر نسبت به شعر شاعران كالسیک همچون بیدل،صائب و آرایه حس

جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ شاید بتوان گفت این امر به دلیل آشنایی شاعران با  ... از

كاربرد این شگرد هنری در دوره معاصر،شکل مستقل به خود »اشعار و ادبیات اروپایی بود.
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جستند؛به عنوان اهرمی كارآمد گرفت و برخالف گذشتگان كه از آن به شکل پراكنده بهره می

 (165:1395كیانی،«)دن به كالم شاعر كاربردی پر دامنه یافته است.برای زیبایی بخشی

آمیزی در شعر معاصر سعی بر آن شده است تا در این مقاله، با توجه به اهمیت حس

 در اشعار پروین اعتصامی مورد بررسی و واكاوی قرار گیرد.« آمیزی حس» جایگاه و كاركرد

 ضرورت، اهمیت و اهداف تحقیق -1-2
به اهمیت شناخت این آرایه و شگرد بالغی كه بیان كننده ساختار فکری و  با توجه

احساسی صاحب اثر است، ضرورت این پژوهش بیش از پیش مشخص میگردد. شناخت و 

واكاوی سبکی این صنعت در شعر پروین میتواند راهگشای شناخت ذهنیات و ایدئولوژی او 

آمیزی و انواع و نمودهای آن و ظری حسشناخت مبانی ن، باشد. هدف اصلی از این پژوهش

  چگونگی بهره گیری از حواس در اشعار پروین اعتصامی است .

 های تحقیقپرسشها و فرضیه-1-3
 پرسشهای اساسی این پژوهش به ترتیب زیر است:

در اشعار پروین اعتصامی، از میان دو نوع حس آمیزی)حسی به حسی( و )انتزاعی به -

 بیشتری دارند؟حسی( كدام یک بسامد 

آمیزی، نقش مهمتر و در اشعار پروین اعتصامی، كدام یک از حواس، در ساخت حس -

 بیشتری دارند؟

 در تلفیق حواس با یکدیگر در اشعار پروین اعتصامی، سهم كدام حس بیشتر است؟ -

 ها فرضیه
شتر در اشعار پروین اعتصامی، بی "انتزاعی به حسی"به نظر میرسد بسامد حس آمیزی -

 باشد.

به نظر میرسد حس بینایی به دلیل اهمیت كاربرد رنگ در اشعار معاصر، در ساخت  -

 آمیزی موجود در اشعار پروین اعتصامی، نقش مهمتری داشته باشد.  حس

به نظر میرسد تلفیق دو حس: بینایی و شنوایی در اشعار پروین اعتصامی از بسامد -

 اشته باشد. بیشتری نسبت به تلفیق دیگر حسها د

 پیشینۀ تحقیق-1-4

اولین مطالعات و تحقیقات سامان یافته درباره این آرایه توسط دكتر شفیعی كدكنی 

عنصر رنگ و »،«صور خیال در شعر فارسی»انجام یافته است.او در كتابهای خود از جمله: 

این مهم  به« زبان شعر در نثر صوفیانه»،«هاشاعر آینه»،«موسیقی شعر»،«آمیزی مساله حس

از دكتر امیر حسین ماحوزی « بررسی تشبیه در غزلیات شمس» پرداخته است. در كتاب 

 آمیزی در غزلیات موالنا اختصاص داده اند .نیز،ایشان مبحثی را به حس
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آمیزی در اشعار شاعران كالسیک و نو، تحقیقات زیادی انجام شده در مورد آرایۀ حس

ی در اشعار پروین اعتصامی تحقیق مستقلی یافت آمیزاست، اما در خصوص آرایۀ حس

آمیزی در اشعار شاعران معاصر اشاره نشد.در زیر به برخی از تحقیقات مربوط به بررسی حس

 میشود:

پس از « آمیزی در شعر معاصرحس» نامۀ خود با عنوانانصاری، علیرضا)  ( در پایان

ه سراغ نقش این آرایه در روان تعریف و انواع آن، ب، آمیزیبررسی پیشینه ای از حس

شناسی،زبان شناسی و زیبایی شناسی میرود و از فصل دوم به بعد به بررسی حس آمیزی 

نامۀ خود با (در پایان1395می پردازد. سعد زاده، مریم)، در شعر هفت شاعر منتخب خود

خی آمیزی در شعر بربه بررسی حس« آمیزی در شعر هفت شاعر معاصربررسی حس» عنوان

 شاعران معاصر پرداخته است.

آمیزی در اشعار نصراهلل بررسی حس»ای با عنوان( در مقاله1395راشکی، فاطمه) 

به ساختار ، آمیزی در شعر فارسی از كهن تا به امروزضمن بیان كاربردهای حس« مردانی

كاوی قرار آمیزی پرداخته و این آرایه را در شعر نصراهلل مردانی مورد تحقیق و وابالغی حس

آمیزی در حواس پنجگانه و حس»ای با عنوان( در مقاله1387داده است.كریمی، پرستو) 

به سراغ معنای ، ضمن تعریف حواس مختلف و بکارگیری آنها در اشعار شاعران« شعر

» ( در مقاله ای با عنوان 1389آمیزی و نقش آن در غنی سازی زبان میرود . بهنام )حس

آمیزی را از نظر ساختار زبانی و نقش سعی بر آن دارد تا حس«اهیتآمیزی:سرشت و محس

آمیزی در اشعار بررسی حس»( در مقالۀ 1395آن در هنر واكاوی نماید..سعد زاده، مریم) 

آمیزی را بر اساس چگونگی تلفیق و بسامد حواس در حس« حماسی و روایی اخوان ثالث

 اشعار اخوان مورد بررسی قرار داده است.

