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چکیده
صر دیداري در شعر نه تن از عناحاضر به بررسیۀمقال

گیري تصاویر شاعرانه در و روند شکلشاعران نابینا
آنان و بازتابش در سرودهایشان و بررسیذهن و ضمیر

شناسان در این باره اختصاص دیدگاه فالسفه و روان
تحلیل شاعران بررسی وبه معرفی،جستاردر این. دارد

داخته شده اند پردیداري نداشتهۀروشندلی که سابق
و انطباق آن با نمونه شعرهاي گفتگوهاۀنتیج.است
دهد،شده از سوي شاعران مورد گفتگو نشان میارائه
ۀ را، که از راه  حواس چهارگانمعلومات ذهنی خودنابینا

با تخیلش در آمیخته و به جاي کند،خویش دریافت می
ت را در شعر این تصوراآفریند وتصور میتصویر،

یا چنان که همچنین تصویرها،.تاباندمیبازخویش 
گفتیم، تصورات این شاعران در مقایسه با شعرهاي 

- به طوري که نمی. شاعران دیگر، تفاوت چندانی ندارد
اي خاص یافت،توان با قطعیت در اشعار آنان مشخصه

مگر .پی بردآن، به نابینا بودن سرایندگان آنهاۀتا به وسیل
ها و قراینی خاص و در بعضی از روي برخی نشانه

.موارد، که حکم دیگري دارد

تصویر، عناصر دیداري، شعر نابینایان،:هاواژهکلید
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Visual Imagery in Poetry of The
Blind Poets
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Abstract
The current article means to elaborate on
“visual imagery in the works of some blind
poets” and discuss the formation of images
in their mind and soul from point of
philosopher and psychologists and their
reflection in the poet’s works. In this study,
to enroll view point of nine  poets who
have had no visual experience and their
responses have been analyzed. The results
of these interviews reveal that a blind poet
percieves the world via his/her other four
basic senses, mixes it up with his
imagination and instead of an images,
imagination is formed which is reflected in
his poetry. It is also obvious that the
images or imaginations created by these
poets have no distinctive difference with
other poets, so no certain sign of
discripancy can be detected in order to
assert the blindness of the poet as such,
unless through some signs and harbingers
which are to be considered under different
circumestances.
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مقدمه
شعري بخوانیم که در آن نابیناشاعريازاگر

یري از دنیاي بیرون ارائه شده باشد، بی تصو
شاید نخستین پرسشی .شویمزده میگمان شگفت

این باشد که شود،که در ذهن خواننده طرح می
پس توضیح چگونه توانسته از، شاعر روشندل

و چه تصوري از خویش برآیدتصویرهاي شعر
وهاشکلها،اندازهها،آنها در ذهن داشته که رنگ

همگی در جایگاه هاي دیداري،دهوضعیت پدی
.اندبه کار رفتهخود مناسب

انگیزه نوشتن ها،این دست پرسشوجود
حاضر،ۀروش تحقیق در مقال.شدحاضرۀمقال

نظریات کار،آغازدر.تحلیلی است-توصیفی 
ةشناسان دربارروانبرخی فیلسوفان و

گیري آن در ذهن  چگونگی شکلتصویرسازي و
و سپس با معرفی شاعرانمطرح شده،نابینایان

تصاویر ةنظر و دیدگاه آنان درباربررسی نقطه
کیفیت خلق تصویر ذهنی به بررسی وشعر خود

باید .هاي شعري ایشان پرداخته شده استنمونه
ۀگونه سابقدر نظر داشت یافتن شاعري که هیچ

و در عین حال مجموعه شعر دیداري نداشته
با . اشته باشد، کار آسانی نبوداي هم دمنتشر شده

این حال، پس از جستجوي بسیار امکان بررسی و 
ه تن از شاعران نابینا راجع به تحلیل نظریات نُ

هاشان فراهم شد، که البته تنها سه تصاویر سروده
.مجموعه شعر منتشر شده داشتندتن از آنان،

حاضر به گفتگو اي هم بیرون از این گروه،عده
هاي مطرح پرسشز عنوان مقاله واونشدند

. شده، ابراز ناخوشنودي کردند

شده در ارتباط با هاي مطرحعمده پرسش
گیري تصویر در ذهن چگونگی روند شکل

ها و ها، شکلو اینکه رنگشاعران نابینا بود
یابند و تا چه اندازه از ها را چگونه درمیاندازه

نو، براي ایجاد تصویرهاي سابقه شعري خود،
برند؟بهره می

این درباره شعر مطالعاتی که پیش از
دو تن از ۀمایدستشاعران نابینا صورت گرفته و

نامه خانم یکی پایانگرفته،پژوهشگران قرار
نقد و بررسی صور «تبار با عنوان فاطمه صادقی

خیال در شعر شاعران نابینا با تأکید بر غزلیات 
گاه قم دفاع است که در دانش» شیرازيةشورید

عنوان داللت «است با ايههم مقالدومیشده،
عباس ۀ، نوشت»ها در شعر بشار بن بردرنگ
زبان ۀکه در مجلآرا،زاده و مصطفی مهدويطالب

و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد چاپ 
رو بررسی حاضر پیش از این اینازشده است،

انجام نشده و با توجه به اهمیت موضوع، 
.ورت بررسی آن محسوس استضر

نابینا، تصویر و شناسایی
براي کودکانی که از بدو تولد نابینا هستند،«

:شناخـت محیط خود دو راه در پیش دارند
.تحلیلی و ترکیبی

روش تحلیلی براي شناخت اشیاي کوچک،
-به کار می...کتاب و قوطی کبریت،مه،مثل دک

این دسـت به این ترتیب که کودك با لمس .رود
تصویري از آنها را در ذهن خود  تصور از اشیاء،

را ءتواند به راحتی شیو از آن پـس میکندمی
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اما در روش ترکیبی، کودك بخشی .شناسایی کند
کند و با کنار هم قرار از جسم بزرگ را لمس می

ها در ذهن خود و ترکیب آنها با دادن این بخش
تر عاد بزرگدر ابتواند جسم رایکدیگر، می
شناخت چیزهایی مثل ماشین،. شناسایی کند

.گیرددرخت و ساختمان از این طریق صورت می
به کودك بینا براي شناسایی و شناخت وسایل،

مثالً .تواند مصداق را در محیط ببیندراحتی می
بزرگی و کوچکی،روشنی،ها و تیرگی ورنگ

وه بر اما کودك نابینا عال، ...زیبایی و زشتی و 
باید از راه شنیدن و توضیح بسیار و لمس کردن،

و رنگ و اندازه و دیگر مکرر، تصویري از شیء
. »صفات آن را در ذهنش بسازد و یاد بگیرد

)413، 1390شریفی درآمدي، (
همان طور که گفته شد، نابینا قدرت تحلیل 
و ترکیب اشیاي پیرامون خویش را دارد و به 

تواند محیط نیداري میحس بساوایی و شۀواسط
زندگی خویش را شناسایی کرده و تصویري از 

.آنها را در ذهن خود پدیدار سازد
مربوط به مطالعات ۀدر تاریخچ

مهم را ةتوان سه دورتصویرسازي ذهنی می
فلسفی ةتوان دوراول را میةدور. برشمرد

گرایان تجربه. مطالعات تصویر ذهنی نامید
آنها تصویرهاي .افراد بودنداین ۀانگلیسی از جمل

ذهنی را از اجزاي اصلی در ترکیب ذهن به شمار 
تفکر ةدهندعناصر تشکیلآوردند و گاه آنها رامی
- ، تجربه1753تا 1683هاي در سال. پنداشتندمی

متفاوتی گرایی توسط بارکلی به مسیر کامالً
آلیسم گرایی را به سوي ایدهاو تجربه. رهنمون شد

اثر وي با استناد به اصل متعارف .سوق داد

که ذهن بدون واسطه، تصویري -معرفت الك،
از این اصل بارکلی .فراهم شد-جز خود را ندارد

به این نتیجه رسید که اشیاء در جهان فیزیکی به 
ذهن ما و تصورات ما از مفاهیم استنتاج ۀواسط

)54: 1384نواك، (. شودمی
هاي ذهنی اییسنجش و توانةدوم، دورةدور

هاي ها و سنجشاولین ارزیابیاین دوره،در.است
- انجام میGatonکلی تصویرسازي ذهنی توسط 

سنجش برآیندهاي ذهنی با پیدایش .پذیرد
سوم،ةدور. رفتارنگاري واتسون، از رواج افتاد

ترین دوره در مطالعات تصویرسازي ذهن به مهم
این . دیدآغاز گر1960که در سال آیدشمار می

هاي هاي کمی در تصویرسازيدوره به ارزیابی
نی اشد و در ادامه محققذهنی مربوط می

اند در سعی داشتهKasslynو Shephareچون
یک این مفهوم را درهاي تصاویر ذهنی،ارزیابی

- تالش آنها بازنماییدر.مدل شناختی ارائه دهند

یک عنصر محوري هاي درونی اطالعات،
)32: 1387شریفی درآمدي، (. شودیمحسوب م

گیري تصویر در ذهن، از چگونگی شکل
- روانجمله مواردي است که همواره فیلسوفان و

مل کرده و مورد بررسی قرار أشناسان در مورد آن ت
اي هم جنس این دست تصاویر را نه و عدهاندداده

. انداي تصور دانستهاز نوع معمول، بلکه گونه
هاي شده، نظریهات مطرحاز دیگر نظری

تا 1973هاي در خالل سالاي پیلیشینگزاره
او معتقد است که .باشدمی2003، 2002، 1981

وجه در ذهن نمود تصویري تصاویر ذهنی به هیچ
زیرا.مطرح شوندبه عنوان تصویرندارند و نباید

