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 چکيده
صور خیال شعر شاعران نابینا از موضوعاتی است که تاکنون نقد و بررسی نشده است. 

ري، هاي بصدر این مقاله، صور خیال این شاعران با توجه به محرومیت آنان از درک زیبایی
 يهدیشور وانیدتحلیلی بررسی شده است. مبناي این پژوهش -در روشی توصیفی

ي مهین زورقی است. پرسش اصلی این پژوهش آن است و سه دفتر منتشرشده يرازیش
هاي خیالی در شعر توان براي حواس دیگري غیر از بینایی ساخت صورتکه آیا می

فارسی نقشی قائل شد؟ این پژوهش با نگاهی به تأثیر حواس گوناگون بر تصاویر شعري 
از این حواس، سهم عناصر دیداري و غیر دیداري و  گیري آنهانابینایان و میزان بهره

هاي پنهانی شعر یک نابینا و تأثیر نابینایی بر شعرشان را نقد و تحلیل کرده است. الیه
ها در کارگیري مفاهیم حسی و رنگ دهد شاعران  نابینا در بهپژوهش حاضر نشان می
کوشند جبران فقدان حس بینایی می اي با بینایان ندارند؛ اما برايصور خیال، تفاوت عمده

حضور برخی از عناصر خیالی چون   روهاي حواس دیگر بهره گیرند. ازایناز ظرفیت
آمیزي و کنایه در شعرشان بیشتر است. نداشتن تنوع رنگ، برجستگی برخی اعضا حس

 هاي بارز صورخیال شعر نابینایان است.چون دست و زبان و ابهام در صورخیال از ویژگی

 مهین زورقی خیال، ي شیرازي، صور: شاعران نابینا، شوریدههای کليدیواژه
 

 . مقدمه1

توان هاي گوناگون خیالی، میبا نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب شعر فارسی و صورت
ده است برانگیز بوي تخیّل، تحسیندریافت که همواره ابتکار و خالقیت شاعران در عرصه
 فرد شد. شاعري که با نگاه منحصربهو تقلید و تکرار صور خیال، امري مذموم شمرده می
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خود به جهان نگریسته است و آنچه را که زیسته در شعرش متبلور ساخته و همواره 
م سر ها را به چشها و رنگشاعري پسندیده و مقبول بوده است؛ اما شاعر نابینا که زیبایی

د ها را در شعرش به خواننده منتقل کنتواند این زیباییده و درنیافته است، چگونه میندی
حال، شاعري صرفاً مقّلد به شمار نرود؟ آیا صور خیال تنهاوتنها از عناصر دیداري و درعین

ه هاي خیالی داشته باشند؟ بتوانند سهمی در ایجاد صورتگیرد و نابینایان نمیمی شکل
سی صورخیال این دسته از شاعران ضروري است تا در این زمینه با تصاویر هر روي، برر

گویند، بیشتر آشنا شویم، ها سخن میها و لمسشعري شاعرانی که از دنیاي دست
یرا این اند؛ زشان نابینا شدهاند یا در چندسال اول زندگیشاعرانی که یا نابینا متوّلد شده

خزائلی  (80: 1387ساداتی، ري محدودي دارند. )رک. ي دیداافراد نوع دوم نیز تجربه
(؛ 482تا: )مشیرسلیمی، بی« شعر هنري سمعی است و از مادیّات دور است»معتقد است 

ند بیدکارت جمال را آنچه چشم می»اند و اما صور خیال و زیبایی را حاصل دیدن دانسته
تصویرهاي شعري یک نابینا توان (؛ پس چگونه می42: 1378)طالبیان، « کندتوصیف می

تري را مطرح کرد که اساسًا توان سؤال اساسیرا توجیه کرد؟ در پاسخ به این سؤال می
ی هاي جهان هستتوان فقط با زیباییصور خیال حاصل چیست؟ آیا زیبایی شعر را می

ن اها و تصویرهاي این جهاي فراتر از رنگتوان ادعا کرد زیبایی مقولهتطبیق داد یا می
از  گیرد؟ آیا نابینایان فقطي رازآلود انسان شکل میاست که تنها در فکر و اندیشه

ها برند یا با استفاده از حواس دیگر خود، زیباییي دیگران بهره میشدهتصویرهاي تجربه
یابند و به جهان ها یعنی حس شنوایی در میکنند و تصاویر را با نور گوشرا درک می

کنند؟ آیا ند؟ آیا بینایان و نابینایان در ایجاد تصویر به یک شکل عمل میکنشعر وارد می
گیري تصویر براي کسی که رنگ و رویی از این جهان ندیده با فرد بینا به فرایند شکل

ها سخن به میان توان اشعاري را که نابینایان از دیدن و رنگیک شکل است؟ آیا می
 اند، تقلید محض دانست؟آورده
صوّر ها، غالباً تاز بررسی شعر نابینایان و بدون آشنایی با فضاي شعري آن پیش 
شود شعر یک نابینا به دلیل دنیاي گسترده ذهنی و تصویرسازي غیر دیداري، اغلب می

دنیایی فاقد حسیات تصویري و شکل و رنگ است؛ اما بررسی شعر چند شاعر نابینا این 
این شاعران، تفاوت آشکاري با شعر شاعران دیگر  کند؛ زیرا شعرفرضیه ذهنی را رد می

ي شعر فارسی از رودکی در گستره در استفاده از مفاهیم حسی و رنگ و تصویر ندارد.
ي او ظنی قریب به یقین است، تا امروز، شاعران نابیناي زیادي ي نابینایی دربارهکه شائبه
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، ظرایف گمانآید، اما بیا به چشم نمیهاند که با نگاه نخست، نابینایی آنآزمایی کردهطبع
است  تريتر و موشکافانهو لطایفی در شعر این شاعران وجود دارد که نیازمند نگاه دقیق

 . تا رد پاي نابینایی را در این اشعار دریافت

 
 . روش تحقيق1. 1

انه گتحلیلی، پیوند صور خیال با حواس پنج-اي توصیفیاین مقاله کوشیده است در شیوه
گیري تصاویر شعري در میان ویژه حس بینایی را بررسی کند و از چندوچون شکلبه

ون چشاعران نابینا سخن گوید. از این رو، ضمن بررسی کلّی صور خیال شاعران نابینایی 
ه(، خائف شیرازي )وفات: 1372ش(، غبار رازي )وفات 1335سرّي قائنی )وفات 

ه( 1353. وفات؟(، محمود احمدي دهکردي )وفات ه1322ش(، احمدي الري )تولّد 1322
ي شیرازي و مهین زورقی را ، صور خیال شعر شوریدهش(1353و محمّد خزائلی )وفات 

در جایگاه نمایندگان شعر سنّتی و معاصر بررسی کند؛ همچنین کوشیده است صور خیال 
 صاحت و بالغت،این دو شاعر نابینا را با توجه به عوامل تأثیرگذاري چون معیارهاي ف

سبک شعري، شرایط زندگی و تحصیلی شاعران، جنسیت، سن نابینایی و اوضاع عصر و 
 ي صور خیال نابینایان را بازنماید.حیاتشان نقد و تحلیل کند و وجوه برجسته

 
 ی تحقيقپيشينه. 2. 1

ي شعر نابینایان و صور خیال شده تاکنون پژوهش جامعی در زمینهبررسی انجام بر اساس
 روشندالن جاویداي با عنوان ها انجام نشده است. تنها مشیر سلیمی در تذکرهاشعار آن

احوال و آثار شاعران نابینا را به دست داده است. در این کتاب، شاعرانی که نابیناي مادرزاد 
جز ند. بهافکیک نشدهاند، تهستند، از شاعرانی که در سنین کودکی و نوجوانی نابینا شده

عر ي صور خیال شکتاب مذکور، که تنها معرفی شاعران نابیناست، پژوهش درخوري درباره
ي شوریده در مجالت عصر مشروطه منتشر نابینایان منتشر نشده است. مطالبی که درباره
اي با عنوان ( در مقاله1381اند. طاهرجانف )شده است، به صور خیال شعر او نپرداخته

. ي نابینابودن یا نبودن رودکی پرداخته استبه شرح مفصلی درباره« یرودک يکور يدرباره»
ر حضو، «او شعر در رنگ عنصر و یرودک یینایناب»اي با عنوان ( هم در مقاله138احمدنژاد )

یک از این مقاالت به شعر رودکی را مطالعه کرده است. گفتنی است در هیچ ها دررنگ
 خیال شعر نابینایان به طور اختصاصی توجه نشده است.بررسی صور 
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 .  صور خيال و حواس3. 1
کنند. در واقع، گیري صور گوناگون خیال، حواس نقش مهمی ایفا میدر ایجاد و شکل

حواس ما تنها راه برقراري ارتباط و درک و دریافت از محیط پیرامون هستند. این 
س شوند. هر کدام از این حواتخیّل و تصویرسازي میساز تفّکر و سپس ها، زمینهدریافت

شوند که در اشعار هم با همان مفاهیم، وظیفه انتقال با کلمات و مفاهیمی  شناخته می
حس بینایی با شکل و رنگ و اندازه و .... حس شنوایی با »گیرند. تصاویر را به عهده می

لخی، بیمزگی و .... حس بویایی نغمه، صدا، صوت، آواز و .... حس چشایی با شیرینی، ت
عی، )شفی.« با عطر و عفونت و.... حس بساوایی با نرمی، درشتی، زبري، خشونت و ... 