 بحث و بررسی-2

 و جایگاه بالغی آن آمیزیحس -2-1

اصطالحی است كه استاد شفیعی كدكنی در برابر واژه فرنگی ، آمیزیواژه حس

و پذیرفته شده synesthesia )سینستزی( و این اصطالح امروز در زمان ما كامال جا افتاده

اخیر در اروپا نامگذاری آمیزی را جلوه ای از صور خیال میداند،كه در چند دهه است.وی حس

آمیزی شده و پس از در ایران ترجمه شده و در كتب بالغی به كار رفته است و در تعریف حس

بیان و تعبیری است كه حاصل آن از آمیخته شدن دو حس ، آمیزیمنظور از حس» میگوید:

 ( 15)موسیقی شعر، شفیعی كدكنی:«. با یکدیگر یا جانشینی آن خبر میدهد

آمیزی به تعریف این آرایه پرداخته ر اسرار البالغه با آوردن نمونه ای از حسجرجانی د

است.وی با مشترک دانستن كیفیت شیرینی میان كالم و عسل،درک آن را منوط به درک 

صورت ظاهری وفیزیکی نمیداند بلکه شباهت آنها را در كیفیتشان میداند.یعنی لذتی كه 
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ابه كه هنگام شنیدن كالمی زیبا و شنیدنی در درون هنگام خوردن عسل و نیز حس لذت مش

ایجاد میشود كه برای توصیف چگونگی آن از یکی از متعلقات حس چشایی،یعنی شیرینی 

 (88بهره گرفته میشود.) اسرار البالغه جرجانی:

آمیزی شده این شیوه بیان را نوعی ابزار مبالغه همچنین در تعریف دیگری كه از حس

میبخشد و به زبان  "تجسم و تجسد"ه اند كه شاعر بدان وسیله مضمون را در توصیف دانست

دیگر با حس میآمیزد،محسوس میکند وصفات محسوسی را برای امری معقول یا انتزاعی 

 (99.) نقد بدیع، فشاركی: "میآورد

آمیزی شیوه ای آمیزی میتوان دریافت كه حسبا بررسی و تعاریف ارائه شده از حس

با بهره مندی از قوه تخیل،سبب شکستن مرزهای عادی حواس ظاهری وباطنی  است كه شاعر

 میشود و قدرت سخن را در مخاطب بیشتر میکند.

صور خیال در شعر فارسی،شفیعی «)صور خیال در شعر فارسی»شفیعی كدكنی در اثر 

)موسیقی « موسیقی شعر»آمیزی را استعاره دانسته و در كتاب ( ماهیت حس267كدكنی: 

شکل خاصی از استعاره یا مجاز بر شمرده ، ( این عنصر زبانی را15عر، شفیعی كدكنی:ش

آمیزی از البته میان سخن ایشان  در این دو اثر تناقص وجود ندارد،زیرا اصل حس، است

آمیزی وقتی یک گزاره از نوع حس»استعاره و اساس استعاره نیز از مجاز گرفته شده است. . 

ها تغییر نکرده اند؛ بلکه دامنه دریافت و ادراک ما به وسیله استعاره یدهساخته میشود ذات پد

گسترش یافته است، این امر موجب گسترش دایره ادراک و تقویت حواس و ژرفا بخشی به 

بینش ما می شود و تصرف گوینده را در قوانین محدود و تکراری جهان فراهم میکند، 

ها شنیدنی و ن قدر انعطاف پذیر میشوند كه مزههای طبیعی در گسترۀ ادراک ما آپدیده

ها چند بعدی رنگها، چشیدنی میشوند و بوها رنگ دارند. در چنین قلمرو از ادراک پدیده

 (319)بالغت تصویر، فتوحی:« خواهند شد. 

آمیزی نوعی استعاره است.در ادبیات غرب از این شیوه با در نظر پژوهشگران غربی، حس

)المصطلحات العربیه فی اللغه « یاد شده است. « تبادل الحواس»یا « وازیالحس المت»تعابیر

آمیزی را از فروع حس« نگاهی تازه به بدیع"(سیروس شمیسا در كتاب   556و االدب، وهبه: 

( و هم او در كتاب دیگر خود به 112نگاهی تازه به بدیع، شمیسا:  تضاد محسوب میدارد.)

علم بیان كه به توضیح درباره اسناد مجازی میپردازد،آن را در مبحث خاتمه در « بدیع»نام

 آمیزی را نوعی اسناد مجازی میداند.اغتشاش در محور هم نشینی زبان دانسته و حس

آمیزی اخص آمیزی داشت كه اوال حسبنابر نظرات باال میتوان چنین برداشتی از حس

 یآید.از استعاره میباشد و استعاره نیز نوعی مجاز به شمار م

كه مثالً شاعر در درک « تغییرگرایی» دار دو نقش مهم است: یکی آمیزی عهدهحس

حس بویایی تغییر ایجاد نموده و آنرا با حس شنوایی یا المسه یا چشایی درک میکند و 
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صداها را به رنگ تبدیل و رنگ را با صدا احساس میکند واین تصاویر را از حالت طبیعی به 

كه وظیفۀ تركیب دو حس یا « گراییتركیب» تبدیل میکند. دیگری حالت هنری و ادبی 

آمیزی این دو اصل بسیار مهم هستند؛ نخست اینکه بیشتر را دارد. در كاربست حس

آمیزی باید معنا و مفهوم مورد نظر را بخوبی به مخاطب القا كند و در وعلۀ دوم باید حس

 ت از متن ادبی گردد. دارای زیبایی هنری و شاعرانه باشد تا موجب لذ

 های بالغیدر ارتباط با آرایه آمیزیحس -2-2
دو سوی تركیب ، آمیزی نشان میدهد كه از نظر بالغیبررسی صورتهای مختلف حس

 استعاره،مجاز یا كنایه باشد.، آمیزی میتواند تشبیهحس

 در تصاویر تشبیهی آمیزیحس -الف
اگر »تركیب با یکدیگر رابطۀ شباهت دارند.آمیزی، ویژگیهای دو حس در در اینگونه حس

پیوند و شباهت بین دو شیء هر دو در شمار محسوسات باشند و هر كدام نیز به حوزۀ حسی 

آمیزی شکل گرفته است.بدیهی است متفاوت از هم مربوط باشند، نوعی تشبیه بر پایۀ حس

ی با حس بینایی كشف رابطۀ شباهت میان دو شیء كه مثالً یکی با حس شنوایی و دیگر

 ( 237دریافت میشود، دیریابتر و دشوارتر است.) سفر در مه، پورنامداریان: 

با این در آمیختگی،ذهن خواننده به چالش كشیده میشود و حس الغای سخن را در او 

 بر میانگیزد.

 ای كه نگه شد صدای مادیدیم سرمه          با نرگست چه عرض تمنا دهد كسی   

 ( 926: 2)كلیات بیدل، ؛ج                                                                     

آمیزی در تصاویر تشبیهی در اشعار پروین اعتصامی: حدیث روشن های حسنمونه

 (و...267(، قصۀ تلخ)26( پند تلخ)406( حدیث نور تجلی)همان:357ظلم)

 

 حس آمیزی در تصاویر كنایی-ب
رابطه كنایی )الزم و ملزوم(وجود دارد.میتوان گفت كه تمامی در این تركیب 

آمیزیهایی كه یکی از ویژگیهای حس بساوایی در یک سوی تركیب باشد،كنایه حس

های روزانه مشاهده نمود مانند:قیافه با میسازند.بهترین نمونۀآنها را میتوان در محاوره

 نمک،خبر تلخ و ...