هاي بازنمایی.ذهنی بیشتر توصیفی هستندتصاویر
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به توصیفات شیاء داریم، دقیقاًذهنی که در مورد ا
گردند تا به تصاویر در نمادین ما از آنها بازمی

خود تصورات ما او معتقد است اگرچه .ذهن ما
اما آنها به کنیم، تصویري تجربه میرا به صورت 

.شوندصورت غیرتصویري در حافظه ذخیره می
-اي غنی از محمولیعنی مفاهیم عینی با مجموعه

شوند و مفاهیم را به هم پیوند میها رمزگذاري 
)Pylyshin, 2003: 3(.دهندمی

سعی کرده است از (Matthews)ماتیوس
شناسی به توصیف تصویر ذهنی دیدگاه روان

تصویر شناسی،اومعتقد است که در روان.بپردازد
یکی به مفهوم .شودذهنی به سه مفهوم اطالق می

تجسم ،دوم.احساس کردن چیزي بدون ادراك آن
تکرار مفهومی با کردن چیزي در ذهن و سوم،

ماتیوس معتقد است .صداي درونی در داخل ذهن
یکسري تصاویر گانه،که با هر یک از حواس پنج

به . شوندگیرند و تداعی میذهنی در ما شکل می
عنوان مثال حس دیداري، تصویرهایی از اقالم 

حس دهد و یا بینیم، به ذهن میجدید را که می
شنیداري تصورات ما در مورد آواهایی چون گفتار 

)3: همان(. آوردو موسیقی را به وجود می
ۀنابینا از بین چهار حواس خویش، تکی

اصوات در ذهن او .بیشتري بر حس شنوایی دارد
تشخیص دوري و نزدیکی،.کنندروایی میفرمان

هاي شخصیتی افراد حتی شناخت ویژگیجهت و
.از طریق صدا درك کنندتوانندرا می

سازند بین خاطرنشان می) 1994(رمزا و رابین
.تصویرسازي نابینایان و بینایان تفاوت وجود دارد
این تفاوت در مواردي که یک تکلیف مطلقاً

به سود بینایان است و در مواردي دیداري باشد،
صوتی در کار باشد، به نفع نابینایان که یک محرك

- قدرت تصویرسازي ذهنیخواهد بود و لذا
- تر بودن سلولشنیداري نابینایان، به خاطر حساس

هاي شنیداري آنها باالتر از قدرت تصویرسازي 
) 1997(سولسو. دیداري بینایان است- شنیداري

معتقد است الگوي تصویرسازي ذهنی نابینایان، 
چرخش ادراك شنیداري ۀترسیم ذهنی بر پای

)66و 1379:65شریفی درآمدي، (. است
باید در نظر داشت آنچه در ذهن نابینا شکل 

-تصویر واقعی آن نیست و نمیگیرد، لزوماًمی

.تواند هم باشد
.کندنابینا با دنیاي ساختگی خود زندگی می

داند چیست و کس جز خود او نمیدنیایی که هیچ
سخنان او همچون دیگر .چه رنگ و لعابی دارد

آسمان آبی ةدربارهنگامی که او. مردمان است
کند، شاید تعجب کنیم از اینکه او صحبت می
تواند درباره رنگ آسمانی که تا به حال چگونه می

اما نابینا این ترکیب را . حرف بزندندیده است،
بارها و بارها شنیـده و یاد گرفته است و اینکه 

امري آبی و آسمان در ذهن او چه تصویري دارد،
ت که حتی با توضیح خود ناشناخته اسمجهول و

.توان به آن پی برداو هم نمی
ةاي از نویسنددر اینجا شاید نقل خاطره

مقاله، براي روشن شدن موضوع خالی از لطف 
از پسري که نابیناي مطلق چند سال پیش،.نباشد

آیا دوست دارد به یک و هجده ساله بود، پرسیدم
که هایش بینا شود و دنیا را آن طور باره چشم

هست، ببیند؟
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با او خودش را جمع کرد و بر خالف انتظار،
کنم خیلی ترسناك میفکر...نه: ترس گفت

با تعجب پرسیدم از .خواهداصالً دلم نمی...باشد
ةترسد؟ در حالی که نور آفتاب از پنجرچه می

:تابید، با مثالی ساده گفترو بر صورتش میهروب
دارم و با آن من از پنجره تصوري خاصمثالً

واقعی را ببیند و آن ةراحتم، اما اگر چشمانم پنجر
؟ نه،!چهذهنـم متفاوت باشد،ۀبا ساختکامالً
چیز بیشتري خوب است وکه هستم،طورهمین
.خواهم بدانمنمی

تصویر ةدربارهرچه از او خواهش کردم،
در ذهنش توضیح دهد، خودداري کرد و پنجره

دانم نمی...پنجره استپنجره،: خنده گفتبا
کنم پنجره یعنی ولی فکر میچگونه توضیح دهم،

خود مطلب و اینکه نور از نظر او یعنی چه؟.نور
اي است که دست یافتن به آن کاري دشوار،تازه

.شاید هم ناممکن باشد
پذیر است و صورتآیینه،ذهن هم، مانند«

صورتی از آن هم اینکه اگر به چیزي توجه کند،
یعنی همچنان که .سازدرا در خود منعکس می

صور اشیاي گوناگون از ستاره و گل و درخت 
شود، در ذهن آدمی نیز در آیینه منعکس می... و

با این تفاوت که .بنددنقش میءصورت اشیا
ی که در آن  یپذیري ذهن و تصویرهاقدرت نقش
.آیینه استازشود، به مراتب بیشترمنعکس می

یعنی محسوسات و ها،یینه تنها دیدنیزیرا در آ
-بازتاب میباشند،ملموسات که قابل رؤیت می

در صورتی که در ذهن انسان عالوه بر یابند،
ها و جز آن مزهصورت بوها،هاي مرئی،صورت

البته مراد از صورت ذهنی،.بنددنیز نقش می

نقش محسوس عکس وتصویري دو بعدي مانند
.آن استهمانندبیه وشنیست، بلکه منظور،
دیگر ذهن با آیینه این است ةتفاوت عمد

هایی که در آن منعکس است،که آیینه از صورت
در صورتی که ذهن از گونه آگاهی ندارد،هیچ

آگاه و هایی که در او نقش بسته،تمام صورت
آیینه از کمترین دخل وباخبر است و در نهایت،

اما ذهن هاي خود عاجز است،تصرف در صورت
کند و هاي خود دخل و تصرف میدر صورت

هاي و به نتیجهآفریندهاي تازه میخود صورت
)4: 1392خوانساري، (. یابدتازه دست می

اي قوي شک نابینایان از حافظهبی
کنند فقدان این افراد تالش میعموماً.برخوردارند

حس بینایی را از طریق حس شنوایی جبران کنند 
ضوع دقت ایشان را نسبت به صداهاي و این مو

.بردپیرامونشان باالتر می
»عد شناختی، مطالعات تجربی بیانگر در ب

این حقیقت است که جوانان نابینا در توجه و
به واژگان،ۀخزانقدرت یادگیري مطالب،تمرکز،

تفکر انتزاعی تکوین ویژه موضوعات ذهنی،
ابلیت قمفاهیم ذهنی، پردازش اطالعات،پایدار

مدت و  حفظ مطالب و ظرفیت حفظ مطالب کوتاه
بلندمدت، توان تجزیه و تحلیل مسائل، قدرت 

هاي تخیل و انشاء، نسبت به همساالن خود برتري
)2: 1388افروز، (. »اي دارندقابل مالحظه

سازد نابینا به جاي تصویر در ذهنش تصور می
وردهاي جدید او با دخل و تصرف در آنها، به دست

حال اگر نابینا از طبعی روان برخوردار . رسدمی
به ناچاربوده و گرایشات شاعري داشته باشد،

تجربیاتش برآمده و هاي ذهنی وتقویت داشته
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ها و مطالعاتش، شنیدهۀکند به واسطتالش می
.  شعري بیافریندتصاویرترکیبات نو ساخته و

هایششاعر و داشته
وایاي گوناگون کند و زگري میهستی جلوه

بویایی،شنیداري،هاي دیداري،به زبانخویش را
.نمایدساوایی و ذهنی میب

تمام سنج و گیرا،از روي طبع نکتهشاعر
هاي این زوایا را حس کرده و از کوچه پس کوچه

اش می گذراند و در نهایت ذهن و حس و عاطفه
کند که شعر مجموعه واژگانی را عرضه می

.ودشخوانده می
گیرد شعر پراکنده در جهان را باز میشاعر،«

اي است گوید و اگر زبان او ساحت ویژهو باز می
روست که زبان او بیانگر ساحت از زبان، از آن

)33: 1380آشوري، (.»اي است از نمود هستیویژه
ۀاگر شعر را کوهی بدانیم که در آن دهان

غاري هست و تصور کنیم این تمام آن چیزي 
ست که شاعر خودش به تنهایی نمایان کرده، ا

ایم، چراکه ساخت این نمایه درست نیندیشیده
اما دهلیزهاي شاید به دست شاعر بوده است،

با جریان مداوم خود  در درون غار، نقشی که آب
و ها به وجود آورده،ها بر روي سنگطول سده

- همه و همه واقعیتموجود،ۀهاي هزار سالقندیل

بحث شناخت که درونی این نمایه هستندهاي در
.توان آنها را نادیده گرفتگر نمینمایه و نمایه

- به خوبی نشان میوار،بیان این نکته تمثیل

ۀدهد شاعران براي گفتن شعر به طور قطع از سابق
تواند هزاران سال قدمت داشته که میذهنی خود،

جویند و همین موضوع سبب شده میسودباشد،
پیوندي آشنا ترین شعرها،نابترین وکه تازهاست

آنچه شاعر در شعر خود .با وجود ما داشته باشد
صرف خویش ةلزوماً تجربه و مشاهدگوید،می