اي در درک و دریافت از محیط دارند ( هر کدام از این حواس، جایگاه ویژه272: 1388
 هاي متفاوت صور خیال مؤثرند.و به همین میزان، در بر ساختن گونه

ویر عبارت تص»ي تصویر بپذیریم که گفته است: کدکنی را دربارهعی اگر سخن شفی
(، پس سهم حس بینایی 261 :مانه« )ي رنگ و شکل و معنی و حرکتاست از مجموعه

که شاعران نابینا از این در ایجاد تصاویر شعري سهم چشمگیري خواهد بود؛ درحالی
تواند گاه نمیبس که یک نابینا هیچنایی همینمند نیستند. در اهمیت حس بیحس، بهره

ه دهند، داشتهاي طبیعت را شکل میها که اساس زیباییدرک و دریافت واضحی از رنگ
ي ترین حوزهآنچه مسلم است این است که عنصر رنگ به عنوان گسترده»باشد. 

ایّام، مجازها ترین اي دارد و از قدیممحسوسات انسانی در تصویرهاي شاعرانه سهم عمده
دادن رنگ در غیر مورد طبیعی خود، در زبان هاي خاصی، از رهگذر توسعهو استعاره

ا صفتی آیند، بوجود داشته است. چنانکه بسیاري از امور معنوي که به حس بینایی درنمی
 (274)همان: .« اند ... هاست نشان داده شدهکه از صفات رنگ

هم  هاها و شکلشان از رنگد آنان در تصاویر شعريدهبررسی شعر نابینایان نشان می
مندي کارآمد از این حس است. حس اند و راه آن، استفاده از حس شنوایی و بهرهبهره برده

شود و دیگر، رنگ و شکل و اندازه، دنیاي تصویر شاعر شنوایی، جایگزین بینایی شاعر می
دهند. به خود، تصاویر شاعر را شکل می ها با بار معنایی مخصوصسازند؛ بلکه واژهرا نمی

هاي ماست و با پرتوافکندن بر هر آنچه دیدنی است و نادیدنی، حس و فهم زبان نور گوش»
کند، اما زبان جهان فرا کند. نور جهان فرا چشم ما را روشن میو عقل ما را بینا و دانا می

دهد، بلکه از هرچه در برابر چشم تنها از آنچه در برابر چشم ماست خبر میگوش ما را؛ و نه
( حس شنوایی، به میزان زیادي به شاعران نابینا 7: 1378)آشوري، « پدیدار نتواند شد نیز.
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اند و آنچه از زبان دیگران اند و به نگارش درآوردهکند تا از آنچه دیگران دیدهکمک می
یز زبان، روي اعجازبرانگشنوند، براي خود تصویرسازي درستی داشته باشند و با کمک نیمی

ها در صور خیال هم از حس شنوایی بهره کارگیري رنگآن را منتقل کنند. نابینایان در به
ند، اها، بار معنایی و القاییِ هر رنگ که در زبان در طول تاریخ شکل گرفتهبرند. مدلولمی

ها با عموماً رنگ برند.ها به کار میهایی است که نابینایان براي استفاده از رنگازجمله راه
حس المسه و بویایی هم در شناخت محیط ابعاد روحی و روانی خاصی همراه هستند. 

شود، اطراف و در ایجاد صور خیال مؤثر است. آنچه از محیط اطراف با حواس دریافت می
شود و در صورت فقدان حس بینایی، اطالعات از طریق توسط مغز، تجزیه و تحلیل می

 کند.شود و مغز خود را با شرایط موجود سازگار میدیگر، دریافت و جایگزین میحواس 
ز سازي با محیط، احواس شنوایی و المسه و بویایی نابینایان عموماً به دلیل همین همسان

هایی در آمیزيدقت بسیاري برخوردار است. نابینایان گاه به طور ناخودآگاه از حس
 اي دیدنی با حسی غیرها براي درک پدیدهي تالش آندهندهنشانبرند که اشعارشان بهره می

ز این زبان، بسیاري ااالصل عرباز بینایی است. در دیوان بشّار، شاعر نابیناي مادرزاد ایرانی
توان مشاهده کرد. بشّار در اشعارش کوشش بسیاري براي استفاده از ها را میآمیزيحس
 هاي ناخودآگاه او جاري شده است:آمیزيدر حس ها و تصاویر عینی داشته کهرنگ

 و بیضاءُ یَندي َخدَّها و جَبینها              مِن المسکِ فوقَ المجمرِ المُتأّجح »       
 (78: 2م، ج1997)بشّار، 

کند، گویی مشک است که بر روي اش عرق میها و پیشانیسفیدرویی که چون گونه
که مالحظه ( چنان75: 1391آرا، زاده و مهدوي)طالب« اند.مجمر گداخته )سرخ( پاشیده

اي عینی در مصراع اول است؛ اما در مصراع دوم شود شاعر در صدد توصیف پدیدهمی
یدرویی ي سفاي که بر اثر نشستن عرق بر چهرهبرد و زیباییحس بویایی را به کار می

یوان وفور در دها بهآمیزيکند. این قبیل حسایجادشده با استشمام بوي مشک برابر می
هایی بود يآمیزشود. به طور کلی  باید در شعر نابینایان به دنبال چنین حسبشّار دیده می

د این رسها از شعر بینایان است. با این توضیحات، به نظر میکه سبب تمایز شعر آن
توان سهمی در ب گونهتري باشد تا به اینتعریف از تصویر، براي نابینایان، تعریف مناسب

ي خاص ظهور یک شیء در تصویر عبارت از نحوه»ایجاد تصاویر براي آنها قائل شد: 
ي خاصی است که شعور انسانی به شعور انسانی است یا به طریق اولی، تصویر طریقه

 (7: 1371)روزت، « ي آن یک شیء را به خود ارائه می دهد.وسیله
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 ينایان. بررسی و نقد صور خيال شعر ناب4. 1
اثري .تصاویري که هیچ 1در بررسی شعر شاعران نابینا، با سه گونه تصویر مواجه هستیم: 

ي شعري شاعر سرچشمه گرفته است. ها وجود ندارد و از حافظهاز نابینایی سراینده در آن
هاي شعري این شاعران است. تصاویري که غالباً حسی ي این تصاویر، شنیدهسرچشمه

یق کاهد، بلکه تزرها نمیبودن، از ارزش و اعتبار آنصرف تقلیديو تقلیدي هستند؛ اما 
ا هي تازه، ساختی نو، ایجاد فضایی متفاوت و پذیرش مخاطب، از رنگ تقلیدي آناندیشه

 هاي حسی در این تصاویر بیشتر است:ارهسهم تشبیهات و استعکاسته است. 
 هآهستآهسته      رخش ترسم شود از لطف آب آهستهچکان گشت از گل رویش گالب آهسته

 ( 312تا: )خائف شیرازي به نقل از: مشیر سلیمی، بی                                          
نماید. شاعر، مکرر نمیکاري خیال تشبیهی تکراري است؛ اما با دست ،گل روي