گه گرم تاب ن ـــود آزرده ز  ـــم ش  ترس

 

مژگــان  ــــایــه  تو س كز  ــــار   رخس

 (926: 2ج  )همان،                       

( 200آمیزی در تصاویر كنایی در اشعار پروین اعتصامی: با چشم خواندن)های حسنمونه

(، گر 112(، ز خود بینی سیه كردی دل بی غش )86نفس تو رنگی شد و سپید نگردد )

 ( و...310( تیره روان)40)ضمیر (، روشن164نشوی پخته در این كارها)
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 در تصاویر استعاری  آمیزیحس -ج
آمیزی است و شاید بتوان گفت استعاره بیش از یکی از پر كاربردترین انواع تصاویر حس

های بالغی به شاعر در خلق تصاویر حس آمیخته كمک میکند.تصاویری از این سایر آرایه

گیری این آرایه به علت فاصله»ته میشود. دست با استفاده از استعاره مکنیه و تشخیص ساخ

آمیزی از حقیقت و واقع، وارد حوزۀ مجاز میشود و به استعاره نزدیک میگردد؛ نزدیکی حس

مایۀ هر دو مجاز است و بدین دلیل با آن متفاوت به استعاره از این جهت است كه اساس و بن

آمیزی به با میشود؛ اما در حساست كه استعاره بر پایۀ عالقۀ مشابهت میان مشبه و مشبه

عالقۀ یکپارچگی اثر معنوی دخالت دارد، یعنی هر دو حس القاگر یک حس هستند نه اینکه 

 ( 557حسی به حس دیگر شبیه باشد.) المصطلحات العربیه فی اللغه و االدب، وهبه:  

ـــهربی اختیار ـــیدندش به ش  پس كش

 

ست در مجلس ترش چون زهر مار  ش  ن

 (3916: 6)مثنوی معنوی،دفتر          

آمیزی در تصاویر استعاری در اشعار پروین اعتصامی: وجود منزه به تیرگی های حسنمونه

 (،223پیوست)

 در تصاویر همراه با مجاز  آمیزیحس -د
آمیزی، بین دو سوی تركیب مناسبتی وجود دارد و حواس را به جای در این نوع حس

یا اندازه یا هئیت ظاهری هر چیز كار حقیقی  "دیدن رنگ" :یکدیگر به كار میبرند. مثال

از حواس بینایی ، كاربردی است مجازی "شنیدن رنگ"یا  "دیدن عطر"حس بینایی است؛اما 

. )فرهنگ اصطالحات ادبی "هایی كه در حوزه آن حواس نیستندو شنوایی برای ادراک پدیده

 (197داد:

ـــمع ـــانه نیســـت آینه دار مآل ش  افس

 

ـــنیده اند  ـــن ش  آثار تیرگی همه روش

 (818: 2)كلیات بیدل،،ج                 

آمیزی در تصاویر همراه با مجاز در اشعار پروین اعتصامی: دیدن های حسنمونه

 (و..267و   26( شنیدن تلخی )510تلخی)

 حس آمیزی در تصاویر متضاد -ح

با یکدیگر قرار میگیگاهی دو تركیب حس ـــاد  رند و دو تركیب حواس آمیزی در تض

آمیزی را از فروع تضاد میداند)نگاهی متضاد در یک بیت با هم همراه میشوند. شمیسا حس

( نوعی تضاد وجود دارد كه از آمیختن دو یا چند حس در كالم 112تازه به بدیع، شمیسا:  

ضاد را حسبه وجود می سخن آمیزی گویند.) آرایهآید. اینگونه ت ستنیهای  سی، ها و دان فار

 ( 108جلیلی: 

گرم ـــرد و  غم س فرا  ای بــدیــده در 

 

گرد  ــاز خودی و ب بی  خود آ از  ــا   ب

 (4666:  3دفتر  )مثنوی معنوی،       
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آمیزی در تصاویر متضاد در اشعار پروین اعتصامی: تلخی و شیرینی های حسنمونه

 (،و...216روزگار)(، سرد و گرم 116( سیاه و سفید ندا و راق هستی )301هستی)

 در تصاویر پارادوكسی  آمیزیحس -و
 پارادوكس دارد، دو سوی تركیب حس آمیخته

 بس كه افســردگی افســون تحیر دارد

 

شک    سـیل چون جاده فتاده اسـت در این صـحرا خ
 (947: 2)كلیات بیدل،ج                     

 اعتصامی: وجود نداشت. آمیزی در تصاویر پارادوكسی در اشعار پروینهای حسنمونه

 در اشعار پروین اعتصامی آمیزیانواع حس-2-3
آمیزی در طول زمان) از سبک خراسانی تا سبک هندی( از محدودۀ استفاده از حس

جایی حسها و محسوسها در قلمرو حواس حواس ظاهری وارد ادراک باطنی شده است، جابه

ت عامتر و پنهانتر این است كه این آمیزی است. صورپنجگانه یک نوع ساده و آشکار حس

هری نیستند، های انتزاعی كه اصالً قابل دریافت با حواس ظاصفتهای حسی را به پدیده

نسبت بدهیم. به عبارت دیگر آمیختگی قلمروهای حس با یکدیگر منحصر در حواس خمسۀ 

دو گونه بروز آمیزی به حس»ظاهری نیست، بلکه حواس باطنی را نیز شامل میشود. بنابراین 

مثالً حس شنوایی و بویایی درهم آمیزد و نوع  ، میکند: یکی اینکه دو حس مختلف با هم

آمیزی بدین معناست كه شاعر برای اینکه مضمون خود را بیشتر به ذهن خواننده دیگر حس

آورد.) نقد نزدیک كند، صفاتی را كه برای جسم هست، برای یک امر عقلی یا انتزاعی می

 ( 96عقدایی:  ، ( )بدیع در شعر فارسی98فشاركی:بدیع، 

 -انتزاعی»و « حسی-حسی»آمیزی را به دو مقولۀ اصلیبه لحاظ طرفین میتوان حس 

 طبقه بندی كرد: « حسی

در این نوع از حس آمیزی هر دو تصویر تركیب حس آمیخته با حواس  حسی:–حسی -1

آمیختن دو حس مختلف از حواسند آمیزی كه حاصل تركیب و قابل درک میباشد، یعنی حس

و به عبارت دیگر هر دو سوی تركیب شامل حواس ظاهری باشد.مانند:خنده تلخ،سخن 

 شیرین

آمیزی یک طرف تصویر در تركیب حس آمیخته با در این نوع از حس انتزاعی:-حسی-2

آمیزی كه حاصل تركیب و آمیختن یک مفهوم حواس قابل درک نمیباشد، یعنی حس

 ) عقلی( با یک ویژگی از حواس ظاهری باشد . مانند:نوای عیش،رنگ استغناانتزاعی
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 در اشعار پروین اعتصامی آمیزینمودار انواع حس-1نمودار 