هایش تواند بیانی تازه از شنیدهبلکه مینیست،
هایی که در طول عمر خویش کسب آموزه. باشد

از . کرده و اکنون در شعرش تجلی یافته است
ذهنی، معناهاي ۀهاي سابقزترین نمونهبار

هاي خاص گوناگونی است که آدمی به رنگ
.   بخشیده و در نهایت، معنایی تازه آفریده است

بررسی جایگاه و معانی رنگ در شعر که 
تواند حقایق الهامی است، میةبیشتر یک پدید
از .زبان و ادبیات آشکار کندةمهمی را دربار

رنگ، معنی آن است که مباحث مهم در بررسی
معناي ها عالوه بر معنی واقعی،در زبان رنگ

این معانی اما در شعر،.مجازي متعددي دارند
گاه یک رنگ معنی . فراتر از کاربرد معمولی است

گاه معنی منفی و ناخوشایند خوشایند و مثبت و
عناصر مهم آنجا که در معنایابی،ازامادارد،

موصوفات یک رنگ، اء واي همچون اشیچندگانه
شناختی و حتی زمان و مکان تجربه و تداعی روان

تقابل ثر هستند، هم معنایی یا چندمعنایی،ؤم
سام (. هستندمعنایی و معناي ضمنی قابل توجه

)22: 1382خانیانی، 
به کار بردن مصطلحات و معروفات اعم از 
رنگ و شکل و بو، در شعر امري است طبیعی و 

و شاعر نداکه همگان بر آن معترفبدون اشکال
-این اجازه را دارد از اندوخته ذهنی و از شنـیده

شخصی، ۀهایش وام گرفته و بدون داشتن تجرب
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شاعران نابینا نیز از این . آن را در شعرش بگنجاند
در ادامه نظریات شاعران نابینا .امر مستثنی نیستند

ۀنسبت به چگونگی ایجاد تصویر در ذهن و ارائ
. شودشان مطرح مییهاآن در سروده

مهین زورقی 
مهین زورقی متولد شهر دزفول در یکم شهریور

مدرك کارشناسی ارشد خود را او.است1343
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید ۀدر رشت

یعنی بهشتی اخذ کرده، اما خیلی پیشتر از آن،
نخستین هنگامی که تنها چهارده سال داشت،

او این شعر را .سرود»حقیقت«رش را با نامشع
که از ،1357تحت تأثیر تظاهرات خیابانی سال 

نوشت و البته این شد،زبان برادرش بازگو می
تمام شعرهاي دیگري که تا ۀشعر را به اضاف

.سروده بود، چاپ نکرد60اوایل دهه 

من تو را کال تاکنون دو دفتر شعر با عنوان 
از این شاعر روشندل چیق مهرآالو نخواهم چید

آزمایی وي توان طبعکه میبه چاپ رسیده است،
را در دو قالب غزل و شعر نو در این دو مجموعه 

.مشاهده کرد
زورقی معتقد است اصوالً دیدن با تصور کردن 

جداگانه ۀو یا ندیدن با تصور نکردن، دو مقول
از نظر او نابیناي مطلق بودن و محرومیت از . است

ربطی به نداشتن تصور هاي گوناگون،دیدن رنگ
تواند در انتخاب اینکه میکما.ها ندارداز رنگ

براي مثال به ورنگ لباس به دخترش کمک کند
او پیشنهاد داده براي باالپوشی به رنگ بنفش نرم،

.شالی آبی استفاده کندخوب است از

،من تو را کال نخواهم چیدغزلی از دفتر 
تی است که تصورات ایشان را از رنگ شامل ابیا
. دهدهاي دیداري نشان میو پدیده

آبشار مهربانی آمدیم 
آمدیمریاي آسمانیبی

با دلی لبریز از گرد فراق 
ما براي دردبانی آمدیم

هاي زرد بی تو مرگبار لحظه
در کنار زندگانی آمدیم

اي بی رنگ بغضی رنگ رنگ واژه
با زبان ناتوانی آمدیم

رسم دلجویی سکوت یاس نیست 
بانی آمدیمدر پناه سایه

سبزي حس نگاه نسترن 
مخملین ارغوانی آمدیم

اي لبخند یا لختی کالم جرعه
آخر اینجا میهمانی آمدیم

سوسن خامش کدامین باغ دید 
اي که ما را باغبانی آمدیم
نهیم سر به دامان سکوتت می
اي سراپا همزبانی آمدیم

)41: 1383زورقی،(

سبزي حس «زورقی در توضیح بیت دیداري 
معتقد ،»مخملین ارغوانی آمدیم/ نگاه نسترن

- صوري مراعاتۀاست بین سبز و ارغوانی رابط

لمس برگ از طرف دیگر،.النظیر وجود دارد
کند حس لطیف بودن را تداعی میمخملین گل،

هنگامی که این حس با رنگ ارغوانی آمیخته و
م، لطیف و دوست داشتنی براي شود، صفتی نر

گل نسترن نیز برایش . سازدمخاطب شعرش می
که در ادبیات فارسی کند،گل نرگس را تداعی می

منظورش از بیشتر استعاره از چشم بوده است و
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اوج شکفتگی این ،»سبزي نگاه نسترن«عبارت
. گل بوده است

نماد نرگس و ةاي که ایشان دربارنکته
کنجکاوي بیشتر شد تا درباره باعث چشم گفت،

اش پرسیده شود و اینکه تا چه هاي ذهنیداشته
ه حاوي او کهاي ادبیها و داشتهحد از شنیده

نمادهاي دیداري است، به طور ناخودآگاه در 
وي باور دارد . شعرش سود جسته است

بکارگیري تعابیري از این دست، بیشتر اوقات 
از یک مسئله به عبارت دیگر گاهی. ترکیبی است

ۀذهنیتی در ذهن وجود دارد و گاهی هم تجرب
آن موضوع به دست هعلمی و دیداري نسبت ب

ها هم ترکیبی از این دو بعضی وقت.آمده است
و حس الهامی که براي آیددر ذهن به وجود می

-داشتهۀگیرد، با تکیه بر همهنرمند صورت می

شاعر براي سـرودن شعر کوشـش و . هاي اوست
آمیزد و به طور ناخودآگاه جوشش را در هم می

شوند و شعر را ذهنیت و عینیت کنار هم چیده می
.آورندپدید می

اي دیگر از دفتر پیشین که به یاد استاد نمونه
کوب سروده شده است، چگونگی خلق زرین

.نمایدتصاویر شعري را در ذهن این شاعر، بازمی
شوددلم براي لحظۀ نیاز تنگ می

شودراي انتهاي طعم راز تنگ میب
رسد به گوشاي نمیاگرچه از عراق نغمه

شوددلم براي سازي از حجاز تنگ می
دلی که پیشکش نمود شوق در ازاي عشق 

شودبراي سوز چنگ دلنواز تنگ می
اي بدون جرأت حضور چو بغض نشکفته
شودهاي ناز تنگ مینریخته ز چشم

حضور دلم براي سادگی، براي حرمت
شودبراي آن سکوت شعرساز تنگ می

هاي بی ریاي نسترن دلم براي دست
شودکه قد کشیده روي سروناز تنگ می

دلم براي پر زدن به آفتاب تنگ شد 
شود بگو که این چنین دل تو باز تنگ می

ها به آبی زالل دل جدا از این بهانه
ودــشیـگ مـز تنــانیـۀراي لحظـم بـدل

)35: 1383قی، زور(
دلم به طور یقین زورقی هنگام سرودن بیت

که قد کشیده روي / ریاي نسترنبراي دست بی
گونه تصویري واقعی هیچشود؛سرو ناز تنگ می

اما از از گل نسترن ودرخت سرو نداشته است،
تصاویر را به گاهی اوقات شاعر ارتباطنظر او،

از در واقع هدف زورقی .سازدطور مجازي می
آن بوده که بیان کند دانش استاد خلق این تصویر،

و ترین نقاط نیز رسیدهکوب به دوردستزرین
این مفهوم انتزاعی را با آوردن تصاویر عینی، به 

.خواننده تفهیم کرده است
سرودن ۀزورقی بر آن است که در لحظ

تصاویر مرتبط با مضامین شعریش را در شعر،
به مخاطب،خودحسذهن بسازد و براي تفهیم 

هاي بیرونی و دیداري و تصویر کردن از پدیده
هاي ارائه انتخاب تصاویر و رنگ. جویدسودآنها

به . شده در شعر ایشان نیز حائز اهمیت است
:عنوان مثال در غزلی به مطلع زیر

و در جنوب عواطف ظهور خواهم کرد
...و از شمال حوادث عبور خواهم کرد

سخت پیچیدست صداي آبی معراج 
...به التفاتی و آهی نشور خواهم کرد
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چه می شود که بگویی تو همصدا با من 
کـه در جنوب حوادث ظهور خواهم کرد

)23: 1383زورقی، (
دلیل برگزیدن رنگ آبی براي معراج را 

داند و معتقد آرامش و روشنایی این رنگ می
هاي نمادین ویژگیءاست چنین خصوصیاتی جز

از طرف دیگر صدا، سکوت و . استرنگ آبی
به ؛ گذاردموسیقی بر روح زورقی بسیار تأثیر می

جدید زیر چاپش را ۀطوري که نام مجموع
.نهاده استپیانوي پاییز

اي نمونهآالچیق مهرشعر زیر با عنوان
است از تصورات خالق و دیداري زورقی که با 

.صدا و سکوت، در آمیخته است
صد هزار رنگ امسال هفت سین دلم

سپید سحر گسترانده است ةبر سفر
هاي نگفته صد مثنوي، هزار قصیده، بسیار واژه

هاي دشت از لوح ارغوانی آالله
بر جان کهکشان نگاهت فشانده است 

آري هنوز دشت فراخ است 
آري هنوز کوه سترگ است 
آري هنوز رود نجیب است 
آري هنوز رود نجیب است 