گیري از مبالغه و حسن تعلیل شاعرانه از رنگ ابتذال آن کاسته است. یا تشبیه زلف بهره
به حلقه، در بیت زیر از تشبیهات تکراري شعر فارسی بوده که با استفاده از اسلوب 

  معادله، بازآفرینی شده است:
 اره این شتر مست در دهان مار افتاددوب ي آن زلــف تابــدار افتاد        دلم به حلقه

 ( 276: 1387)دهکردي، به نقل از: عمان سامانی، 
ي شعر فارسی و آشنایی عمیق شاعرانی چون خائف شیرازي و غبار رازي، با مطالعه

هاي هنري، به بازسازي و گیري از برخی ظرافتهاي ادبی کوشیدند با بهرهبا سنت
ی روي بیاروند؛ اما برخی دیگر از شاعران نابینا چون بازآفرینی تصاویر مکرر شعر فارس

ي مطالعه و تأمّل ادب فارسی برایشان فراهم سرّي که از نعمت دانش محروم بوده و زمینه
 اند:بسنده کرده نبوده است به تصاویر مکرر و تشبیهات ساده

 باالییروي و سروخوي و پريفرشته سیمایی     فتـــاده بـــر دل مـن مهر ماه 
 (43: 1385)سرّي قائنی، 

ا دقیقاً ها رشاعران نابینا، در این قبیل اشعار، ادعاي دیدار دارند. این قبیل تصویرگري
سازي با وجو کرد و در راستاي میل او به همساني شعري شاعر جستباید در حافظه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شاعران بینا دانست:                                                  
 چینم بگذار تماشا را  نمیگــل را چو     خواهم  جز یک نظرت دیدن هیچ از تو نمی

 (301تا: )خائف شیرازي، به نقل از مشیر سلیمی، بی
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ي ادیبان نابیناست. طه حسین، ادیب نابیناي مصري، ادعاي دیدن، ویژگی مشترک همه
ست بگرچه بیچاره آخوند، چشمهایش را می»نویسد: در وصف آخوند نابیناي مکتب می

ه از پنداشت کداد و میید... بیچاره خود را فریب میدگشود، ولی تقریباً چیزي نمیو می
 (35: 1363)طه حسین، « بینایان روزگار است.

ینایی گیرند. در واقع، خودِ نابي دوم، تصاویري هستند که از نابینایی سرچشمه می. دسته2
 اساس تصویرسازي است:

 هجر پسر خواهم گریستالحزن خواهم نشست      همچو یعقوب از غم با دو چشم کور در بیت
 (37: 1385)سرّي،  

برخی از شاعران نابینا به ابراز نابینایی خویش تمایلی ندارند و در اشعارشان به نابینایی 
کنند؛ مانند خائف شیرازي و غبار رازي و برخی دیگر، نابینایی را خود اشاره نمی

از سنابینایی شاعر، زمینههاي زیر، دهند. در نمونهي هنرنمایی خویش قرار میمایهدست
 هاي نابی شده است:ها و ایهامگیري حسن تعلیلشکل

 چشم پوشید چو محمود ز زیبایی خویش        هرکه بر چهره زیباي تو افکند نظر   
 تا: ضمیمه()محمود دهکردي، به نقل از مشیر سلیمی، بی

 دیـده که آزرده نگردد ز نگاهمام بستــهخوبی رخ ماهم        است بهولطیفکه نغزاستبس
 ي چشم سیاهمهمه حیران من چشم سپیدنـد نظرها       کز چه نادیده چنین شیفته

 (564: 1388ي شیرازي، )شوریده
ي سوم تصاویري هستند که از حواس دیگري غیر از حس بینایی سرچشمه . دسته3

توان گفت این نیست؛ اما می اند. اگرچه نقش مستقیم نابینایی در این تصاویر آشکارگرفته
ي، نقصان اویژه حس شنوایی سرچشمه گرفته است و به گونهتصاویر از حواس دیگري به

اند. از این رو اطالعات شنیداري این شاعران، محور حس بینایی را پوشش داده
تصویرسازي است. تصاویري که از اطالعات تاریخی، علمی، دینی و... شاعران نابینا 

ان تواي که میگیرد و سهم چشمگیري در شعر این شاعران دارند. به گونهمیسرچشمه 
 کشند:گفت بار تخیّل شعري شاعر را به دوش می

 در پیچ و خم معاین با خام رستمـی  در تیرگــی، مشابـــه با چــاه بیژنــی
 (285تا: )غبار رازي، به نقل از مشیرسلیمی، بی

 ترسم چو یوسفش بفروشند بر کالف    برنــد     شعر مرا به مصـــر عزیزان اگر
 (275: 1387)دهکردي، به نقل از عمان سامانی، 
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توان اصوات، بر اساس جایگاه ممتاز حس شنوایی در شعر نابینایان است که می
جاي اشعار سرّي قائنی، شاعر هاي طبیعی را از جايآواها و صداي گوناگون پدیدهنام

 شنید:نابیناي مادرزاد، 
 گهــی چو بلبل بیدل به شاخسـار بنـالم   گهی چو قمري کوکو زنم که دلبر من کــو  

 گه از فراق رخش چون رباب و تار بنالم   اش بخروشم   گهی چو رعد بهاري ز دوري
 (41: 1385)سرّي قائنی، 

حس  گرفته که نقشاي شکلگیري از تجاهل العارِف سعدیانه به گونهبیت زیر، با بهره 
 بویایی در آن برجسته شده و از جایگاه حس بویایی در فقدان نابینایی حکایت دارد:

  داري در گریبان یا گلت در دامن استمشک رود کاین بوي آید یا تویی   حور عینی می

 (306تا: لیمی، بی)خائف، به نقل از مشیرس
 

 ی شيرازی. صور خيال در شعر شوریده2
 1274ل ي ساحجّهالملک، متخلّص به شوریده، شاعر نابیناي شیرازي در ذيمحمدتقی فصیح

افزاي زحمت 1274در سال »نویسد: ي خود مینامهه.ق در شیراز به دنیا آمد. او در زندگی
بینم را آبله پوشید. آنچه کسانم در دو جهاناین سراي سپنجی شدم و در هفت سالگی، هر 

فایده افتاد. از هشت سالگی مشغول تحصیل مراتب کمالیه گشتم. در معالجه کوشیدند، بی
هشتاد و پنج والد ماجدم طومار زندگی را در نوشته درگذشت و گاهی چند شعري گفته 

 رگفته دپدرش می نمود. از او شنیدم که ازاست و به نام خود که عباس بود تخلص می
توده هشت با خال سشد و در سال هشتادوزي منتهی میشیرانامه دیدم که نسبم به اهلینسب

 (27: 1388 ي شیرازي،شوریده«)ي طیّبه مشرّف شدم.ي معظّمه و مدینهخصالم به مکّه

از همان بدو نابینایی به سبب هوش و فراست ذاتی به تحصیل علوم و استفاده از 
ما و استادان بزرگ پرداخت. قصاید و غزلیات شوریده در زمان حیات او هم محضر عل

بسیار مورد توجه بوده است و سبب مراودات بسیار شوریده با شاعران و ادیبان روزگارش 
ه.ق به تهران آمد. وي مدت سه سال در تهران اقامت داشت 1311گردید. شوریده در سال 

و پسرش مظفرالدین شاه رسید و قصایدي در مدح  شاهبار به حضور ناصرالدینو چندین
الملکی را از این دو پادشاه گرفت. پس آن دو پادشاه سرود. او لقب مجدالشعرا و فصیح

از آن، در کمال عزت به شیراز بازگشت و از درآمد دهی که دولت براي پاداش به وي 
ه از او به یادگار ماند ک واگذار کرده بود، زندگی مرّفهی براي خود ترتیب داد. پنج فرزند
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دو پسر وي، حسین )شیفته( و حسن )احسان( فصیحی از شاعران دوران خود بودند. 
شمسی( در شیراز  1305مهرماه  21ه.ق ) 1345الثانی شنبه، ششم ربیعشوریده در روز پنج

دار بود و براي ي سعدیه را در شیراز عهدهدرگذشت. وي در اواخر عمر، تولیت تکیه
ي استاد، زحمت بسیار کشید و در جوار آرامگاه سعدي به خاک سپرده ت از مقبرهحفاظ
دو جلد و مشتمل بر چهارده هزار بیت است. شوریده در انواع  دهیشور اشعار وانیدشد. 