 
آمیزی از نوع مورد حس 6آمیزی در اشعار پروین اعتصامی، مورد حس63از مجموع 

آمیزی مربوط به انتزاعی به حسی است. ازدیاد بسامد استفاده مورد حس 57حسی به حسی و 

آمیزی از نوع انتزاعی به حسی در اشعار پروین اعتصامی، نشانگر این نکته است كه از حس

به  انتزاعی، بیش از در آمیختن حواس توجه داشته است. به محسوس كردن مفاهیموی 

عالوه نشان میدهد كه وی قصد داشته مفاهیم انتزاعی همچون مرگ، زندگی، عشق و .... را  

 نزد مخاطب ملموس نماید.

 

 در اشعار پروین اعتصامی « حسی-حسی»بر مبنای  آمیزیحس -2-3-1

 اعتصامیبسامد تركیب حواس در اشعار پروین -2نمودار 

 
 

اگر فرض كنیم در تركیب حواس، تنها دو حس دخالت داده شود، متناسب با حواس 

پنجگانه، بیست حالت مختلف ممکن است به وجود آید كه شامل ده زوجِ قریه است، به بیان 

دیگر، هنگام تبدیل یا تركیب این حواس با یکدیگر، از نظر تقدیم یا تاخیر ویژگیهای حواس، 
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از لحاظ جدول امکانات زبانی، به تناسب پنج حس »ها هم قابل تصور است.حالت عکس آن

آمیزی ظاهری، ازنظر تركیب یا تبدیل این حواس به یکدیگر میتوان بیست و پنج نوع حس

گاه در زبان فارسی قابل تصور میباشد.) موسیقی شعر، فرض نمود كه بسیاری از آن هیچ

 ( 19شفیعی كدكنی: 

مورد در این گروه جای میگیرد كه پروین از  6زیهای بررسی شده آمیمورد حس 63از 

ساخت را به كار  3آمیزی )تركیب حواس با یکدیگر( تنها میان بیست ساخت ممکن حس

 برده است.

 

 بسامد حواس در حسی به حسی در اشعار پروین اعتصامی-1جدول 

 المسه چشایی بینایی شنوایی نوع حس

مورد) حدیث:  5 تعداد

مورد/ قصه و 2

 مورد(1حکایت 

مورد/ 2مورد) روشن:4

مورد/ 1نور:

 مورد(1سرشک:

 امورد) گرم( مورد)تلخ(2

 

بسامد حواس بر اساس فراوانی در حسی به حسی در اشعار پروین -3نمودار 

 اعتصامی

 
 

مورد حس آمیزی از نوع حسی به حسی، بسامد حواس بر اساس فراوانی در  6از مجموع 

مورد و  2چشایی با  ، مورد 4بینایی با ، مورد 5عتصامی، به ترتیب شنوایی با اشعار پروین ا

 مورد است. 1المسه با 
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بسامد تركیب حواس بر اساس فراوانی در حسی به حسی در اشعار -4نمودار 

 پروین اعتصامی

 
شنوایی با بسامد بیشتری نسبت به سایر حواس و -در چگونگی تلفیق دو حس بینایی

 "المسه است. بهنام نیز در مقاله خود تحت عنوان -بسامد تركیب حواس در بیناییكمترین 

بیشترین بسامد تركیب حواس را تركیب میان دو حس بینایی "آمیزی:سرشت و ماهیتحس

 ( 76ماهیت و سرشت، بهنام: ، آمیزیو شنوایی میداند .) حس

 (406یث نور) (، حد401(، حکایت روشن) 357: حدیث روشن) شنوایی-بینایی-1

 ، آمیزی، ویژگیهای منسوب به حس بینایی از قبیل: نور، شعله، نگاهدر این نوع حس

كه مهمترین عنصر ادراكات این حس است)صور » دیدن، روشنی، بلندی و... خصوصاً رنگ

( با منسوبات حس شنوایی از قبیل: سخن، سرود، 272خیال در شعر فارسی،شفیعی كدكنی: 

 صحبت و..با هم تركیب میشود.  ، افسانهآه، نکته، قصه، 

از حواس دیگر پركاربردتر است و رنگ در این « حس بینایی» آمیزی در حیطۀ حس

های آید. عنصر رنگ در شعر به روحیات و عالقهحس مهمترین عنصر ادراكی به شمار می

اعر و تمایل الی اشعار یک شپنهانی شاعر وابسته است، حتی میتوان با بررسی دقیق در البه

برد و دانست كه او درونگرا یا اش پیاو برای به كاربردن رنگهای مختلف، به شخصیت واقعی

رنگ در دیوان پروین كمترین دخالت را دارد. هركجا كه اسمی از آن به »برونگراست. اما 

آید. گلها و گیاهانی آید، عینیت خود را از دست میدهد و به خدمت مفهوم درمیمیان می

ون بنفشه و سرو و بید و چنار از خصوصیات عینی آنها خبری نیست اما خصوصیت ذهنی چ

بهره بودن از كامرانی و..بسیار كه شاعر برای آنها فرض میکند از قبیل نخوت، دلتنگی، بی

است. تصاویر نیز در شعر او همین خصوصیت را دارد، هیچ موجودی در اشعار او چرهۀ 

 (108یدۀ اشعار پروین، با مقدمۀ جاللی: ظاهری خود را ندارد.) گز

پروین اعتصامی در این نوع تركیب از روشنی و نور میگوید كه حدیث و حکایت آنها 

 شنیدنی است :
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 چنین میسراید: "تهیدست"در شعری به نام 

ست این رمز شمت، نخوانده ا شم چ  چ

 

 كــه هـمــه چـیــز نـمــیــبــایــد دیــد 

 (200: 1382)اعتصامی،                 

خواندن از افعالی است كه با حس بینایی حس میشود و شاعر تركیب با ، در این بیت

 چشم خواندن را ساخته است كه تركیبی است در حالت جمله و احتیاج به تاویل دارد.

ـــی و ذلت ما ـــن ظلم ش  حدیث روش

 

صحبت از مجاز كنیم  ست، چرا    حقیقت ا
 (357)همان،                              

آمیزی را ساخته همراه با حدیث از حس شنوایی تركیب زیبای حس "روشنی"ت صنع

 است.