فراوان آري هنوز واژه
اما من و تو اهل کجاییم 

کدام ستاره ۀاز جرگ
رود خوب هماره از کوه و

!!!یا از کدام؟
امشب دلم سراغ هزاران پرنده را 

گرفت ویرانه میۀاز صد هزار الن
تا میهمان سبز نگاه سحر کند 

اي قناري دیدم که دسته

در بم چکامه خوان هزاران صنوبرند 
دوري ةفسانه فام در جزیروقتی که میهمانی ا

هزار ستاره به راه بود ةبر سفر
کمان دل اما هنوز باور رنگین

از آبی نگاه ستاره 
ال استؤمبهوت و خیره غرق س

از آشیان صاعقه نگذشتی 
بر آسمان بارقه بنشستی 

دانم اما هنوز خوب نمی
هاي گیج نفهمی با پلک

هاي مست را آوازهاي مبهم شب
کنم هاي نرم سحر دفن میدر گام

مغموم ۀفردا کدام فاخت
دریایی ۀیک النه و تران

خواهد نواخت از دل تنهایی 
تا آالچیق مهر نپوسد ز تشنگی 

جایی که از لطافت همسایگی سخنی است 
حس نجیب شرقی باران را 
ابر کبود داند و خورشیدي 

که تنگ تنگ تنگ هم آغوشند 
یزانند وز سنگ و هر چه رنگ گر
اي ز ماه تسبیحی از ستاره و سجاده

در کهکشان عشق گذریم بر لب دریا 
شاید که هم سرابی باران 

مهمان خشک چشمی ما گردد 
دیدم دلم عجیب گرفته است 

کین سار و سرو و سیره و سبزینه 
وین سوسن و سکوت در آدینه 

بی کینه ۀوین سازهاي سین
دانندرمند نه میاینک نه می
خوانندزنند نه میدیگر نه می

اي صالبت عاشورا در گوشه
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رنگین معرفت ةبا صد هزار سبز
در آشیان سوسن و سنبل 
تا اعتدالی عشق به پا بود 
شاید دلم هوایی آنجا بود 

)33: 1383زورقی، (
عناصر شود،که مالحظه میطورهمان
چنان ... ها وتصویرهاي شعري رنگدیداري و
که اندر بستر مناسب خود قرار گرفتهطبیعی د

اي از نابینا بودن سراینده آن در شعر هیچ نشانه
شاعر بی آنکه سحر سپید و آالله . شوددیده نمی

ارغوانی را دیده باشد، آنها را سپید و ارغوانی 
براي هر امري، وي تقریباً. استتصور کرده

کمانی براي باور رنگین. رنگی فرض کرده است
کبودي براي ابر و بی براي نگاه ستاره،دل، آ

. نگاهی سبز براي سحر
صداي فاخته و قناري و سازها و سکوت 

هاي ویران پرندگان را از پس شعر حاکم بر النه
قابل تأمل، نسبت دادن ۀاما نکتتوان شنید،او می

امور معقول به محسوسات و یا نهادن صفتی 
ن مثال،به عنوا.باشدمحسوس براي معقوالت می

هاي گیج و یا پنداشتن هاي نرم سحر، پلکگام
-جمله تعابیر شاعرانهازافسانه فام بودن مهمانی،

ها و تجربیات حسی و اي است که آمیزش داشته
.سازدمدرکات شاعر را به بهترین وجه نمایان می

عباس اسالمی شرار 
و از در شهر تهران متولد شد1331وي به سال 
به سرودن 1348پیش از سال . ینا بودبدو تولد ناب

هاي ادبی شرکت و در انجمنشعر روي آورد

با همکاري مرحوم رضا 1349در سال . کرد
. گذاري کردسحبان، انجمن ادبی نابینایان را پایه

-بسیاري از انجمنةاز آن روزگار تا به امروز ادار

هاي و در روزنامههاي ادبی را بر عهده داشته
زده و با رادیو نیز همکاري داشته مختلف قلم 

اي از چاپ شدهۀبا این حال هنوز مجموع. است
ادبیات ۀوي در رشت. ایشان در دست نیست

کاره آن را رها فارسی وارد دانشگاه شد اما نیمه
ی حلقه درس استادان روح تشنه او را یگو. کرد

.کرده استسیراب نمی
ةاشعار ایشان  با محوریت سه موضوع عمد

شعرهاي تصویري ؛ نابینایان و حال و هواي آنها
که به گفته شاعر هیچ تفاوتی با شعر شاعران بینا

هاي ایشان شعرهاي شخصی و دلنوشتهو ندارد
.سروده شده است
وي . دیدن، باور جالبی داردةشرار دربار

معتقد است باید بدانیم نابینا تصاویر را چگونه 
هایش از شنیدهۀسطآیا تنها به وا.یابددرمی

اي و کلیشهاگر این طور باشد،دیگران است و
هم خیال بیناهااو،تکراري نخواهد بود؟ به اعتقاد

خواهند هنگامی که میچه،. بینندمینندکمی
-هایشان را میچشمچیزي را در نظر بیاورند،

زیبایی بی حد خواهندیا آن هنگام که میوبندند
-همچون فرشتهگویندمیکسی را بستایند،

و اگر زشتی و بدي فردي را توصیف ...هاست
در صورتی که نه .ماندگویند مثل دیو میمیکنند،

اگر بینایی بر .نه دیوفرشته قابل رؤیت است و
بلندي رود و بگوید دنیا تا هم اینجاست که چشم 
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؟ پس دنیا  استاستدالل درستی کردهبیند،من می
.تر استاز حد بینایی ما فرا

هاي اکتسابی استدالل شرار راجع به موضوع
. هاي موجود، ساده و قابل پذیرش استو تقابل

ایم نور خوب است و وي باور دارد همیشه شنیده
چه بسا .آن تقابل داردباوظلمت و تاریکی بد

شنیدیم، اگر از ابتدا عکس این موضوع را می
مام اینها طبیعتاً ت. اکنون معیار ما چیز دیگري بود

-اما کار شاعر از هنگامی آغاز میاکتسابی است،

- ها و تصورات خویش را با شنیدهشود که الهام

. هایش بیامیزد و آن را در قالب  شعر بیان کند
:مثل تصویر بیت پایانی شعر زیر

محراب مگو بزم حضور است اینجا
شهر عشق و شور است اینجاةدرواز

بر فرق شکسته روي سجاده نگر
انکسار نور است اینجا ۀآیین

تکثیر به باور شرار در مصراع آخر این رباعی،
او تمامی .آیینه استۀنور در قطعات شکست

. بنددحواسش را براي سرودن شعر به کار می
بستگی .ها براي شرار مهم هستندحواسۀمجموع

براي مثالً.دارد به کدام یک توجه بیشتري شود
ست بر مویی نزده باشد و تا دتوصیف موي یار،

- نمیبلندي و نرمی و لطافتش را حس نکرده باشد،

توجه عالوه بر آن،.تواند مطلبی راجع به آن بنویسد
داند و هاي شاعران متقدم را هم مهم میبه سروده

مرور مکرر تعابیر و آشنایی با ترکیبات شعري آنان 
وي . شمردترین منابع شاعري خویش میغنیازرا

ترین شاعر که معجزه ادبیات قد است بزرگمعت
حافظ او .حافظ استباشد،ایران و حتی جهان می

شعر حافظ از نظر او.پسند کرده استرا سخت

کاري دارد که بعد از دویست بار خواندن، چنان ریزه
زند چرا اي چشمک مینکتهبار دویست و یکم،

اي؟ و پس از او اخوان ثالث را متوجه من نبوده
داند و شعرش را فراوان مفسر شعر سنتی و نو می

خواند و در نهایت فروغ را به خاطر جسارت در می
البته این شاعران را براي . پسنددگفتارش می

.کند نه نوع کالمشانهایشان ستایش میاندیشه
اي مناسب از خالقیت نمونهزیر،ةسرود

.تصویرآفرینی اوست
هاي چشم تو تصویر مرا قاب گرفت

احساس نکردي که تو را خواب گرفته؟
تا غرق نگاه تو شدم هول برم داشت
گر گریه کنی جسم مرا آب گرفته
خورشید دو چشم تو اگر بر رخت افتاد
هنگام کسوف آمده مهتاب گرفته
تیغ است به مژگان تو یا لشکر چنگیز
ارث پدر از حملۀ اعراب گرفته
سر سلسلۀ عشق اگر جد شما نیست

چرا جملۀ اقطاب گرفتهمهر تو
چشمت سبالن و دو لبت یزد و سپاهان
طعم عسلی و گز و قتاب گرفته
اهواز دهان تو و اندام تو شیراز
این نیشکر آن لیموي پر آب گرفته
دادست به من وعدة سر خرمن بسیار
از من بـه عوض یک دل بـی تاب گرفته

ارائه شده از ۀصحندر همان ابتداي شعر،
جلب یک تصویر در چشمان معشوق،قاب شدن 

از بازتاب تصویر در شاعربه طور قطع،. کندنظر می
مردمک چشم مطلع بوده و با اشراف به این امر، 

این .خود بیافریندشعرتوانسته چنین تصویري در
آشکارا نشان از قدرت ذهن شاعر نابینا دارد مطلب،



1393، تابستان7پیاپی ،سوم، شماره دوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«92

و تأییدي است بر به کار بستن حواس دیگر در 
. جبران فقدان حس بیناییجهت

اش را حال و هواي نابیناییشرار در شعر زیر،
هاي این خصیصه را بازگو دهد و ویژگیشرح می