آزمایی کرده است. او با وجود محرومیت از نعمت بینایی، تالش فراوانی براي شعر طبع
ا هي کتب علمی و ادبی و تذکرهاوقات خود را به مطالعه کسب علوم و کمال نموده و تمام

کمک منشیان و فرزندان خود صرف کرده است. روح ابتکار، مضامین و معانی جدید  به
شود. از غزلیاتش، ویژه در قصاید او مشاهده میو استفاده از مسائل روز، در اشعارش به

هایش ي که همگان به لطف غزلطور توان حس کرد؛ بهرندي حافظ و شور سعدي را می
توان در سه ( صور خیال شعر شوریده را می85-60: 1388معترفند. )رک. شوریده، 

 ي کلّی جاي داد که عبارتند از:دسته
 
 های سّنتی. صور خيال شنيداری با ریشه1. 2

تشبیهات حسی، مرکّب، عقلی به حسی، حسی به عقلی و استعاره به ترتیب میزان 
 ي مقاله، با نقلآیند. در ادامهترین عناصر خیالی این دسته به شمار میز مهماستعمال، ا

 شود:هایی از هریک، هرکدام نقد و تحلیل مینمونه
 . تشبيهات حسی1. 1. 2

ر شده که این تشبیهات، با تکیه باستخراج دهیشور وانیدحدود پانصد تشبیه حسی از 
ي این تشبیهات، از امور عینی عناصر سازندهاند و هاي شعري شاعر شکل گرفتهشنیده

هستند. تشبیهات حسی، پرکاربردترین عنصر خیالی شعر نابینایان است. دلیل آن را باید 
در فراوانی این تشبیهات در شعر فارسی، حالت روحی و روانی شاعران نابینا و یکسانی 

ین دسته از تشبیهات چه در اوجو کرد. آنامور حسی و عقلی براي شاعران نابینا جست
شعر شوریده برجسته است، تشبیهات حسی مرکّبی است که لطافت تشبیهات سعدي و 

 ها در هم آمیخته شده است:ظرافت تشبیهات مرّکب سبک خراسانی، در آن
 رگ گردد از رشحات شهاب تر ــهر دم رخت خوي آرد چندان که در بهار           گلب

 (554: 1388ي شیرازي، )شوریده
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کند تا تکراري بودن آن هاي خیالی همراه میعمومًا شوریده، تشبیهات را با ظرافت
 هاي شعري به چشم نیاید: ي ظرافتدر سایه

 گرفته ماه رخت ابر زلف و این عجب است      که ابر زلف تو باران ز چشم من بارد 
 (524)همان: 

ساز همراه صنایع موسیقیهاي بدیعی و گاه که با آرایهتشبیهات حسی شوریده آن
 اي دارند:شوند، لطافت ویژهمی

 (561ایم )همان: زنخدان تفقّــدي      کز نار فرقت تو چو نار کفیده اي سروقــد سیــب
 حسی-. تشبيهات عقلی2. 1. 2

 وانیدبعد از تشبیهات حسی به حسی، تشبیهات عقلی به حسی، بسامد بیشتري در 
تشبیه شوریده، از نوع تشبیهات عقلی به حسی  111یعنی  %5/16دارد. حدود  دهیشور

ات توان، در تأثیرپذیري او از ادبیگونه تشبیهات را میاست. دلیل تمایل شوریده به این
ریده وجو کرد یا نابینایی شوتري در آن دارد، جستاندیشی جایگاه پررنگسنتی که حسی

انست؛ زیرا آدمی به آنچه از آن محروم است، توجه بیشتري را در بروز این ویژگی مؤثر د
 هایی از این تشبیهات است:دارد. تشبیه خرد به شاه و دانش به سکه، نمونه

 فام اوست ي مشکوار سلسلههــبه نام اوست         دیوان ی دانشسکّهکه  شاه خرد
 (509)همان: 

اصی به ي خهمراه با تشخیص، جلوهتشبیه عقلی به حسی در قالب تشبیه مرّکب و 
 گونه تشبیهات او بخشیده است:این

 استدست          پشّه را ماند که پیش چنگل باز آمده عقل با آن زورمندي پیش عشق چیره
 (514)همان:  

 . تشبيه حسی به عقلی3. 1. 2
تشبیهات او  %8کرده است؛ زیرا تنها مفاهیم انتزاعی و ذهنی، کمتر شوریده را متأثر می

 وانیدتوان یک یا دو نمونه تشبیه عقلی به عقلی، در زحمت میحسی به عقلی است و به
 نمونه تشبیه حسی به عقلی اشعار او در خور توجه است: 47وي یافت؛ اما  اتیغزل

 ف زلف تو مسلمانم کرد ــت مصحــآی     کافر زلف تو گر رخنه به ایمانم کرد      
 (529)همان: 

 . استعاره4 .1. 2
  وانید هاي شوریده در برابر تشبیهات وي، قدرت تأثیر و زیبایی کمتري دارند. دراستعاره
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مورد  110ي مکنیه و تشخیص و مورد آن استعاره140استعاره وجود دارد که 250 دهیشور
هاي شوریده در فضایی غنایی و در وصف معشوق به آن استعاره مصرّحه است. استعاره

هاي مکرر شعر فارسی هستند ها حسی و عینی و از استعارهاند و غالب آنشده کار گرفته
خورد. از این روي رد پاي نابینایی در این ها به چشم نمیو نوآوري چندانی در آن

 استعارها برجسته نیست:
 روان داري و پیداست که داري  سرو بر ماهپوشی و پدید است که پوشی            غاليهدر  الله

 (599)همان: 
 

 پردازیسازی و خيال. نابينایی محور مضمون2. 2
ینایی مایه قراردادن نابي دوم، تصاویر و مضامینی هستند که شاعر با دستتصاویر دسته

ش ي آفرینخویش، ساخته است. موضوع نابینایی درغالب اشعار نابینایان، سرچشمه
کند. این اشعارشان خودنمایی می جاياي است و در جايتصاویر و مفاهیم هنرمندانه

ذارند. گي مخاطب میپیرایگی، تأثیري بسیار بر اندیشهرغم سادگی و بیتصاویر علی
د. جایی که خوراش، در ابیات تخلص شاعر به چشم میبیشتر اشارات شوریده به نابینایی

 شاعر، در پی رهایی از عالم تخّیل و بازگشت به منِ واقعی خود است:
 ت  ر از دیده بینا برخاســدار گــوق دیــش     دیده پس اي دوست ز چیسـت  ي بیشوریدهشور 

(513)همان:   
 کند:هاي شاعرانه، نابینایی خود را توجیه میشوریده، گاه با حسن تعلیل

 بس که نغز است و لطیف است به خوبی رخ ماهم    
 (564ام دیده که آزرده نگردد ز نگاهم )همان: بسته                                           

 د:کنو گاه در قالب تشبیهاتی توأم با تعلیل شاعرانه، نابینایی خود را بیان می
 من که چون باز دو چشم از همه عالم بستم     نیســت بر جــود کسم چشم تمنا یعنی

 (602)همان:  
 کند: و در ابیات متعددي به دیدن خود با چشم دل اشاره می
 دیده که گوید به تماشا نشــودبه تماشاي تو خواهم که من آیم همه روز         مرد بی

 ز چشم سر از چشم دلــم          چشم دل ناظر خال و خط سیما نشودمن ترا ناظر نه
 دیــده چو من شیدایی         گر پریشان شود از زلف چلیپا نشــود ي بیدل شوریــده

 (253-252)همان: 



 (37پیاپی) 1397، پاییز 3ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  106

 

 ي نظرباز گرفت:دیدهي بیتوان از شوریدهاما حسرت دیدار را نمی
 ی از عیش مزن الف        این حسرت دیدار که داري تو، که دارد ـدیدگت بیــبا عل

 (544)همان: 
 

 . نابينایی و صور خيال در شعر شوریده3. 2
ي ستهکشند. اشعار دمیي سوم صور خیالی است که دنیاي واقعی شاعر را به تصویر دسته

ن تریهایی دارد که مهمدسته، گونهتواند در این رده جاي گیرد. صور خیال ایندوم هم می
 آنها عبارتند از: 