آمیز كه مناظره ای بین گربه  و شیر است،از تركیب حس "گفتار و كردار"در شعری به نام 

 استفاده كرده است: "حدیث نور "

ـــمع مگوی  حدیث نور تجلی به نزد ش

 

 نه هركه داشت عصا، بود موسی عمران 

 (406)همان:                                

شاعر در این بیت، به خوبی توانسته است حدیث از حس شنوایی را با نور از حس بینایی 

 تركیب كند.

 (267(، قصۀ تلخ)26: پند تلخ)چشایی -شنوایی -2

هایی چون: شیرینی، تلخی، خام، نمکین حس چشایی با وابسته ، آمیزیدر اینگونه حس

شنیدن و.. با  ، های حس شنوایی مانند : حدیث، خنده، كالم، دشنامبا ویژگیها و وابسته و..

 هم تركیب میشوند و تصاویر زیبایی خلق میکنند. 

ها پروین تنها از طعم تلخی سخن میگوید و دیگر طعمها و مزه، آمیزیدر این نوع حس

ده است . شاید در این مورد مانند تندی،شوری،تندی،ترش و گسی به مزاج او سازگار نبو

 ها بیشتر است.بتوان به زندگی او اشاره كرد كه مزه تلخی در مذاق شاعر از دیگر مزه

از تلخی پند و اندرز میگوید و آن  "گویند عارفان هنر و علم كیمیاست"در شعری به نام 

 را برابر با تلخی و داروی شفا بخش میکند:

باش ـــرو م یدهمت ترش ند تلخ م  گر پ

 

ـــت  ـــیت دواس یاد آر كه خاص  تلخی ب

 (26)همان:                                 

 و در شعری دیگر صفت تلخی را همراه قصد میکند و این چنین میسراید:

ــن ــک ــش دراز م ــی ــخ ــل  قصـــــه ت

 

گی،  ــــت زنــد هی اس كوتــا  روزگــار 

 (267)همان :                              
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كوتاهی زندگی میگوید كه نباید قصه تلخیهای آن را طوالنی از  "راه دل "پروین در شعر 

آمیزی از واژه قصه كه با حس شنوایی درک میشود كرد و به خوبی توانسته است تركیب حس

 از حس چشایی همراه كند. "تلخی"را با صفت 

 (475سرشک گرم) المسه: -بینایی -3

نمناكی، گرانی، تری و.. با در این مورد مدركات حس بســاوایی همچون : نازكی، گرمی، 

 آورند. مدركات حس بینایی تركیب شده و تعابیر نوینی را به وجود می

 از حس المسه بهره جسته است: "گرمی"پروین در این نوع تركیب تنها از یک صفت 

 او در بیتی از گرمی اشک خود سخن میگوید:

فت دهر چه دامن گر  دانی ز من برای 

 

شک گرم به   سر شتممن جز   دامن ندا

 (475)همان:                                

 اشک از حس بینایی با گرمی از حس المسه همراه شده است.

 در اشعار پروین اعتصامی «انتزاعی به حسی»بر مبنای  آمیزیحس -2-3-2
آمیختگی قلمروهای حسی با یکدیگر منحصر در حواس خمسۀ ظاهری نیست بلکه »

 ( 17حواس باطنی را نیز شامل میشود) صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی:

در این دسته از تركیبات پروین مفاهیم مجرد انتزاعی اشعارش را با چهار حس از حواس 

ستفاده از این چهار حس،به حس بینایی پنج گانه در آمیخته است كه بیشترین بسامد ا

 متعلق است.گویی دیداری شدن مفاهیم انتزاعی نزد او اهمیت زیادی دارد .

 بسامد حواس در انتزاعی به حسی در اشعار پروین اعتصامی-2جدول  
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 مورد(:35مفهوم انتزاعی + بینایی ) -1

(، روشنایی 30(، افسونگری روشن)19(، روشن روان)8تیره رایی) موارد تركیبی:

(، روشنی 62(، رنگ خودبینی )51(، دل روشن)47(، تیره دل)40(، روشن ضمیر)37جان

(، نور امید، سیاهی روزگار 136(، سیه دل)125(، ظلمات دل)119(، سیه روزگار)66جان )

( تیره 302تیره بخت) ، (266)(، روشن دل 264(، تاریک رای )200(، یاوه سبز) 146)

(، 441(، تاریکی درون)390(، روشن رای)331(، تیره سرانجام)325(، تیره دالن)310روان)

 (،473سیه روزگار ظلم)

(، به چشم از موفت نوری 86نفس تو رنگی شد و سپید نگردد ) موارد غیر تركیبی:

سفید ندا و راق هستی (، سیاه و 112(، ز خود بینی سیه كردی دل بی غش )111بیفروز )

(، وجود 201(، همه اوراق دل من سیه است )165(، اندوهش از دیده و دل نور برد)116)

(، سیر كنی وجدان،  بشوی 276(،ور سیاهی چون مه روشنی )223منزه به تیرگی پیوست)

 (،290گرد سیاهی دل )

امکانترین آمیزی پر و هم چنین در قلمرو حس»حس بینایی فعالترین حس انسان است 

( و در این میان 272)صور خیال در شعر فارسی،شفیعی كدكنی :« حسها،حس بینایی است

ای را بر ترین حوزه محسوسات انسانی در ادبیات سهم عمدهعنصر رنگ به عنوان گسترده

از میان حواس پنج گانه انسان فعالترین حس،حس بینایی است و مهمترین عنصر »عهده دارد

همانند دیگر زبانها،عنصر رنگ در ، نیز رنگ است.از این رو در ادب فارسی ادراكات این حس

 (678فرهنگنامه ادبی فارسی، انوشه:  «)معنی اصلی یا استتار ما خود بسامد باالیی دارد.

شاعران و نویسندگان بیشترین استفاده از رنگ را برای بیان احساسات خود در قالب زبان 

آمیز نقش مهمی را بازی میکند رنگ در ساخت تركیبات حس و تصاویر شعری میبرند. عنصر

بر روی هم در صور »های آغازین شعر پارسی بسیار پررنگ بوده است.و این نقش در دوره

هم از نظر مجازهای زبان شعر هم از نظر ، رنگ یکی از موثرترین عوامل آفرینش است، خیال

صور خیال در شعر «) و حسی دارد.های متحرک اهمیتی كه در خلق تشبیهات و استعاره

 :(.271فارسی،شفیعی كدكنی: 

 ، آمیز پروین به چشم میخورددر حوزه حس بینایی تنها رنگی كه در تركیبات حس

رنگها در متون ادبی عمدتا از عوامل درونی و فضای روح »سیاهی و مترادف آن تیرگی است. 