شود و در نهایت چشم آغاز میةشعر با واژ.کندمی
درون . پذیردبا سیر کردن در فراي فراسو پایان می

ادراکات ۀاین شعر قصد دارد مخاطب را متوجۀمای
.بینایان سازد و بر ارزش آنان، تأکید بورزدقلبی نا

چشمان من چشمان تو هم سوي بی سو
یعنی نگاه بی نگاهی کرده جادو
در آسمان چشم ابر آلود پیداست
اوج عقاب و شادي کوچ پرستو

دار بی چراغ و ماهتابیمشب زنده
زند خورشید از دل بی هیاهوسر می

با رنگ و نیرنگ و ریا کاري نداریم
شود روچشم ما دست خدا هم میدر 

کمان مهر در آیینۀ دلرنگین
پیداست بنشین رو به زانو به زانو
همزاد پاییزیم و چون روح بهاریم

هاي خوشبودر روز تار ما دمد گل
اش رایعقوب در فصل جدایی خانه

کرد آب و جارودر انتظاري سبز می
آن دم که از نزدیک شد یوسف پدیدار

ید اثر پیراهن و بوبخشدیگر نمی
وقتی که چشم از هرچه غیر از او ببندي

وــرا ســذاري از فـگیــر مـا را فراتـپ

فریبا علیزاده 
و در دزفول به دنیا آمده1345وي به سال

آموخته وي دانش.نابیناي مادرزاد بوده است

.باشدادبیات فارسی میکارشناسی ارشد زبان و
روي ی به سرودن شعرراهنمایةدوراواخراز

.منتشر نکرده استاما تاکنون دفتر شعريآورده،
کند شعرش  هنوز به پختگی که احساس میچرا

.الزم نرسیده است
او .تصویر، متفاوت استدیدگاه علیزاده از

تصویر استفاده کند،ةتواند از واژمعتقد است نمی
و آنچه  چراکه در ذهنش تصویر وجود ندارد

تصویر براي . است نه تصویرتصور هست،
علیزاده ملموس نیست و بر این باور است که اگر 

یقیناً ذهنش وجود دارد،نابینایی بگوید تصویر در
او نابینا نسبت با از نظر .ی داشته استیبیناۀسابق

-هایش در ذهن خود تصور میتوجه به شنیده

. نه تصویروسازد
آسمان آبی اگر وسعت توست

از آن دریا نیستپهنۀ دل کم
هاي تو شدماه اگر شاعر شب

بازتاب غزلش اینجا نیست
ايگرچه لبریز مالئک شده

خالی از ولوله این پهنا نیست
جزر و مدي که در این اخترهاست

بی وجود دل ما گویا نیست
ها گر ز نگاهت جوشیدشعله

آشناي دل ما آیا نیست

ور خورشید و نگاه، تصۀشعلتصور علیزاده از
به عبارت دیگر گرماي خورشید. یا آتش بوده است

و آتش را در نظر داشته و آن را به چشم نسبت داده 
تصویر غریبی در شعر فارسی این تصویر،واست،

بارها ونیست همچنین به طور یقین شاعر بارها
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این آگاهی براي ازشنیده ومد راوترکیب جزر
جسته است وگان سودستارمدوجزرخلق تصویر

به واین ترکیب به طلوع و غروب ستارگاندر
رفت و آمدشان و سپردن جایشان به یکدیگر نظر 

امري که نیازي به دیدن آن نداشته و .استداشته
.  ل شده استئتنها از طریق شنیدن به درك آن نا

عطر غزلم ز بوي دستان شما
نومیدي من فصل زمستان شما

دارم از مهرة مهردر دست هرآنچه 
گـر بـاورتـان هست هـم از آن شما

شود، علیزاده در طور که مالحظه میهمان
شعر باال از عنصر بو و مفاهیمی همچون مهر و 

او مهر را در دستان .ناامیدي بهره گرفته است
هاي مهم مهر خویش دارد و البته یکی از نشانه

. اشدبورزیدن براي نابینایان، لمس با دست می
نگذاریم که خورشید بمیرد، حیف است
در گلو فرصت فریاد بمیرد، حیف است
در پر مبهم پرواز به رنگ تردید
یک قفس چلچلۀ شاد بمیرد، حیف است

هانگذاریم که در خاطرة جنگل
لبک باد بمیرد، حیف استنغمۀ نی

پشت پرچین حماسه لب حوض تقویم
دل تاریخی فرهاد بمیرد، حیف است

و تو آینه و اشک و ستاره، دریامن 
نگذاریم که شمشـاد بمیـرد، حیـف است

موسیقی عنصري مهم و قابل توجه وصدا
علیزاده پیشترها پیانو و سه . براي نابینایان است

اما به طور مستقیم از آن براي نواخته،تار می
سرودن شعر تأثیر نگرفته ولی پیداست که صدا 

-میدر شعر باال،مثالً.براي او نقش مهمی دارد

هاي آواز چلچلهتوان به وضوح صداي فریاد،

-باد را در میان شاخهۀلبک گونشاد و یا نواي نی

.هاي درختان جنگل شنید

نرگس اسالمی شرار
ودر تهران به دنیا آمده است1356وي به سال 

اول و دوم دبستان را .نابیناي مادرزاد بوده است
ذرانده و پس از آن به طور در مدارس استثنایی گ

تحصیل داده و پس ۀتلفیقی در مدارس عادي ادام
ورود به دانشگاه موفق به دریافت مدرك از

. شده استفارسیکارشناسی ارشد زبان و ادبیات
در دوران کودکی عالوه بر خواندن شعرهاي 

و گلستانو بوستانکودکانه، به همراه پدرش 
نخستین شعرش را اشعار حافظ را از بر کرده و 
.سال سوم دبستان سروده است

آزمایی هاي شعري، طبعوي در بیشتر قالب
از ایشان . اما دلبستگی خاصی به غزل داردکرده،

.نیز هنوز دفتر شعري  انتشار نیافته است
جالب و تعجب برانگیز در زندگی ۀنکت

وي براي .باشدیادگیري نقاشی مینرگس شرار،
به کالس نقاشی 1382سال فراگیري نقاشی از 

که در آنها نخستین گروه نابینایی بودند. استرفته
معلمی .روي آوردنددنیا به آموزش نقاشی رئال 

قصدش نشان دادن داد،که به آنان آموزش می
.ایان بوده استنقدرت فراگیري نقاشی توسط نابی

اي هاي ایشان جذابیت دارد، حرفهآنچه در نقاشی
بلکه نشان دادن این کار نیست،و بی نقص بودن

. ی نقاشی را داردینکته است که نابینا هم توانا
باید در نظر داشت نقاشی نابینا، یک نوع 

نرگس شرار بر این باور است که . دیکته است
شید داشته باشد شاید تصور خاصی از ابر یا خور
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.گونه کشیده که معلمش گفته بوداما آنها را همان
ت دریا همان آسمان است که یاد گرفته اس

عکسش روي زمین افتاده و در واقع با این روش، 
.تصورات خود را اصالح کرده است

ها نیز از نرگس شرار در شناسایی رنگ
برادرش از ومادر. گرفته استاطرافیانش کمک 
کردند و با اشکال نقاشی میکودکی براي او

همان از .شناساندنداشیاء را به او میبرجسته،
. دادها را برایش توضیح میکودکی مادرش رنگ

خرید، وقتی دامن شکالتی رنگی برایش میمثالً
آن، کرم و هاي هماهنگ باداد رنگتوضیح می

در کالس نقاشی، اي است و  پس از آن نیزقهوه
یاد گرفت و بعدها از همان ها راترکیب رنگ

هایش براي ایجاد تصویر و رنگ بخشیدنآموخته
.اش سود جسته استبه تصاویر شعري

بیت نخست شعر زیر، از تصویر زنی در 
امري که همیشه براي نابینا .گویدآیینه سخن می

بوده اما نرگس شرار آن را به خوبی تصور معنابی
شعر خود ۀمایکرده و آن را با مضمون و درون

شعر، براي تفهیم ۀسپس در ادام. گره زده است
ب از قلمرو ملموسات،به مخاطخود حس

.نسیم بهره گرفته استهمچون آهن و
هر روز رو به آیینه، تصویر یک زن است

یک زن که در کشاکش رفتن و ماندن است
هاست که قهر است با همهانگار سال

دشمن استاو دوست،ۀاین زن که در همیش
زندو حرف میروددر خود مدام می
گاه آهن استشود،گاهی نسیم می

شاید به یک اشاره دلش گل کند ولی
بهاري سترون استامسال هم بهار،

از او گذشته فرصت عاشق شدن ولی
اي تازه، روشن استگاهی دلش به معجزه

نرگس شرار معترف است هرگز نتوانسته 
تصویري را موسیقیایی ببیند و آن را تبدیل به 

شنود،تواند براي تصاویري که میشعر کند اما می
آسمان مثالً.ي خاص در ذهنش پدید آوردتصور

هاي سبد چوبی پر از گلبه شکلپر ستاره را
گونه به کند و آن را اینسپید در ذهنش مجسم می

.آوردخاطر می
دوستدار آیینه است و با اینکه هیچگاه وي 

ۀخود را در آینه ندیده است اما دوست دارد هم
آینه نمایانگر براي او.ها خود را در آینه ببینندآدم
کند،چون نور را در خود منعکس میاست،نور

ۀآینهمیشه آینه را دوست داشته و به همین خاطر،
بزرگی در اتاقش نصب کرده است و هر وقت از

.کندخود را در آن تصور میگذرد،مقابل آن می
.مظهر نور و روشنایی استآیینه در نظر وي،
یر استگنفسهوااینجا،دلم گرفته از