 . تأکيد بر حواسی غير از بينایی1. 3. 2
در بررسی اشعار شاعر نابینا ضروري است به کاربرد حواس دیگر توجه کرد. بعد از حّس 

ینا را ي چشمان نابشود، حس شنوایی است؛ زیرا پردهتر میکه فعال بینایی، اولین حسی
حسّ شنوایی در اشارات »اند گونه که نوشتهي حس شنوایی گشود. همانتوان از دریچهمی

( ذهن پس 218: 1390)مسبوق و همکاران، « ترین حسّ است.عقلی و فهم رموز، قوي
 ازد تا پس از دیدن: پردتر به تجزیه و تحلیل میاز شنیدن، دقیق

 است  آواز آمدهخلق را گوش شنیدن نیست ورنه در بهار       هر گلی بینی که با بلبل هم
 (514: 1388، ي شیرازي)شوریده

پردازي دارد، از نقش حسّ شنوایی توجّهی که شوریده در اشعارش به سخن و سخن
 ي او حکایت دارد: در اندیشه

 واي فزایی ته گر به سخن خندهـخاصبه     ري     ــدل بببه یک سخن که سرایی هزار 
 (586)همان:  

راسر شود و در س، حس شنیداري، جایگزین حسّ بینایی مینشنیدمدر غزلی با ردیف 
 گیرد. این ویژگی با نابینایی شوریده، پیوند معناداري دارد: آمیزي شکل میغزل، حس

 خوان نشنیدمماهی تو و من ماه غزل   ســروي تو و من سرو خرامان نشنیدم    
 قد تو بدین طلعت تابان دل ما سوخت      بر سرو سهی آتش سوزان نشنیـــدم 

 (570)همان: 
گر شاعر در فقدان حّس بینایی هستند. هرچند بسامد حس بویایی و المسه هم، یاري

 ها در شعر شوریده از حس شنوایی کمتر است:حضور آن
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 خــوش است باده به آواز چنگ کنون       که باد بوي گل از طرف بوستان آورد     
 (539)همان: 

ي اشنود؛ از این رو، فرارسیدن بهار را با کنایهدر این بیت، شاعر تنها بوي بهار را می
 کوبی وگساري و پايکند و مخاطب را به بادهکه در حس بویایی ریشه دارد، اعالم می

خواند؛ دعوتی که در شعر شاعران بینا با توصیف بهار طبیعت و طبیعت انی فرامیافشدست
بهاري همراه است. در ابیات زیر نیز نقش حسّ المسه در دنیاي شاعري شوریده آشکار 
است و همین نکته موجب شده که نقش حسّ المسه در تصویرهاي او نقش موثري باشد 

 که در قیاس با شعر فارسی برجسته است.
 سان نبرمدســت تــا در خـم آن زلف پریشان نبرم      سـود زیبایی از آن روي پري

 به دستان نبرم   سود من سودن دست آمده نی دیدن چشم      لیک من کامی ازین کام
 (565)همان: 

که به معناي وصال است، « دست در خم زلف بردن»ي در این ابیات، شاعر با کنایه
سودن و حسّ المسه، هاي معشوق است؛ از این رو، دستزیبایی در پی بهره بردن از

ناچار، متعلّقات حسّ المسه، بار خیالی شعر را به دوش شود و بهجایگزین حسّ بینایی می
 شود. کنایات در فقدان بینایی، جایگزین تشبیهاتکشد و جایگزین تصاویر دیداري میمی

با  گیري آنهاست. گویی ساختن کنایاتکلي شو استعاراتی هستند که بینایی، سرچشمه
 تر است.هاي حواس دیگر، غیر از حسّ بینایی آسانظرفیت

 هاتوجّهی به رنگ. بی2. 3. 2
هاست؛ اما شاعر نابینا درک اوّلین موضوع در بررسی صور خیال یک شاعر، موضوع رنگ

ند مینایی بهرهها ندارد. گرچه شوریده، شش سال اول زندگی از نعمت بدرستی از رنگ
ي دیداري شاعر چندان غنی نیست تا بتواند نقشی در تصویرسازي بوده است، اما حافظه
که بسامد مفاهیم حسی در شعر شوریده زیاد است، اما عنصر رنگ او داشته باشد. با آن

رنگ است. تنها در یک غزل، که یکی از ارکان شناخت تصویرهاست، در غزلیات او کم
هاي محدودي استفاده کرده است. غیر از این غزل، سی بار از رنگ 23 ،سرخبا ردیف 

ند هایی هستها رنگهاي رنگی در شعر شوریده استفاده شده که غالب آنبار دیگر، از واژه
ها در زندگی روزمره، ناخودآگاه و که کاربران زبان، به دلیل کثرت حضور این رنگ

هایی چون سیاه، سرخ، گیرند؛ رنگانه به کار میها، در گفتار روزتوجه به مدلول آنبی
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ها، مفهوم رنگ بودنشان را در مقابل مفاهیم اند. گویی این رنگگونهسفید و زرد این
 شوند: اند و غالباً در معناي کنایی به کار گرفته میثانوي از دست داده

 همچــو بخــت مـن شوریده دو زلفت سیه است    
 او خـود این تیرگی از چشم سیاهم برداشت                                                

 (511: 1388ي شیرازي، )شوریده 
 چار سرخ است که مقصود همه شش جهت است    

 رخ سرخ و می سرخ و گل سرخ و زر سرخ                                                 
 (517)همان: 

توان به دوري او از دنیاي غزلیات پرشور شوریده را میها در نداشتن رنگتنوع 
 هايشماري که در اشعار او به کار رفته از شنیدههاي مکرر و کمها نسبت داد. رنگرنگ

 هاي شعري و ادبی فارسی ریشه دارد. اوست و در سنت
 آميزی. در آميختن حواس و شکل دادن حس3. 3. 2

 تواند حواس راخوبی میشاعر نابینا به کمک آن، بههایی است که آمیزي یکی از راهحس
جا و کمبود تصویرهاي دیداري را ها را در تصویرهایش جابهکرد آندر هم آمیزد و عمل

در ابیات زیر گویاي این ویژگی « لطف سخن را دیدن»و « هاي گویاچشم»جبران کند. 
 است:

  هــاي تو، کز یک نظر شودگویند چشمنشــود جز به تیر و تیغ       فتح جهـان که می

(519)همان:   

 هرکس به رخ خوبان، شد بر صفتی عاشق       من معنی خوبی را در لطف سخن دیدم

 (564)همان:  
 ها. اظهار دیدن و تأکيد بر تفاوت دیدن4. 3. 2

بار اظهار دیدن کرده است و اصرار زیادي به ابراز دیدن در  260هایش، شوریده در غزل
سد رکند؛ اما به نظر میزبانی و همراهی میهایش دارد. او به این طریق، با بینایان همغزل
مخاطبانش یکی نیست. از این رو آرزو  کند، با دیدنهاي او چنان که خود بیان میدیدن

 چه را او حس کرده، مخاطبانش هم حس کنند:کند اي کاش آنمی
 اي کاش تو هم دیدي آن جلوه که من دیدم        دمي آن یک گل صد باغ و چمن دیدر جلوه

 (563)همان:   
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هاي محبوب، هایش از زیباییها و تشبیهات و توصیفچنین در هیاهوي دیدنهم
خود، بارها به این نکته اذعان داشته که ندیده، عاشق شده است. این تصاویر را تنهاوتنها 

 توان در شعر یک نابینا یافت:می
 ي توستچشم من روي تو نادیده و دیوانه   پري بینند دیوانه شوند     خلق چون روي

 (514)همان:  
 . تعقيد و سستی تشبيهات 5. 3. 2 
ود؛ شگیري تصاویر مبهمی میي دیداري، غالباً موجب شکلتصویرگري، بدون پشتوانه 

ثال ماز همین روست که برخی تصاویر شعري شوریده، وضوح و دقت کافی ندارد. براي 
 در بیت زیر، تصویر، عاري از نقص و ابهام نیست:

 تي دیباساي از غالیه بر صفحهي زلف       چون طبلهي زیباي تو آن سلسلهبر چهره
 (499)همان: 