های درونی ی شعری،بازتاب انگیزهو روان و ذهن بر زبان شاعر جاری میشود یعنی رنگها

 (51روانشناسی رنگ در اشعار آینی، پناهی:«) آنهاست و رنگها از ذهن شاعر گزارش میدهند.

انتخاب رنگ سیاه نشان دهنده آن است كه شخص میخواهد هر چیزی كه بیرون از 

شاید  دایره اعتراض لجوجانه او نسبت به وضع موجود است و از نظر وی آن طور كه باید و
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نیست،نفی كند ؛این شخص در برابر سرنوشت و یا دست كم در برابر سرنوشت خود قد علم 

 (.98) روانشناسی رنگها، لوشر:  "میکند و در معرض یک رفتار عجوالنه و غیر عاقالنه است.

چرا كه این رنگ نشانه روح آشفته و نابسامان  ، این موضوع در مورد پروین صدق میکند

 رابی كه شاعر هر لحظه با آن دست به گریبان است.او است و اضط

روان، سر  ، از مترادفات آن تیرگی و ظلمت است كه با مفاهیم انتزاعی چون : رای، دل

 انجام، درون و ... همراه میشوند.

ئی درون را یره را ت ــا  ــــای ب فرس  م

 

ــان را  ــی ده ــای ــه ژاژخ ــاالی ب ــی  م

 (8)دیوان پروین اعتصامی:                

پروین در این سروده خود، انسانها را از تیرگی زایی بر حذر میدارد كه درون و باطن آنها 

 را از بین میبرد و نابود میسازد.

 از صفات دیگری است كه شاعر در شعر خود از آن استفاده كرده است: "روشنی"

 گونضمیر آنکه از این خوان گونهروشن

 

سمت همای  شتق ستخوان ندا  وار به جز ا
 (40)همان:                                 

او روشنی باطن و ضمیر آدمی را وابسته به آن میداند كه چون پرنده هما از خوان این 

 دنیا هیچ آذوقه ای طلب نکند.

در سروده دیگری خودبینی و غرور را با رنگ از حس بینایی همراه میکند و از بشریت 

 دل بزدانید تا دلی صاف و روشن دست یابند: میخواهد كه این رنگ را از آیینه

بزدا ینــۀ دل  ی نی از آ ی ب خود  رنــگ 

 

ـــتر  لودگی از چهرۀ جــان بس  گرد آ

 (62)همان:                                  

روشنی و نور را همراه مفهوم انتزاعی امید  "امید و نومیدی"او در شعری دیگر به نام 

 میکند:

شق را  ستخوش آن رمزی كه ع  نوید ا

 

 خوش آن دل كاندر آن نور امید اســت 

 (146)همان:                               

ـــود، ـــس كی نش  دزد تیره روان عس

 

ـــبــان   تو خود بــاش این گنج را پــاس

 (310)همان،                               

روان و روح تیرگی و سیاهی سرشت و نهاد دزد را با تركیب صفت تیره از حس بینایی با 

 از مفاهیم انتزاعی همراه كرده است تا به خوبی ذات پلید دزد را به تصویر كشد.

پروین حال مرغ گرفتار در بند و اسارت را بازگو  "صید پریشان"در مناظره ای به نام 

 میکند كه سر انجام تیره و تاری دارد و غیر از دانه دام غذای دیگری ندارد:

 دام چــه خــواهــم خــورد،غــیــر دانــه

 

جام  ـــر ان  چه خواهم بود، جز تیره س

 (331)همان:                               
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از سیاهی ظلم میگوید كه همچون سند و برگه ای « نامه به انوشیروان» در شعری با نام 

 است كه تنها اشک و آه در آن ثبت شده است:
ست سیه روزگار ظلم، بس ا ست   سند بد

 
  اشــک و آه كنند صــحیفه ای كه در آن، ثبت 

 (473)همان:                              

 مورد(  11مفهوم انتزاعی + شنوایی ) -2

(، حدیث 131(، حدیث زندگی)44(، رازهای زمانه)11های روزگار)قصه موارد تركیبی:

(، شعر غم 291های غم )(، ناله256(، حدیث هوی و هوس225(، فریاد شوق)224مهر)

 (،388(، حدیث فتنه)379(،حکایت آشوب)357(، حدیث ظلم )331)

 - موارد غیر تركیبی: 
آمیز ر در ساخت این نوع تركیبات حسقصه،حدیث،فریاد و راز از ابزار بیانی است كه شاع 

 از آنها بهره برده است.

شاعر در بیتی به زیبایی از روزگار باستان قصه میسازد كه با همان ادبیات تعلیمی خود 

های باستانی تبدیل میشوند.بنا براین به آدمی گوشزد میکند كه عاقبت انسانها هم به قصه

 باید از گذشتگان عبرت بگیرد:

 های روزگار باستان گردیقصه تو نیز از

 

صه  ستان رابخوان از بهر عبرت ق  های با

 (11)همان :                                 

در بیتی از مهر و محبت حدیثی میسازد كه جهان به آدمی میآموزد كه باالترین حد آن 

 را میتوان در مهر مادری دید:

 گفتـا حـدیـث مهر بیـاموزدت جهـان

 

 شوی چو من ایدوست مادری روزی تو هم 
 (224)همان:                               

در سروده دیگری از شوق كه مفهوم انتزاعی است با همراهی فریاد كه با حس شنوایی 

 محسوس میشود تركیب زیبایی فریاد شوق را برای اطفال در حال  بازی ساخته است:

ست شوق و بازی اطفال دلکش ا  فریاد 

 

نگــه   قریوا ح م خرد  ــام النــه  ــه ب  ب

 (225)همان:                              

از هوی و  كه مناظره ای میان مردمک چشم و مژگان است، "دیدن و نادیدن» در شعر 

 هوس حدیثی میسازد:

یث هوی و هوس مکن تعلیم حد  مرا 

 

ـــندیدن  ـــندند خود پس  هنروران نپس

 (256)همان:                               

 مورد( 9مفهوم انتزاعی+ چشایی ) -3

(، 484(، فکرت خام)301(، تلخی و شیرینی هستی)108خام فریبی) موارد تركیبی:
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 (510تلخی ایام)

(، گر نشوی پخته در این 145: بدین تلخی ندیدیم زندگانی)موارد غیر تركیبی

مادر،وظیفه (، شیرین نشد چو زحمت 217(، فکرهای می پخت با سخنهای خام)164كارها)

 (،253(، تلخ است گرفتاری و صبر)225ای)

آمیز از آنها بهره برده است تلخی و شیرینی دو مزه ای هستند كه او در این تركیب حس

های دیگر نشانی دیده نمیشود.پختگی و خامی هم در این نوع تركیب با مفاهیم و از مزه

از تلخی زندگانی سخن  "و نومیدی  امید»انتزاعی به كار رفته شده اند.در شعری با عنوان 

 میگوید و سختیها و مصائب آن را با مزه تلخی به مذاق خواننده محسوس میکند.