دم زدن دیر استاین عشق،براي ماندن از
تو کوه باش به دامان خود پناه ببر

دلگیر استهواي جنگل گیسوي یار،
اينمک بپاش به زخمی که بر دلم زده

دهند اکسیر استکه هر چه از تو به من می
مرا به من بسپار و به هر چه بادا باد

آدم فریب تقدیر استۀکه عشق حیل
ي تو تنگ است، نی براي خودمدلم برا

دلم بدون تو از هر چه زندگی سیر است
ترین اي است که در آن از کمشعر باال نمونه

تصویر استفاده شده و در واقع براي بیان مطلب از 
المثل نمادهاي عام همچون کوه و اکسیر، ضرب
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نمک پاشیدن بر زخم و ترکیب ساده و آشناي  
.استگیسوي جنگل بهره گرفته شده

سمانه مصدق
واقع در شمال در گَزدر شهر1363به سال 
به دنیا آمده است و به طور مادرزاد نابیناخراسان

اخذ مدركوي تحصیالت خود را تا. است
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادامه داده 

به سرودن شعر 1380اي از سال طور حرفههبو
ۀین مجموعنخست1387سال درووردهآروي 

هاي تکیه کن فقط به چشمعنوانباخودشعر
. را منتشر کرده استخودت

مصدق براي توجیه تصاویر شعري خویش،
- اي میها براي آنچه که ندارند واسطهباور دارد آدم

به عنوان .سازند تا به آن برسندتراشند و پلی می
دست ازفردي که قادر به راه رفتن نیست،مثال،

دارد، بلکه به کمک پیش رفتن برنمیحرکت و 
نابینا نیز به .کندویلچرش نوعی حرکت را تجربه می

- او به یاري تخیل و حواس چهارگانه.اي دیگرگونه

دیدنی که .گشایدراه دیدن را به روي خود میاش،
آنگاه .شخص اوستةویژاز جنس خاص و

چهارچوبی به نام شعر توانسته این داشته را در
.شعرش ببیندها را درو دیدنیبریزد

هاي جدید مصدق در شعر زیر که از سروده
تقابل آشناي از، منتشر نشدههنوزواست ایشان 

درد کند واستفاده می) آب و آتش(باران و شعله
ها به شعله آتش تشبیه را همچون دیگر انسان

حرارت ملموس شعله را به آن کند و سپسمی
امري دور از لطافت و نم دهد و درد رانسبت می

مابقی تعابیر و تصاویر، اماداند،باران توصیف می
هاي ذهنی و تجربیات همگی برگرفته از داشته

.شعري گذشتگان است
هایم همیشه بی سخن باشدلببگذار

من باشدهایت گریه کردن کاربا چشم
هاي دردآن سوي باران در میان شعله

ن باشدپناه ماندنم ویران شدتنها
هرچند این دنیاي چوبی آدمک دارد

شکن باشدیک نفر هیزماینجابگذار
دانماز بیستون راهی به سویت نیست می

ها باید همیشه کوهکن باشداین دست
کند بگذار یک دفعهحاال چه فرقی می

دـاشـزن باریخ،ـتوره درـرین اسطـاناتـم
ها نه تنها در شعرش، مصدق معتقد است رنگ

او . کنندمیاش هم نقش مهمی ایفاکه در زندگیبل
ها را آن طور که شنیده است، با توصیف رنگ

شاید باورش . شناسدکند و میتصوراتش توأم می
تواند با لمس کردن، روشن سخت باشد اما ایشان می

.و تیره بودن رنگ پارچه را تشخیص دهد
اي از احساسات عمیق شاعر شعر زیر نمونه

.گردددرخواست دیده شدن آغاز میاست که با
درخواستی که در ادامه تکرار شده و سکوت را از 

حال آنکه گفتار و . توان حس کردپس آن می
. صدا براي نابینایان امري حیاتی است

مرا ببین                                                                                                 
ریزدام مییک پلک لبخندي روي گونهةبه انداز

مرا ببین وقتی خستگی دهان چمدانت را باز 
کند تا شایدمی

انگیزي استزندگی اتفاق غمعزیزم،
تر باشدها از تو بزرگات سالوقتی تنهایی
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کوچک براي ندیدن اي هرچنددریچهو سکوت،
آنچه دوست نداري

چیزي نگو
ام بدوزبه پیشانیتنها چشمانت را 

ام را برگردانیتا خطوط مورب ستاره
موسیقی و صدا براي مصدق از اهمیت 

- او مدتی موسیقی کار می.باالیی برخوردار است

کند، سرایی میاما چون به تازگی ترانهکرده،
تري موسیقی را معتقد است باید به طور جدي

سرودن موسیقی را دربا وجود این،.دنبال کند
.داندثر نمیؤچندان مشعر

کارگردان »امیر قویدل«در رثايشعر زیر،
او در این شعر حال و . سینما، سروده شده است
آلود بودن ماجرا را به هواي آبان ماه و بغض

شنیده و دانسته قطعاً. استخوبی توصیف کرده
آید آلود با پایین آمدن ابرها پدید میکه هواي مه

قد ۀبا در عبارت شاعرانو این دانسته را چه زی
.کشیدن ابرها تا زمین جاي داده است

دلتنگ
زند خورشیددل به غروب می

با ابرهاي قد کشیده تا زمین
سرشار از بغضی ناتوان از فرو خورده شدن

صورتم را به آسمان نچسبان! نه
خاموشی، چراغ خوبی نیست براي دیدن،

نشانم بده
با چشمانی بازتر از همیشه

خاك حسودیم نشودتا به
دلتنگ

زند خورشیددل به غروب می
هاي آبان ماه، اي که تو را بر شانهدر یکشنبه
.کنندتشییع می

موسی عصمتی 
از در یکی از روستاهاي سرخس،1353در سال 

وي .استبه دنیا آمدهتوابع خراسان رضوي،
اما در دوران کودکی  اگرچه نابیناي مادرزاد نبوده،

بیماري مننژیت، بینایی خود را به طور به دلیل 
پس از چند سال وقفه . کامل از دست داد

شهید روزيشبانهۀتحصیلی، سرانجام در مدرس
و پس از ورود به تحصیل دادۀمحبی ادام

دانشگاه تحصیالت خود را تا اخذ مدرك 
. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد

اي کودکان وي عالوه بر کارهایی که بر
شعرش را به نامۀنوشته، توانسته نخستین مجموع

او . منتشر کند1378در سال قدمی مانده به تو
نخستین شاعري است که براي کودکان نابینا،
الفباي بریل را در قالب شعر سروده و در چهار 

قرار هایشاناختیار آنان و خانوادهلوح فشرده در
.داده است

ممکن است به خاطر طور که گفته شدهمان
درتصویرهاوهانابینایی در کودکی، برخی رنگ

ولی خودش ذهن عصمتی باقی مانده باشد،
تصویرها برایش ۀهممعتقد است با گذشت زمان

در ضمن، هیچ تصویري از وسایل .اندرنگ باخته
حتی هاي ترکیبی در ذهنش نیست،جدید و رنگ

اقعیت بیرونی تواند به ونمیبا توضیح دیگران نیز
اش با بینایی و درد شاید همین فاصله.دست بیابد

در .حاصل از آن، سبب سرودن شعر شده باشد
هاي تازه ایشانکه از سرودهشبیه به رودکیشعر

: گفته استو هنوز چاپ نشده،
اید؟اي از من ندیدهآیا شما نشانه
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اید؟کوهی درست رو به شکستن ندیده
رگشت تا ابدرودي بدون لحظه ي ب

اید؟سنگی شبیه سنگ فالخن ندیده
هااینجا کنار بغض سرازیر ریل

اید؟ساکی در آستانۀ رفتن ندیده
ساکی بدون نان و پنیر و از این قبیل

اید؟ساکی میان رفتن و ماندن ندیده
هاي بستۀ این شهر یک زماندر چاه

اید؟از این قبیله باز تهمتن ندیده
ترا شکستهمردي شبیه رودکی ام

اید؟در بلخ یا حوالی کدکن ندیده
بوداتر از همیشۀ تاریخ بامیان

اید؟هندوتر از نگاه برهمن ندیده
مردي که رنگ مات عصایش سپید بود

...اید؟مردي شبیـه چـلچـله اصال ندیده
گوید گاهی با شنیدن توصیف چیزي ازاو می

آن زمان که درمثالً. تواند شعر بگویدمیکسی
خوانده، براي روزي تهران درس میشبانهۀمدرس

بازي کرده بودند و آتشفجر،ۀبزرگداشت ده
آن واقعه را شرح و ذکر جزئیات،باگزارشگر رادیو،

حاال اکنون آسمان سبز شده وتوصیف کرده بود که
عصمتی با شنیدن توصیف آن مراسم از زبان .سرخ

:وده استگوینده رادیو شعري کوتاه درباره آن سر
آسمانی رنگ زیباي رجاست

هاستقرمز احساس گل عاطفه
ها یادآور لطف بهارسبزه

...هاي ماستسوسنی عشق و محبت
عصمتی وقتی این شعر را براي معلمش  

او هم در جواب شعري با همین وزن خواند،می
سراید و هر دو شعر در روزنامه و قافیه می
پ وقدس چاۀروزنامسپس دراطالعات و

عصمتی معتقد است در سرودن .شودمنتشر می
رودکی راو شعر شعر از رودکی تأثیر گرفته است

خواند چون که حس او را زیاد میودوست دارد
:در مورد شعر معروفمثالً. کندخوب درك می

بوي جوي مولیان آید همی
...یاد یار مهربان آید همی

-یمطمئن است که این شعر در دوران نابینای
همان ابتداي کار از ازاش سروده شده چون
-گوید و تصویر ارائه نمیحس بویایی سخن می

:گویدو در ادامه که میکند
هاي اوریگ آموي و درشتی...