ر شده، ددر این بیت، شوریده بر آن بوده تا صورت معشوق را که با موهاي او احاطه 
خواندن مصراع اول، خواننده منتظر تصویري تشبیهی مرکّب به تصویر در آورد. بعد از 

دیداري در مصراع دوم است تا زیبایی زلف فروهشته بر چهره را القا کند؛ اما شاعر براي 
تر از شکل ظاهري آن است. ي غالیه را برگزیده که بوي خوش آن، برجستهمو، طبله

وش لقا کند، بوي خي زیباي معشوق را اي غالیه، پیش از آن که چهرهتشبیه مو به طبله
دهد شاعر در پی توصیف زیبایی کند؛ در حالی که سیاق کالم، نشان میزلف را تداعی می

معشوق است و این تصویر، براي القاي زیبایی معشوق چندان فصیح نیست. به نظر 
اي دیداري هي زیباییرسد فقدان بینایی، شاعر را واداشته تا با درآمیختن هنجارگریزانهمی
 ي مطبوع، چنین تصویري ارائه دهد و کالمش را از فصاحت دور کند. ایحهبا ر

هاي کلّی و مبهم، یکی دیگر از مصادیق ابهام تصاویر شعري شبهگیري از وجهبهره
شوریده است. براي نمونه، انتزاع وجه شبه خوبی از چمن، جز با تکلّف فهمیدنی نیست؛ 

کند و فصاحت کالمش را ی و گنگ بسنده میناچار به این وجه شبه کلاما شوریده به
 سازد: مخدوش می

 گفتم که چمن گفت چو من نیست به خوبی           گفتم که قمر گفت به زیبایی ما نیست 
 (515: 1388ي شیرازي، )شوریده

در این تشبیه روشن است، اما گزینش  خوبیهرچند، با توجه به سیاق کالم، معناي 
ه چندان فصیح نیست. در بیت زیر نیز تشبیه کوي معشوق به آن، در جایگاه وجه شب
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چمن، تشبیه فصیحی نیست و اي بسا جبر نابینایی و ناتوانی در احضار معادل حسی بهتر، 
 او را وادار به ساخت چنین تشبیهی کرده است:

 گرخود شب و مهتاب و چمن خوش بود اینک      کوي تو چمن، موي تو شب، روي تو مهتاب
 (504)همان:  

صور خیال شعر شوریده و دیگر شاعران نابینا، از این منظر، نیازمند نقد و تحلیل دقیق 
 و بیشتر است.

 

 . صور خيال در شعرمهين زورقی3
هجري شمسی، در دزفول، نابینا از مادر متولّد شد. او دنیا را  1343مهین زورقی، در سال 

وجب اش مت کنار آمد. رفتار متناسب خانوادهخوبی با این وضعیبا چهار حس شناخت و به
سالگی و در مدرسه، متوجه تفاوت خودش با دیگران شود. تحصیالت  7شده که او در سن

ي دکتراي ادبیات سالگی آغاز شد و تا اخذ درجه 7ي استثنایی دزفول در سن او در مدرسه
. است ر دفاع مقدستوصیف در شع ي دکتراي او،نامهفارسی ادامه یافت. موضوع پایان

گان وگویی که نگارندایشان در آموزشگاه استثنایی نرجس تهران آموزگار هستند. در گفت
هاي فعالیت يي اصلی ورودش به   عرصهکند که نابینایی انگیزهبا ایشان داشتند؛ تأکید می

ائل نیست ق پسندد. زورقی، تفاوتی بین افراد نابینا و بینااجتماعی است و خوداّتکایی را می
 گوید در شعرهایش رد پایی از نابینایی نیست و تمایلی براي متفاوت بودن ندارد.و می

ي اشعار دینی، دفاع مقدس و شعرهاي زورقی با چاشنی لطیف احساس در حوزه
و را من ت، یاس الفتهاي مضامین اجتماعی سروده شده است. ایشان، سه دفتر شعر با نام

 ایشان زیر چاپ پاییز پیانويرا به چاپ رسانده و دفتر  چیق مهرآالو  کال نخواهم چید
است. شعر زورقی را فراتر از یک شاعر نابینا، باید در چهارچوب شعر امروز بررسی کرد؛ 

هاي مخصوص به خودش، مجال بروز و ظهور بیشتري به مِن زیرا شعر امروز با ویژگی
ي شود و گسترهاستعاره خالصه نمیدهد. تصویر در شعر معاصر در تشبیه و شاعر می

اي، تصویري کلّی تري دارد. در شعر امروز، نظام فکري شاعر است که در مجموعهوسیع
گر با نگرد و دیکند. شعر امروز، با چشمانی باز به دنیاي اطرافش میرا به خواننده القا می

 برد. شاعرش نمیرؤیاپردازي و اغراق، معشوقی زمینی را در زیبایی و دلربایی به عر
تر به زندگی، به حقایقی برتر از عشق و فراق و وصال گراي امروز با نگاهی عمیقدرون
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دست یافته است. شعر زورقی هم از این قاعده مستثنی نیست. صور خیال شعر زورقی 
 توان در چند دسته گنجاند:را می
 

 . تشبيه و تشخيص1. 3
 ي شعر زورقی هستند. او در اشعارش با تمامتشبیه و تشخیص از عناصر خیالی برجسته

 نخواهم کال را تو منزبان شده است. در دفتر شعر اجزا و عناصر طبیعت همراه و هم
 144هم  مهر قیآالچتشبیه به کار رفته است. در  100تشخیص و بیش از  160، دیچ

 اسیر خورد. دفتر شعتشبیه به چشم می 100ي مکنیه و تشخیص و نزدیک به استعاره
تشخیص است. این آمار از مجموع سه دفتر شعر  90تشبیه و  100ي هم دربردارنده الفت

ایشان استخراج شده است. غالب تشبیهات زورقی تشبیهات حسی هستند که در قالب 
کنند. تشبیهاتی چون کهکشان نگاه، رنگین کمان دل، ي تشبیهی خودنمایی میاضافه
هایت، آبشار صدایت ي دستامید، دشت غمناک شب، سفرهرنگ دل، گلدان ي بیبرکه

 هایی از این تشبیهات هستند.نمونه

 زار عمر، غم دل فراتر است           کز جویبار دیده، روان جوي کوثر است  از الله
(8الف:  1383)زورقی،    

هایی کیبیابند. ترهاي اضافی بروز میهاي شعر او هم بیشتر در قالب ترکیبتشخیص
س ي غنچه، نفي صبر، گوش حشر، دست پژمردهچون نگاه پنجره، دست سپیدار، سینه

ترین عنصر ها هستند. در واقع، تشبیه و تشخیص، اصلیهایی از این ترکیبخورشید نمونه
 ي آن است:شدههاي تعریفخیالی شعر زورقی در چهارچوب

 ي جان غرق نور خواهم کرد بلور عشق، از آن سوي شرق دل تابید      غبارخانه
 (23)همان: 

 آميزی. حس2. 3
چه در شعر زورقی به عنوان شاعري نابینا باید بررسی شود، تصاویري است که از آن

عر اوست. هاي شآمیزيترین این تصاویر، حسرهگذر نابینایی شکل گرفته است. برجسته
 معتقد است شعرش، تفاوتخورد. زورقی این ویژگی، در شعر شوریده، کمتر به چشم می

آشکاري با شعر بینایان ندارد و نابینایی تأثیري بر شعرش نداشته است؛ اما بررسی شعر 
شکار اش پیوندي آي این حقیقت است که شعر او با نابیناییدهندهخوبی نشانایشان به

در  گونه که زیسته و اندیشیده، در شعرش جلوه دارد و این ویژگی،دارد. چراکه او، آن
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یابد، خورد. نوري که شاعر از آبشار صدا در میهاي شعر او، بیشتر به چشم میآمیزيحس
 چنین سروده شده است:

 وجوشیمي نور       با باوري سبز ما نیز پیوسته در جنباز آبشار صدایت، جوشیده صد چشمه
 (17)همان:  

 بارد:ها میاي شنیدنی که از چشمو شعر و قصّه
  دار سروشیمهایت      چون هم صداي تو هستیم پیغامبارد از چشمعر و قصّه مییک آسمان ش

 (18)همان: 
 و صداي معراجی که به رنگ آبی است:

 ی و آهی نشور خواهم کرد ــراج سخت پیچیده است            به التفاتــصداي آبی مع
(24الف:  1383)زورقی،   

تالشی است که زورقی براي جبران نابینایی ي دهندههایی از این دست، نشاننمونه
چنین ، این«خواهددل من چشم نمی»گیرد. او در شعري، با عنوانِ خویش در پیش می

احساس خود را بیان کرده است: ....دل من اما چون بال نسیم/ دوست دارد نفسی/ با گل 
 د نیلوفر را گوشها را احساس کند/ ریشه را لمس نماید/ رشرنگارنگی/ دم بزند/ مرز گل

کند/ دست پروانه رنگین سحر را/ در دست/ با صداقت بفشارد/ تا به ادراک پرستو 
 (64)همان:  برسد....

