
)) انتقال احساس ’ ره آورد نيما در زمينه((   
) فرهاد عرفاني (                                                    

 
شعري سروده شود و آن شعر احساسات ما را تحت الشعاع اگر قرار باشد  -
در . تصاوير و آالم و موسيقي خويش قرار ندهد، همان به آه هيچگاه سروده نشود

يشه خشك، اين طراوت احساسات است آه ما را بر آن مي دارد رو به سوي تنگناي اند
روح خويش را، به روي آالمي آه هم آوا _ بي پرده و صادقانه و عريان _ شعر آوريم 

از هرچه _  با اندوه، و يا شعف ما، جاري شده و براي حتي لحظاتي، جدايمان مي سازد
مي آند، هماوايمان مي سازد، عصيانمان شعر همراهمان ... قيد دست و پاي بند است 

پر مي آند، تهي مي سازد، ... مي دهد، آراممان مي آند، انديشه را تكان مي دهد
و ضربان ... وادارمان مي آند به گريستن، به خنديدن، به انديشيدن . پروازمان مي دهد

را آه چ... قلبمان را با تپش خويش، هم آنگونه آه مي خواهد، به تپش در مي آورد
انواع ’ احساسات را دستمايه قرار داده است تا آاري را آه از عهده. آالمي عاطفي ست

عمق ديدن، و به اعماق ديد رفتن، و به زعم .ديگر آالم ساخته نيست، به انجام رساند
روانشناسي جديد، دستيابي به موضوع حقيقي هر سخن، در وراي معنا، و ساختار 

اينچنين است آه شعر، .  حساس عاطفي، غير ممكن استظاهري آن، جز از طريق نگاه
تصوير و ضرب آهنگ و انديشه را به خدمت . آهنگين  مي شود’ شعور عاطفي انديشه

بي . مي گيرد تا  ما را به ژرفاي نگاهي ببرد آه جز از طريق حس، قابل دريافت نيست
 حسي و عاطفي اي ’اصلي تمامي اشعار بزرگ عالم، ميزان پشتوانه’ ترديد، خمير مايه

قدرتمندي، بدون يك نگاه عميق حسي، قابل ’ هيچ انديشه. ست آه سرشارشان مي سازد
!  حصول نيست، و همچنين، هيچ پرداخت شاعرانه اي، بدون انعكاس اين نگاه عميق

’ آفتاب سخن، تنها، در انتشارانوار عاطفي ست، آه درخشش شاعرانه مي يابد، و سياره
ا به تكاپويي وا مي دارد آه منجر به خلق موجود زنده اي بنام شعر سرد منطق و ايده ر

!... مي گردد  
نيما و شعرش را بزر گ مي دانم، نه تنها بدان جهت آه ساختار زبان آهن شعر _ 

را در هم ريخت و ما را متوجه زباني ساخت آه پويايي انديشه، و راه بيان آن را، 
دان جهت آه آغازگري شجاع و انديشمند بود، نه تنها ب... در اختيارمان مي گذارد

آه هر آس ديگري جز او نيز، براي برداشتن چنين گامي بزرگ، به چنان شهامتي 
بلكه همچنين بدانجهت آه، نشان داد آه هستي را به گونه اي ديگر ... نياز داشت

ميتوان حسي داشت آه تا اعماق هر چيز نفوذ آرد، يافت، و . نيز ميتوان نگريست
او . ريافت، و آن را با حسي قويتر، در آئينه قلب ديگران، منعكس ساختد

نقاب ظاهري . احساسات را از آليشه آالم، و واژه هاي تكراري، بيرون آشيد
_ رود شد... به آب زد، جزئي از آب شد... طبيعت و وجود انساني را آنار زد

بالي شاخه هاي در ال... رودخانه شد، از آبشار سرازير شد، به دريا پيوست 
در . به آسمان رفت _ پرنده شد ... درختان و گياهان، در فصول مختلف، ظاهر شد

خويش را به وجدان، و انديشه انسانها، .با باران و رگبار فرو ريخت... ابرها تنيد
سرباز و زنداني و آودك و ... نفوذ آرد، آنها را به خودشان نماياند. نزديك ساخت
_ به آشتزار رفت . خبر از روزهاي باراني داد... ي قوقو آردقوقو ل. قايقران شد

در شبان دم آرده نفس آشيد، تنگي . درجاده ها براه افتاد.. سر در آار شب پا آرد
، ...خنديد و گريست، با خنده ها و گريه هاي ما... نفس را در اين شبها حس آرد



گويي با آلمات جادو مي در وراي هر واژه، مفهومي را به عاريت گرفت، آنچنان آه 
به گامهاي پدرش ، سبلت _ هنوز آه هنوز است، نگاه او ديده مي شود. آند

او آنچنان تاسف و ! با نقش لبخندي بر لب، هر چند با تني خسته... مسلح... آويخته
افسوس را در قالب آلمات مي ريزد آه تو گويي از تو مي گويد و درد، درد تو 

هر زمانيش / من ولي چشم بر اين ره بسته: (( عزيزترينشدر فراق ... است، نه او
آاش مي / با دل غمزده ام مي گويم/ تا مي آيي تو به سويم خسته / ز ره مي جويم

ميگفتم )) عاليه (( با زنم / بانگ مي دادمش از دور بيا/ از اين پنجره من / آمد 
! ))پدرم آمده، در را بگشا/ زن  