...زیر پایم پرنیان آید همی
چه قدر عالی حسش را بیان کرده و توانسته 

شعر به این لطیفی ی،یساواحس بۀبه واسط
ر دارد این حال رودکی را عصمتی باو. بگوید

کند، چون براي خودش هم بسیار خوب درك می
.پیش آمده است

...:شودوقتی وارد روستایش می
ها، بوي بره، هاچوپانۀلبک و زمزمباز هم نی«

شود، برایش تداعی می»...هاچوپانۀعلف، همهم
- به وسیله آن احساسات قلبی خود را بیان میو

... را که از بو و صدا وآنچهوي معتقد است. کند
نه لزوماً چیزي آورد،به شعر درمیکند،حس می

.را که توان دیدنش را ندارد
شعرهاي عصمتی در حال و ةبخش عمد

.هواي روستا سروده شده و فضایی روستایی دارد
که هنوز  ایشان است،ةهاي تازشعر زیر از سروده
.منتشر نشده است

بیگمان بی بیزمان زمان غریبی است 
بیگمان بی شبیه کوچ پرستو، بی
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و یاد آن همه رؤیاي کودکانه به خیر
گیر این زمان بی بیدر انزواي نفس
هامان شبیه دریا بودچه قدر حوصله

هامان کران کران بی بیو دشت خاطره
بردصداي مشک تو ما را به آسمان می

به کوچه کوچه شیري کهکشان بی بی
غ دروغ که ما نفهمیدیمدر این درو

چه زود دیر شد انگار ناگهان بی بی
نخورده آش کسی را چه ساده تاول زد
دهان بستۀ ما باز همچنان بی بی
بیا به یاد همان روزهاي بارانی
بخوان براي دلم باز هم بخوان بی بی

هاي نگاهم هنوز مجنونندشروجه
براي دامنه، قله، پرندگان بی بی

براي دیدن آهبراي چشمۀ لیال
توان بی بیبراي آنچه که دیگر نمی

بگیر دست مرا تا به دشت برگردیم
رسد آخر به استخوان بی بیکه کارد می

بیا که باز بینی تو را بهانه کنند
1هاي نـان بـی بـیتَنورهاي گلی، سفـره

بی، صداي مشک پر و حس در صداي بی
همگی عناصري دست داشتن دست مادربزرگ،

تواند ست که نابینا بیش از هر کس دیگري میا
عصمتی عاشق طبیعت است و .آن را درك کند

از این منبع موضوعات شعرش راکندسعی می
و به طور عینی وچشمه جوشان بگیردوسرشار

تا حد ممکن از انتزاعی شدن .محسوس بیان کند
.مضامین و نوع بیانشان، جلوگیري نماید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ۀاش از چشمشروجه دهی در خراسان بوده که آب آشامیدنی. 1

کرده شده و بی بی شاعر در آن روستا، زندگی میلیال تأمین می
.است

صدیقه سقّازاده 
به دنیا آمدهدر شهر کاشان1351او به سال 

داراي مدرك کارشناسی زبان و ادبیات . است
از .بینایی نداردۀسابقگونه فارسی است و هیچ

دوران کودکی به نوشتن عالقه داشته و با کمک و 
به طور جدي به سرودن شعر راهنمایی معلمانش،
اي به به صورت حرفه1368پرداخته و از سال 

اما به جز یک شعر که در .آن روي آورده است
او چاپ شده، هنوز مجموعه اطالعات ازۀروزنام

.شعري منتشر نکرده است
ۀ گونه سابقاز آنجایی که سقازاده هیچ

- ها را در ذهنش مجسم میدیداري ندارد، شنیده

شرح این اماریزد،کند و بعد در قالب شعر می
داند موضوع براي خودش هم دشوار است و نمی

او باور دارد.چگونه باید مسئله را توضیح دهد
در وجودش اش قوي باشد واگر تصور ذهنی

.شودتبدیل به شعر میتأثیر بگذارد،
گیرددلم براي ضریحت بهانه می

گیردهاي شبانه میسراغ زمزمه
ام به گرد حرمکبوتر دل دیوانه

گیردهاي کریم تو دانه میز دست
دهد یک دمفرات اشک امانم نمی

گیردکه داغ اکبر گلگون زبانه می
دو چشم من شده خونبار غربت عباس

گیردشانه میکسی که مشک و علم را به 
ماندنشان سرو به سیماي ماه می
گیردچو تیغ در جگر مشک النه می

خورشیدۀکنم از کام تشنو یاد می
گیرددلم ز چرخش چرخ زمانه می

آیدصداي غربت موال به گوش می
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گیردچو داغ غربت اصغر زبانه می
زند پر و بالبه روي دست پدر طفل می

گیردچو بلبلی که ره آشیانه می
رسد به گوش حسیناي مینواي زمزمه

گیردسراغ بلبل شیرین ترانه می
تر به میدان روعزیز فاطمه آهسته

گیردکه از قفا دل زینب بهانه می
شکسته باد هر آن دست کز رواق ستم

گیردبه سنگ کینه سرت را نشانه می
ات که وقت سفرفداي زینب دل خسته

یردگسراغ دخترت از تازیانه می
سري که عشق تو دارد دگر چه غم دارد

ردـگییـه مـانـن آستـر از ایـکه تاج فخ

بیت ۀسقازاده براي به تصویر کشیدن صحن
او با این . دوم، از تجربیاتش کمک گرفته است

هاي مختلف، صحنه، بارها در صحن امامزاده
برخورد کرده و عالوه بر آن، هنگامی که در 

پرندگان دانه ریخته است، شان براي حیاتۀگوش
-اي آرام نشسته و صداي بال زدن پرندهدر گوشه

ها و نزدیک شدنشان و صداي نوك زدنشان به 
ها را به خوبی شنیده و آن را در ذهنش دانه

شاید به همین دلیل توانسته . مجسم کرده است
تابی کودك در آغوش پدر را به بال به خوبی بی

.زدن پرنده تشبیه کند
ها را از دیگران جویا گونگی رنگچوي 

ها آگاهی کند راجع به رنگشود و سعی میمی
شنیده است رنگ سرخ، آتشین و مثالً. کسب کند

تر از آبی است و سپید گرم است و سبز، آرام
.باشدیادآور پاکی می

عارف صبح چو نوشید شراب گل سرخ
باز بگشود به یک باره نقاب گل سرخ

وز به میدان آمدالله با داغ جگرس
تا برد یک دو سه ساغر ز شراب گل سرخ

ساییددوش نرگس به در میکده سر می
دیدم او را نگران، مست و خراب گل سرخ
پلک مهتاب به هم خورد ز بیداري شب
رفت آرام و سبکبار  به خواب گل سرخ

خواندباد در راه ز هر منظره خطی می
دیدمش وقت سحر، محو کتاب گل سرخ

سبز چو بر گریۀ بلبل خندیدصدف
جست بیرون ز لبش گوهر ناب گل سرخ

تابی بلبل پرسیدگل به صد عشوه ز بی
داد بلبل به هزار آه، جواب گل سرخ
گر من عاشق سرگشته عتابش نخرم
پس که بر دوش کشد بار عتاب گل سرخ
خنده زد باغ به توصیف پریشان نگار

بري آب گل سرخگفت خاموش نشین، می
سقازاده از شود،طور که مالحظه میهمان

ها و سنت ادبی شعر فارسی براي سرودن شنیده
الله همواره داغ بر . شعر باال بهره گرفته است

بلبل نیز . استجگر داشته و نرگس نگران بوده
گل بوده و گل برایش ۀپیوسته عاشق و سرگشت

در نتیجه شعر باال، شعري . کرده استعشوه می
ي و شاعر چنان که باید در تصاویر است تقلید
ها و نوآوري نداشته و تنها شنیدهارائه شده،

.هایش را بازگو کرده استداشته

طاهره ساالر
در شهر مشهد به دنیا آمده است و 1365وي به 

.باشداش در حد تشخیص سایه روشن میبینایی
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قوي براي حفظ کردن شعر ۀاو از همان ابتدا حافظ
استفاده همه چیز کنجکاو بوده و باةبارداشته و در

. رسیدبه جواب میپرسیدن،ی و یایحس بساوااز
ۀوي داراي مدرك کارشناسی ارشد رشت

روانشناسی است و هنوز مجموعه شعري منتشر 
.نکرده است

ساالر معتقد است سهم تصویر در شعرهایش 
- نمیوقتی آنچه را که مد نظر دارد،.ناچیز است

.اش حرف بزندکند خالقانه دربارهمیبیند، سعی
شعري که سروده است،به عنوان مثال در آخرین

.خالق باشدگفته خوده تالش کرده ب
شودنیت کن و بنوش که این جام می
شودآنقدر زیرکم که در این، جام می

هاي آخر این جام هم بیاتا جرعه
شوددنبال من  بگرد که پیدام می

حبوب کودکییادش بخیر بازي  م
شودشود یک دام میوقتی بزرگ می

شوم شده با رد پاي توهمراه می
شودقاعده شب رام میبا ریسمان به

گیرد از میان لبت برق بوسه رامی
شودابري که بی حضور تو ناکام می

کند تو راباران هزار بار دعا می
شودتصویر تو به معجزه الهام می

شته نیستروي دفتر شعرت نواسمی به
شودنام میاینجا نشان توست که بی

آخر قلم به قدرت نامت حقیر شد
شوداز استواري تو الف، الم می

زنی که غزل نوش جان کنیلبخند می
شودواژه به واژه تا سرانجام می

انگار تا همیشه من کودك غزل
شـودات خـام مـیايهاي نقرهبا خنده

لف و ساالر با صحبت از شکل حروف ا
کند که این تصور را براي خواننده ایجاد میالم،

اما شناسد،به طور کامل حروف الفبا را می
کند بسیار کم با شکل دیداري این اعتراف می

-تا حدي الف و ب را می.حروف آشناست

داند الم بزرگ شبیه الفی است که میمثالً.شناسد
ۀالم کوچک، به زاویپایینش نیم دایره است و