 بــدیـن تـلـخـی نــدیــدم زنــدگــانـی

 

ــی  ــان ــازرگ ــی ب ــگ ــای ــی م ــن ب ــدی  ب

 (145)همان:                              

آورد كه می« صبر»و « گرفتاری»صفت تلخی را برای دو مفهوم انتزاعی ، در بیتی دیگر

 انسان به دشواری میتواند آنها را تحمل نماید به طوری كه با شکر هم شیرین نمیشود:

ـــبر ـــت گرفتاری و ص  بس كه تلخ اس

 

ــــت  نیس کر  هوس شــــ  دل مــا را 

 (253)همان :                             

ه تلخی و های پروین،شاعر از سوز اشک میگوید كدر سروده زیبایی مانند سایر سروده

 شیرینی هستی را میچشد و از تمامی اخبار و وقایع عالم با خبر میشود و سرازیر میگردد :

ید ـــ ـــتی چش ـــیرینی هس  تلخی و ش

 

گردیــد و رفــت  بر  خ ــا  حوادث ب  از 

 (301)همان:                                

تضاد نیز  در این بیت شاعر از هر دو طعم  شیرینی و تلخی استفاده كرده است و نوعی

 آمیزی در شعر خود آفریده است .همراه آرایه حس

او به زیبایی از خامی و نا پختگی فکر و اندیشه خود ، "نغمه صبح"در شعر دیگر او به نام 

سخن میگوید و صفت خامی از حس چشایی را در كنار فکر قرار میدهد تا فکر بیهوده را با 

 این روش برای خواننده محسوستر نماید.

 دست مده،بفکرت خام                         امنیت ملک آشیانه  از

 (484این پایه خرد استوار است)همان:                           

در قطعه ای كه برای سنگ مزار خود سروده است از سختیها و نامالیمات روزگار به 

 ت:اشعار او بسیار شیرین اس، تلخی یاد میکند كه در عوض این تلخیها

خی از ایــام نــدیــد ل ت جز   گرچــه 

 

 ســخنش شــیرین اســت، هرچه خواهی 

 (510)همان:                               

 مورد( 2مفهوم انتزاعی + المسه  ) -4

 (، 216(، سرد و گرم روزگار)117خواب سنگین) موارد تركیبی:
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 -: موارد غیر تركیبی

در حال تنیدن تار است و از سرد و در شعر جوالی خدا،پروین از عنکبوتی میگوید كه 

 گرم روزگار گوشه گیری میکند.

بر در، تی دیــد  بو ک ن  گرم كــار ع

 

گار  ـــرد و گرم روز  گوشــــه گیر از س

 (216)همان،                                

آمیز در دیوان پروین اعتصامی، تصاویری است كه از تركیب دو حس بیشتر تصاویر حس

اند و به اصطالح دو بعدی هستند و تصاویر سه بعدی كه از در هم  با یکدیگر ساخته شده

آمیختگی سه حس یا بیشتر ساخته میشوند در شعر او چشم نمیخورد. بسامد موصوف و 

 صفت در ساخت این نوع تركیبات بیش از اسم و فعل است.

 ساختار لفظی حس آمیزی در اشعار پروین اعتصامی-2-3-3
آمیزی میتواند به شکل تركیبی) وصفی نحوۀ ارائه در شعر، حساز نظر ساختار دستوری و 

امیزی در غزلیات بیدل و اضافی( و دیگر به شکل غیر تركیبی به كار برود.) بررسی حس

آمیزی به صورت تركیب اضافی، دو كلمه از متعلقات ( در كاربرد حس36دهلوی، الهامی: 

الیه است؛ آن مضاف و دیگری مضافحواس با هم به صورت یک تركیب اضافی كه یک سوی 

الیه از نمودار میشود. به بیان دیگر در این نوع اضافه، مضاف از ویژگیهای یک حس و مضاف

آمیزی گاه به صورت تركیب وصفی كاربرد دارد و ویژگیهای حسی دیگر است. به عالوه حس

 میشود.  در این صورت دو كلمه از متعلقات حواس به صورت یک تركیب وصفی نمودار

بر اساس تركیبی یا غیر تركیبی بودن در اشعار پروین  آمیزیحس -6نمودار 

 اعتصامی

 
 

 تركیبی : تركیبهای اضافی و وصفی  -الف
آمیزی به شکل تركیب نمایان میشود و خود به دو قسم تركیب وصفی در این شکل، حس

ت تركیب صفت و موصوف و اضافی تعریف میگردد.تركیب وصفی همانگونه كه از نامش پیداس
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است كه هر كدام از صفت و موصوف از وابستگان یکی از حواس هستند و در كنار هم یک 

 واژه مركب را میسازند.مانند:گفتار شیرین،كالم تلخ،روی ترش و ..

گاه این تركیب بصورت تركیبات وصفی مغلوب به كار میروند مانند شکر خند كه اصل 

 آن خنده شیرین بوده است.

تركیباتی است كه بیشتر در حس آمیزیهایی كه یک سوی آن ، ما در تركیب اضافیا

در این نوع اضافه، مضاف از ویژگیهای یک حس و مضاف  مفهوم انتزاعی دارند به كار میرود.