کند، حذف عنصر بینایی و متعلّقات آن چه در این شعر زورقی جلب توجه میآن
کردن، فشردن دست، گویاي آن است که کردن، گوشکردن، لمساست. دم زدن، احساس

ده با شاعري رو به روست که از نعمت بینایی محروم است و این محرومیت، خوانن
 برخالف ادعاي او، تأثیري فراوان بر فضاي شعرش برجاي نهاده است.

 
 ها نمادهای شعری زورقی. رنگ3. 3

ها، اثرات و بار ذهنی خودشان، در شعر زورقی، حضور پررنگی دارند و ها با مدلولرنگ
دیدن رنگ، عالوه بر تأثیر و لذّت بصري گین و پرشور کرده است. شعر او را شعري رن

ی شناسانگیزد. این مسئله از نظر روانها برمیبراي بینایان، احساسات خاصی را در آن
رنگ زرد، شباهت به گرماي دلپذیر نور آفتاب و »بسیار اساس توجه است. براي مثال، 

دلی امیدوارکننده را تشکیل زنده ي شاد و خوشبختی است و عنصر عاطفی آنروحیه
( یا مثالً حسی که با شنیدن رنگ صورتی به انسان دست 91: 1383)لوشر، « دهد.می
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شود. ما با دیدن رنگ صورتی، دهد، حسی لطیف است که با دیدن رنگ قرمز ایجاد نمیمی
تاریخ، ها در طول شود. از این رو، رنگشویم و احساس غم در ما ایجاد نمیمنزجر نمی

ي احساسات دهندهها، نشاناند و این مدلولهاي خاصی پیدا کردهنمادها و مدلوالل
وانند با تاند، اما میگوناگون و گاه متفاوتی هستند. نابینایان، گرچه از لّذت بصري محروم

شنوند، شریک شوند و این احساس را با حواس ها میي رنگچه از اطرافیان دربارهآن
تواند با شود، مین کنند. مثالً احساسی که از دیدن رنگ صورتی حاصل میدیگر جبرا

ا شنیدن کند، ببوییدن یک گل مطابق باشد یا احساسی که رنگی تیره در انسان ایجاد می
ود، شیک موسیقی غمگین برابري کند و احساسی که با دیدن رنگ قرمز برانگیخته می

بان، بخشی از واژگان یک ز»کند. بلند برابري  تواند با یک موسیقی هیجانی با صدايمی
اي از علم داللت معناشناسی را به خود ي گستردهها هستند که مجموعهالفاظ دال بر رنگ

ها در معناشناسی اهمیت زیادي دارند. داللت لغوي این اند. الفاظ رنگاختصاص داده
حی و روانی دارد و گاهی در الفاظ تنها منحصر به فهم معناي آنها نیست، بلکه ابعاد رو

(. 1391آرا، زاده و مهدوي)طالب« گیردشمار اجزاي ضمیر ناخودآگاه جمعی قرار می
 ها آگاه است:خوبی از القاي بار معنایی رنگزورقی با توجه به این توضیحات، به

 بیا به فطرت شفاف آب برگردیم         ز دشت تیره و نمناک خواب برگردیم  
 (58: 1383)زورقی، 

دشت تیره و نمناک خواب زورقی، حکایت از دنیاي فاقد تصویر دارد که بوي 
شوند ها در شعر زورقی، به نمادهایی مبدّل میاي ناخوشایند به همراه دارد. رنگنمناکی
 ي مفاهیم خاصی هستند:دهندهو نشان

 (53ی )همان: ـپیمانرخ، سرخــي سهــپیمان   ز خود بگرفت     ــآالله به دست سب
داند دست سبز در این بیت، بدون شک، شاعر از رنگ سرخ الله باخبر است و می

یثار ي فداکاري و اي سرخ پیمانی، نشانهالله، نماد مهربانی و صمیمیت و رویش و پیمانه
 گوید:که در بیت بعد میاست. چنان

 (53آن می که نداشت بوي جسمانی )همان:      یک یاران  ت به جام یکـــریخمی
 داند:ي حرکت و رویش میي سکون و سبزي را نشانهزورقی، زردبودن را نشانه 

 (19زار شویم)همان: جدا ز ساقه نمانیم و سبزه به جاي زرد نشستن بیا بهار شویم    
اي غیر سبز/ ههاي سرد و زرد/ از تمام نغمههاي ما/ از تمام فصلکاشکی، زمین قلب

 (72تپش/.......بگذرد، رها شود....)همان: از تمام دردهاي بی
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ها ها و رنگنی چشمان او خواند، اما واژهتوان از نیاحساسات زورقی را گرچه نمی
 دهند:         خوبی دنیاي او را انتقال میبه

 (79)همان:  اي گلفام            مثل حسی خموش و ناآرامگاه سبـــزي و لحظـــه 
 
 . برجستگی حس المسه و متعلّقات آن4. 3

 يدهندهها که به حس دیگري غیر از حس بینایی تعلّق دارند، نشانتکرار برخی واژه
ن از ي فراواتالش زورقی براي جایگزینی حواس دیگر به جاي بینایی است. استفاده

 اي در آن دارد: ي دست، بیانگر دنیایی است که حس المسه، جایگاه ویژهواژه
 بگیر دست زنبقی که زرد گشت و ناتوان  روي بیــا       انی ستاره میـــه میهمــاگر ب

 (12الف:  1383)زورقی،  
 (30ي عشق )همان: شود بهترین نشانهـو بـــاز        میـوان تــــور و ناتـــدست رنج

 شود رن        کـه قد کشیده روي سروناز تنگ میـــریاي نستاي بیــهدلم براي دست
 (38)همان: 

 کال ار تو مني دست، در تصاویر شعري زورقی، در دفتر شعر بسامد استفاده از واژه
بار از این واژه استفاده کرده  42اي که در این دفتر، گونهسد؛ بهر، به اوج میدیچ نخواهم

 شوند تا بیگانگی با جهان وها میجایگزین چشمها در زندگی شاعران نابینا، است. دست
محیط اطراف را به یگانگی تبدیل کنند و آنان را از کنج انزوا به در آورند. از همین روست 

 اي دارد.که حس المسه در شعر این شاعران نمود ویژه
 

 . نابينایی و تصاویر شعری5. 3
اي هگیرد و تصویري بکر از گلهام میشاعر، در بیت زیر، از حالت راه رفتن یک نابینا، ال 

 دهد: باغ، ارائه می
 هاي آسمانکنـــد بـه شانههاي مهربان      و اعتمـــاد میدهد به یاسبنفشه دست می

 وانخنگاه نسترن شکفت از ترنّمی که صبــح       تراود از دو چشم مست نرگس ترانه
 (11الف:  1383)زورقی،  

ن و نویسندگان نابینا داراي پیشنه است. طه حسین، راه رفتن چنین تصویري در شاعرا
 کند که البته توصیف راه رفتن خودِگونه وصف میآخوند نابینا را که ادعاي دیدن داشت، این

آخوند، هنگام رفت و آمد، دست خود را روي دوش آن دو ]دو تن از شاگردان[ »اوست: 
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افتادند و کوچه را بر رهگذران سد راه می نهاد و بدین ترتیب، هر سه در یک صف، بهمی
)طه حسین، « کشیدند.کردند. عابرین هم خود را از سر راه آخوند و شاگردانش کنار میمی

 تواند در آن بنگرد:اي است که شاعر نابینا میها، تنها آیینهي دست( آینه35: 1363
 (70الف: 1383ي دستت متبلور شده است....)زورقی، ....حس تکثیر صمیمیت را/ که در آینه