در نتیجه در بیتی که از الم شدن . ماندکسته میش
هایش درباب این از شنیدهالف سخن گفته،

در اینجا، منظور او. موضوع بهره گرفته است
حقارت قلم راست قامت در نوشتن نام معشوق  

- آورد، نمیفشاري که به خود میۀاست و با هم

شکند و تواند نام او را بنویسد و در نهایت می
.شودالم کوچک میهمچون 

خواهد آنچه که میةکند درباراو سعی می
ذهن دست آورد و دره آگاهی الزم ببنویسد،

پرسیده و به عنوان مثال،. تصورش کندخود،
دانسته است که کودکان از چیزهاي پر زرق و 

اي هم برق آید و رنگ نقرهخوششان میبرق
ةبا خندتوانگیراست، پس میوخاصی دارد

.اي، کودکان را خام کردهنقر
برخالف نظر کسانی که به جوششی ساالر

معتقد است باید همه دارند،بودن شعر باور
جوشش وقتی واجزاي شعر جفت و جور شود

.شود که با کوشش همراه شودخاص و خالق می
هاي زردچیزي نمانده تا برسد لحظه

بار دردشماریم اي کولهمعکوس می
د این روزهاي خوبکندارد غروب می

کنی اي آفتاب سردداري طلوع می
زنمکنم و زار میمن التماس می
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حتی خدا به حرف دلم اعتنا نکرد
بشکن سکوت را که سکوتت مرا شکست

شوم از سوز این نبرددارم تمام می
دیگر دلم بهانۀ مردن گرفته و

زند  که به این شهر برنگردهی داد می
زندار میاي کاش بشنوم که کسی ج

ایـن آفتـاب سـرد دروغیـن غـروب کـرد
هاي دلتنگی،به جز تصور زردي براي لحظه

مابقی شعر از حس و حالی سخن گفته که براي 
عباراتی .نابینایان، قابل درك و محسوس است

التماس کردن، شکستن همچون آفتاب سرد،
.سکوت و شنیدن جار زدن

جواد بالندي 
اطراف تربت حیدریه به نامدر یکی از روستاهاي

او که نابیناي . به دنیا آمد،1364قلعه جوق به سال 
مادرزاد است، شعر گفتن را پس از ورود به کانون 

دوران درپرورش فکري کودکان و نوجوانان،
و پس از ورود به دانشگاه موفق دبیرستان آغاز کرد

سپس کارشناسی ارشد مدرك کارشناسی وبه اخذ
.بیات فارسی از دانشگاه فردوسی گردیدزبان و اد

تاکنون هیچ مجموعه شعري انتشار نیافته اواز
شعر انتظار شد ةبرگزید1382وي در سال .است

که از طرف کانون پرورش فکري کودك و 
.نوجوان، برگزار شده بود

حس بینایی را برتر از دیگر ۀبالندي مرتب
بیات،اداو معتقد است بخشی از.داندحواس نمی

کهاین باورندگروهی برمحصول تخیل است و
واقعیت هم توسط . تخیل، ریشه در واقعیت دارد
شود که یکی از آنها، حواس گوناگون دریافت می

ها داراي گاهی واژهعالوه بر این،.بینایی است
مفهوم راست سرو،مثالً.معانی ثانویه نیز هستند

ی و رکود مردگو بلندقامتی  و مرداب مفهوم دل
در آدمی در فرایند آموختن زبان،.رساندرا می

چهارچوب مفاهیم اولیه و ثانویه، فارغ از اینکه 
شعر.کندمیآن را دیده باشد یا نه، تصوري پیدا

زیر برداشتی آزاد از مفهوم رفتن و بردن است که 
هاي ذهنی به زیبایی توانسته تحمیل چهارچوب

.نی نشان دهدمردم عامه را بر مسائل بیرو
بردرود یا رود میبا رود می

زندانی صبور سرآغاز سال را
او پیش از آنکه روز کهنه بیاید، دلتنگ مرده است

ماهی نشان زندگی است؟
بالندي معتقد است بخشی از عناصر بیرونی 

اند و کامالًهاي ماست، تعمیم یافتهآموختهءکه جز
وشیرها مانند سفیدي مثل رنگمشخص هستند،

ماهی همان ودانندآبی بودن آسمان که همه می
اما بخش .کنندلمس میوبیننداست که همه می

کاربه ادبیات دیگر دنیاي دیداري بیرون که در
نمادین شده دارد،و شاعر با آن سروکاردرومی

مظهرآبی،استواري وکوه نمادبراي نمونه،.است
اي از به کارگیري شعر زیر نمونهشاید.زاللی است

نمادهایی همچون مرداب و وجود گلی در ظلمت 
زیري به آبشار، تصویري اما نسبت سربه.باشد

. خالق است که بالندي آن را ارائه داده است
اي شدي یک تنهو سوختن را تنه

تابکاستن را مردابی بیو فرو
و بالیدن را شاخه گلی در ظلمت

هفت هزار سالگان بردآنگاه زمین تو را به میهمانی 
دیگر مجال گریه نیست
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وباید نگاه کرد قد کشیدن بی معنی سپیداران را
زیري زیباي آبشاران راسربه

هاي شود به جز تجربهبالندي متذکر می
هاي حقیقی و عمومی و نمادین، یک سري تجربه

اي در واقع منظور او حوزه. شخصی وجود دارد
معنادهنده به شخصیۀاست که مربوط به تجرب

تا جایی که مجال وي.خاص استةیک پدید
از روش فوق براي سرودن ها باشد،بازي با واژه

به اعتقاد او با اینکه ذهن . جویدشعر بهره می
تواند مابین موضوعاتی که از راه آدمی می

حواسش در ذهن دارد، پل بزند و با دخل و 
شعر اما باز هم دراي جدید بسازد،تصرف، پدیده
هاي شخصی خاص بخش تجربهشاعران نابینا،

.هاي نمادین و عمومی هستندتر از تجربهرنگکم
.مالحظه کردتوان در شعر زیراین موضوع را می

هاي بی توییسه تار، گریهةاز کدام پرد
شوددر دلم، زخمه زخمه زار می

از کدام گوشه
هاي بی توییاشک

شودمیام، قطره قطره آشکارروي گونه
ام هاي تازهام، حرفهاي کهنهآسمان من، بغض

به تو
شودها سوار میروي بادبادك کدام واژه

شودکفتر سفید من در چه ساعتی رهسپار می
هاي بی تویی کی تمام؟فصل

شود؟تو بگو، کی کی کی بهار می
طور که مشخص است، شعر باال داراي همان

- ارائهتصویري خاص و خالق نیست و تصاویر

.خود شاعر، همگی عمومیت دارندۀشده به گفت

بالندي استعاره را راهی براي خلق تصاویر 
شود استعاره او متذکر می.داندبدیع در شعر می

شباهت میان دو چیز است و البته ۀبراساس رابط
تواند یعنی نمی. این ایجاد ارتباط، شخصی است

ن بحث قابلیت تعمیم داشته باشد و باور دارد ای
گسترده ۀموضوعی است که باید طی یک مطالع

به دست بیاید اما اگر استعاره را تشبیهی دیداري 
در شعر شاعران نابینا دبایبدانیم، به طور منطقی 

براي نمونه، استعارات شعر زیر . کمتر یافت شود
بیشتر وجهی قابل لمس براي شاعر نابینا دارد تا 

.وجهی دیداري
م بزنمچه گلی بر سر دل

وزد غمت یک ریزوزد، میمی
تازه این ابتداي طوفان است

که به من هدیه آن گل سر، گل سر خوش بو،
داده بودي کو؟

گیسوان دلم پریشان است

گیرينتیجهبحث و 
تواند تصور نکردن را در پی ندیدن لزوماً نمی

هنرمندونابینا، شاعرفرداگربه ویژه. داشته باشد
داشت آنچه در ذهن ونظردربایداما.هم باشد

است، ممکن است با عینیت افراد بینا تصور نابینا
هاشاعر نابینا با تکیه بر تمام داشته.متفاوت باشد

- داشته.سرایداش شعر میو ویژگی خاص ذهنی

ادبی،هايسنتها،شنیدههمچونهایی
کوشش خودآگاه، جوشش درونی،ملموسات،

اش در هاي خاص ذهنیريهمچنین برتحافظه و
.شنیداري-تصور امور دیداري
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شاعر نابینا مفاهیم انتزاعی و بسیط را به 
شعرش و براي تبیین آنها درکندخوبی درك می

برابرگاهی نیز در.گیرداز محسوسات کمک می
به . دهدمحسوسات، مفاهیم انتزاعی قرار می

طوري که گویی امور قلبی و ذهنی برایش 
.از ملموسات و محسوسات استترواضح

تواند شکاف ها البته نمیاین ریز تفاوت
چراکه ؛ اي مابین شعر نابینا و بینا ایجاد کندعمده

الهام آسمانی و ژرفاي جان شاعر شعر از پیوند
تنها . خواه نابیناخواه شاعر بینا باشد،. آیدپدید می

اي که نباید از آن غافل شد، توصیف، تشبیه، نکته
رمز در شعر شاعران نابیناست وونمادستعاره،ا

گیري این عناصر تا چه حد معلول اینکه شکل
ثیرپذیري از عوامل بیرونی و دیداري و چه أت

هاي ذهنی و محصول پیوند میان داشتهاندازه
دخل و تصرف خود شاعر است، امري است که 

.روشن کردتوان به طور قطع آن رانمی
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