بررسی حسامیزی در غزلیات "الیه از ویژگیهای حس دیگر است. الهامی در مقاله خود با عنوان

را برای این نوع تركیب  انتخاب نموده اند.) بررسی « ه حسیاضاف»نام  "بیدل دهلوی

 (36امیزی در غزلیات بیدل دهلوی، الهامی: حس

 مورد(22آمیزی تركیبی از نوع تركیب اضافی در اشعار پروین اعتصامی)موارد حس

(، 62(، رنگ خودبینی )44(،  رازهای زمانه)37(، روشنایی جان11های روزگار)قصه

(، 146(، نور امید، سیاهی روزگار )131(، حدیث زندگی)125(، ظلمات دل)66روشنی جان )

(، 256(، حدیث هوی و هوس225(، فریاد شوق)224(،  حدیث مهر)216سرد و گرم روزگار)

(، حدیث ظلم 331(، شعر غم )301(، تلخی و شیرینی هستی)291های غم )ناله

(، 441( تاریکی درون)406(، حدیث نور) 388(، حدیث فتنه)379(،حکایت آشوب)357)

 (510تلخی ایام)

 مورد(25آمیزی تركیبی از نوع تركیب وصفی در اشعار پروین اعتصامی)موارد حس

(، 40(، روشن ضمیر)30(، افسونگری روشن)26(، پند تلخ)19(، روشن روان)8تیره رایی)

(، 119روزگار)(، سیه 117(، خواب سنگین)108(، خام فریبی)51(، دل روشن)47تیره دل)

( تیره 267قصۀ تلخ) ، (266(، روشن دل )264(، تاریک رای )200(، یاوه سبز) 136سیه دل)

(، 357(، حدیث روشن) 331(، تیره سرانجام)325(، تیره دالن)310(  تیره روان)302بخت)

( فکرت 475(،سرشک گرم )473(، سیه روزگار ظلم)401(،  حکایت روشن) 390روشن رای)

 (، 484خام)

مورد از نوع حسی به حسی و بقیه از  6آمیزی تركیبی، تنها مورد حس 47از مجموع 

 نوع انتزاعی به حسی هستند. 

 غیر تركیبی: استفاده از فصل در ساختار جمله یا اسناد مجازی-ب
این شکل، شاعر با استفاده از افعال مربوط به حواس در معنای مجازی برای حسی 

استعاره در "یا  "استعاره تبعیه"ارائه میدهد كه در واقع همان آمیز را دیگر،تركیبی حس

هایی همچون نغمه دیدن،دیدن صدا،نوشیدن را در ذهن تداعی میکند.بنابراین،نمونه "فعل

 حرف،بو بردن از سخن و ... را میتوان برای این نوع ساخت ذكر كرد.

 آمیزی غیر تركیبی در اشعار پروین اعتصامی: موارد حس
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(، ز خود 111(، به چشم از موفت نوری بیفروز )86و رنگی شد و سپید نگردد )نفس ت

(، بدین تلخی 116(، سیاه و سفید ندا و راق هستی )112بینی سیه كردی دل بی غش )

(،  اندوهش از دیده و دل نور 164(، گر نشوی پخته در این كارها)145ندیدیم زندگانی)

(، فکرهای می پخت با سخنهای 201(، همه اوراق دل من سیه است )165برد)

(، شیرین نشد چو زحمت مادر،وظیفه 223(،وجود منزه به تیرگی پیوست)217خام)

(، سیر كنی 276(، ور سیاهی چون مه روشنی )253(، تلخ است گرفتاری و صبر)225ای)

 (،290وجدان،  بشوی گرد سیاهی دل )

 

 نتیجه گیری
ین اعتصامی از منظر چگونگی تلفیق و بسامد نگارنده با بررسی حس آمیزی در اشعار پرو

 حواس، نتایح زیر را به صورت فهرستی مختصر بیان مینماید:

 مورد است. 63آمیزی در اشعار پروین اعتصامی فراوانی بهره گیری از حس -

آمیزی از نوع حسی مورد حس 6آمیزی در اشعار پروین اعتصامی، مورد حس63از مجموع -

 آمیزی مربوط به انتزاعی به حسی است.حسمورد  57به حسی و 

آمیزی از نوع انتزاعی به حسی در اشعار پروین اعتصامی، بیشتر از بسامد استفاده از حس--

 آمیزی از نوع حسی به حسی است.بسامد استفاده از حس

آمیزی از نوع حسی به حسی، بسامد حواس بر اساس فراوانی در مورد حس 6از مجموع -

مورد و  2چشایی با  ، مورد 4بینایی با ، مورد 5اعتصامی، به ترتیب شنوایی با  اشعار پروین

 مورد است. 1المسه با 

بررسی حس آمیزی از منظر حسی به حسی در اشعار پروین اعتصامی نشان میدهد در -

شنوایی با بسامد بیشتری نسبت به سایر حواس و كمترین -چگونگی تلفیق دو حس بینایی

 المسه است.-واس در بیناییبسامد تركیب ح

شنوایی ، مورد 35در قلمرو مفاهیم انتزاعی كه با حواس پنج گانه تركیب میشود، بینایی با -

مورد به ترتیب در اشعار پروین  -مورد و بویایی با  2مورد،المسه با  9مورد،چشایی با  11با 

 اعتصامی،  بسامد و فراوانی بیشتری داشته است.

 42)تركیبی: س تركیبی یا غیر تركیبی بودن بیانگر بسامد تركیبی بودنآمیزی بر اساحس -

 آمیزیها در اشعار پروین اعتصامی است.مورد( حس15مورد/ غیر تركیبی: 

هایی است كه یکی از ابزار پروین اعتصامی برای رسیدن به هدف آمیزی از آرایهحس

ی و روانی قابل فهم هستند. با است.از این رو تركیبات او پیچیدگی خاص ندارد و به سادگ

آمیز در دیوان او، نگاهی به این شگرد بالغی در شعر پروین درمییابیم كه بیشتر تصاویر حس

تصاویری است كه از تركیب دو حس با یکدیگر ساخته شده اند و به اصطالح دو بعدی 
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د در شعر هستند و تصاویر سه بعدی كه از در هم آمیختگی سه حس یا بیشتر ساخته میشون

به محسوس كردن مفاهیم انتزاعی، بیش از در آمیختن  او چشم نمیخورد.پروین اعتصامی

حواس توجه داشته است.بویایی در اشعار وی كمترین بسامد و بینایی بیشترین بسامد 

استفاده را در ساخت تركیبات حس آمیز داشته است.گویی هدف شاعر از ساخت این 

سانها به واقعیات زندگی و اوضاع سیاسی اجتماعی جامعه بوده باز نمودن چشم ان، تركیبات

 است.

آمیز در شعر او به صورت واژه ) اسم، فعل، صفت( است و بسامد بیشتر ساختهای حس

موصوف و صفت در ساخت این نوع تركیبات بیش از اسم و فعل است. ساخت غیر تركیبی 

آمیزی در شعر او مانند سایر دارد. حسیا همان جمله و عبارت نیز در شعر او بسامد كمی 

شاعران معاصر  بیشتر از نوع انتزاعی به حسی است تا بتواند مفاهیم انتزاعی همچون مرگ، 

 زندگی، عشق و .... را  نزد مخاطب ملموس نماید.
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