هاي بسیاري ها و ابهامآفرین است و پرسشنکردن دنیاي اطراف، حیرتندیدن و درک 
کند. از این رو، حیرت، ابهام و پرسشگري، در اشعار زورقی حضوري در ذهن ایجاد می

 ها دارند:آشکار دارند و از نابینایی او حکایت
 (58ان ذهن آیینه          چو روشنایی صدها جواب برگردیم )همان: براي پرسش پنه

 ي زندگی شاعر را غبارآلود کرده است:و نابینایی است که آینه
 (60شان موجب صراحت بود )همان: ریاییها را به چشم باید شست    که بیغبار آینه

آن بنشیند؛ اما  اندازي است تا با چشم دلش به نظارهوجوي چشمشاعر، در جست
ا اندازي رافسوس که بایگانی خالی محسوسات ذهن او، مجال تصویرگري چنین چشم

فروغ از دیدن و دیدار اي کمآورد که خاطرهناچار به مفاهیمی روي میدهد و بهبه او نمی
ا خواهد/ تدارند: باورم نیست چنین/ آري اینک قاب نقاشی ذهنم خالی است/ منظري می

 (69-68سبز/ تا رسیدن، تا نور، تا تمناي حضور... )همان:  شکفتن تا
هاي یک نابینا از زندگی ها و دریافتکه دفترهاي شعر زورقی از ادراککوتاه سخن آن

چه خود ایشان معتقد است که نابینایی تأثیري بر شعرش نداشته، پر است؛ بر خالف آن
هایی که به دلیل محرومیت از حس غمهکنند. نهاي شعرش، نابینایی او را فریاد مینغمه

و  رسندها به گوش میها، برجستگی حّس المسه و دستبینایی، از معناي نمادین رنگ
راي داند و کوشش ستودنی بدهند که زورقی، نابینایی را سد راه تصویرگري نمینشان می

اي یچ جکه زورقی در هگیرد. جالب اینتصویرسازي از طریق حواس دیگر، در پیش می
دفتر شعرش، بر خالف شوریده و دیگر شاعران نابینا، ادعاي دیدار ندارد و این حالت 

 کند که:شاعر، شعر موالنا را به ذهن متبادر می
 م         دیده شود حال من ار گوش شود چشم شما ــرد مقاالت نیــام مهـــام آینهــآین

 (31، دفتر اول: 1378)مولوي، 
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 گيری. نتيجه4
ي زندگی این دو شک، باید دورهي صور خیال شعر این دو شاعر نابینا، بیدر مقایسه

اي که شاعر را مدنظر قرارداد. شوریده، شاعر دوره مشروطه و بازگشت ادبی است. دوره
أثر وکاست احیا کنند و برخی دیگر، متکمکوشیدند تا شعر سنتی را، بیبرخی شاعران می
کردند ي ایرانی ایجاد شده بود، تالش میحیات مادي و معنوي جامعه از انقالبی که در

ي شیرازي هم با نگاهی رؤیایی اي دهند. غزلیات شوریدهشعرشان را رنگ و لعاب تازه
ا چنان برآنند تبرد و تصاویر شعري او، همچنان در فراق معشوق به سر میبه زندگی، هم
موروثی بیرون آورند. شعر او، فراتر از واقعیت زندگی هاي بهاي از دل مشبّهوجه شبه تازه

فروغ در شعر او دارد. بنابراین، نباید انتظار بینی شاعر، حضوري کمشاعر است و جهان
، هایشداشت که شوریده، جهان را از منظر نگاه خود در شعرش بنمایاند. شوریده، در غزل

هاي زندگی، سخت وي فارغ از واقعیترساند که بار ادعاي دیدن دارد. این نکته می 260
در بند تخیّالت شعري است؛ اما شعر معاصر، از این رؤیاپردازي، رهایی یافته و به زندگی، 

تري دارد. زورقی، در شعرش، ادعاي دیدار  ندارد. این ویژگی شعر زورقی، بینانهنگاه واقع
یدار، همراه با خواننده نگري شعر امروز ریشه دارد. گرچه شوریده با ادعاي ددر واقع

ي سرایش و پنهان کردن منِ شاعر موجب نشیند، اما این شیوهبینایش، به تماشاي جهان می
گرایی شعر او گم شود. چنین نگاهی، براي آن دوره، هایش در تخیّلشود که اندیشهمی

س ماي بیش نیست. زورقی در شعرش، با لپذیرفتنی بود؛ ولی براي انسان معاصر افسانه
و شنیدن و بوییدن، جهان را فهمیده و نمایانده است. شعر او، حرکت و پویایی را القا 

داند ایستادن و ماندن، راه درست زندگی نیست. گرچه بیند، اما میکند. او گرچه نمیمی
توان انکار کرد، اما گویی او و بسیاري از شاعران سنّتی، هاي شعر شوریده را نمیزیبایی

اند؛ اما اند به تصویر کشیدهچه را شنیدهنگرند و آناي بسته جهان را میرهاز پشت پنج
 زورقی، این پنجره را گشوده و جهان را با تمام وجودش لمس کرده است. 

جا که شوریده با قوّه زنند. چه آنها حرف میشوریده و زورقی، هر دو از دنیاي ذهن
جا که زورقی، با آفریند و چه آنصویر میچیند و تتخیّل خود، مفاهیم را کنار هم می

شود. در شعر هر دو شاعر، صحبت میخالقیت خود، با زمین و زمان، همراه و هم
تشبیهات حسی، نقش پررنگی دارند؛ شوریده به دلیل تأثیرپذیري از ادبیات سنتی و 

و زبانی برجستگی تشبیهات محسوس آن و زورقی به دلیل تالش شاعر نابینا براي هم
گونه تشبیهات گرایش دارند. در همراهی جهت شناخت بیشتر طبیعت و جهان، به این
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اند، دست به آفرینش تصاویر اي که در آن زندگی کردهواقع، هر دو شاعر، متناسب با دوره
ها را درک کرده و مانند شاعران بینا، در شعرشان اند. هر دو شاعر، زیباییشعري زده

ان توها عرضه کردند. نکته آن است که بدون دیدن هم میاییتصاویر متنوعی از زیب
هاي جهان را حس کرد و در شعر متبلور ها و واکنشهاي جاري در بستر کنشزیبایی

هاست که روح ناآرام انسان آن اي فراتر از دیدنیتوان اددعا کرد زیبایی پدیدهساخت. می
منکر تأثیر دیدن بر شناخت، معرفت و نگاه توان کند. با این حال، نمیخوبی درک میرا به

شاعرانه شد. بدون شک، دیدن در روند تصویرسازي یک شاعر خلّاق تأثیر انکارناپذیري 
اي که دارد. فقر تصویر، در شعر زورقی، دقیقاً به دلیل ندیدن است. زورقی با حس زنانه

وید. در شعر گدر اشعارش جاري است، پیوسته از مفاهیم حسی و رنگارنگ سخن می
گویند؛ اما نابینایی کنند و با او سخن میي عناصر طبیعت با شاعر همراهی میاو، همه

گرایی او، مجال تصویرگري از این عناصر را از او ربوده است. شوریده شاعر در کنار واقع
ي شاعران سنتی است. شاعران سنتی، بیش بیند، اما ندیدن، ویژگی مشترک همههم نمی

خوانند. از این رو، شاعران بینا و نابیناي سنتی، هر دو دهند و میکه ببینند، گوش میاز آن
 ها. به همین دلیل، تمایز چندانیها دارد نه دیدهتصویرگرند. تصویري که ریشه در شنیده

ید گوبین شعر این دو دسته از شاعران سنتی وجود ندارد؛ اما زورقی در عصري شعر می
تواند نابینایی شاعر را، شنیدن شده و به همین دلیل، شعر او نمیکه دیدن، جانشین 

گرایی شعر معاصر نیز به ناکامی زورقی در پنهان رغم تالشش، پنهان سازد و واقععلی
یی حاصل تنهاتوان بهکه صور خیال را نمیي پایانی آنکردن نابینایی، دامن زده است. نکته

یابد و به توصیف آن روي ها را در میقی زیباییدیدن دانست. خیال خّلاق از هر طری
 اند. آورد و شوریده و زورقی چنینمی
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