ما ، بارها در طول عمر خويش با پدر تجربه آرده ايم احساس لطيفي را هر آدام از 
به استقبال آسي رفته ايم آه خود را ... ، گشودن در به روي پدر، در باز آرده ايم 
تكيه گاهمان، نقطه اميدمان، راهنماي .   از او، و او را، از خود، مي دانسته ايم

مي )) عاليه(( با زنم : سر، و نيما، با اين تح...راهمان، هدايتگر آار و انديشه مان
به زيباترين شكل ممكن، چنان اندوهي را )) / در را بگشا / پدرم آمده ! / زن: گفتم

در جانمان مي افكند آه، گويي آالم او، آئينه احساس حسرت همه ماست،  در 
... و يا اندوه  از دست دادن پدر... فراق  

مثل _ ل آب در رودخانه مث_ او احساس را بكار مي گيرد، مثل فشنگ در تفنگ
تصاوير او، تصاويري آنايي ست، ساخته ...! مثل آتش در نيستان_ فرياد در آوه 

او بي . مي شوند براي اينكه احساس را صيقل دهند، ومضمون را عمق بخشند
هر نقش، منظره او را تكميل تر، و عريانتر مي آند، و حسي . جهت نقش نمي زند

فزايد، آن چنان آه گويي، شما را براي ديدن يك فيلم جديد را، بر حس قبلي، مي ا
حرفش را نگاه مي دارد و آن زمان آه احساس آرد،  احساس شما، . آماده مي آند

به مرحله انطباق، با احساس خود او، رسيده است ،آالمش را چون ضربتي فرود 
به / نگ مرده را مانده درگورش ت/ با تنش گرم، بيابان دراز: (( مي آورد، بنگريد

آري / هست شب! به تنم خسته، آه مي سوزد از هيبت تب/ دل سوخته من ماند
)2. )) (شب  

مي خواهد ذهن شما را .در جاي ديگر، زشتي و زيبايي را، در آنار هم قرار مي دهد
زندگي ’ ، همه...غربت را به مدد مي گيرد، تنهايي را به طلب. به انديشه وادارد

از  تصوير تكيه دادن دست بر در، آمك مي گيرد،  .مردي را بر دوشش ميگذارد
. آنگاه، احساس پريشاني و نگراني خويش را، از خواب شما، به شما، مي نماياند

مانده پاي آبله، از راه / مي درخشد شبتاب / مي تراود مهتاب : (( با هم بخوانيم
مي گويد با / دست او بر در/ آوله بارش بر دوش / بر دم دهكده، مردي تنها / دراز 
) 3!... (خواب، درچشم ترم، مي شكند/ چند’ غم اين خفته: خود  

انتقال احساس، همراه با انديشه ژرف، است، از هر وسيله اي :  از آنجا آه هدف
هر واژه را، بسته به . آلمات وسيله اند، هدف نيستند: براي او. سود مي جويد

حتي اگر صراحت آالم، در .  مي يابداينكه در آجا از آن استفاده آند، شكل شاعرانه
در هنر، هيچ بايد و نبايدي، از خارج ...! آشكار ترين شكل ممكن باشد، چه باك



. شرايط خاص خلق اثر هنري است’ اگر حكمي وجود دارد، زائيده. تحميل نمي شود
. نيما به واژه ها حس مي بخشد   

آي آدمها (( ه آار مي گيرد چگونه؟ آنها را در جايي آه آاري از آنها ساخته است ب
يك نفر، / آه بر ساحل نشسته،  شاد و خندانيد، يك نفر در آب، دارد مي سپارد جان 

روي اين درياي تند و تيره و سنگين، آه مي / دارد آه دست و پاي دائم مي زند 
)4... )) (دانيد  

در برابر او از دريا و ساحل ميگويد،  مي خواهد  آسودگي، و آشفتگي رنج آور را، 
احساسات شما را، در جهت بيان انديشه خود، به حرآت وادار . شما، به نقش زند

عده اي د رحال نابود شدن هستند، چگونه مي تواند عصيانش را، از آرامش . آند
شما را شاد و خندان، بر ساحل مي : چندش آور، نشان دهد؟ دست به آار مي شود

درياي تند و تيره ( تمام خصوصياتش، مي افكند گرفتار شدگان را به دريا، با . نشاند
.... !آي آدمها: ، آنگاه فرياد مي زند)و سنگين   

 بازي با احساسات، وسيله تاثير گذاري است، و تاثير گذاري، جز از طريق اشباع 
موجهايي، آه مي آنند / لك ابري، آه دور مي ماند: (( تاثير پذيري، غير ممكن است

ليك، مرغ جزيره / آه چه اشكال، مي شوند جدا/ سي نمي داند و اندر آنجا، آ/ صدا
مي آند / در همين آن، آه او به تنهايي، سينه، خالي ز فكر بود و نبود / هاي آبود 

با / نظري، سوي رنگهاي رقيق / نظر انداخته، سوي خورشيد_ / فكر هاي دريايي 
شاد / تصور همه، او بر خالف / بجهيدست، روي آب عميق / تكاني به بالهاي سفيد

قو در آغوش موجها، / گر آسي هست يا نه، ناظر قو/ و خرم،ز ديدن آب است 
)5. )) (خواب است  

انگيزه، مهمترين عامل براي ارائه تصوير است، اما انگيزه، خود، محصول برخورد 
شاعر، متاثر از دو برخورد . است، و احساس، در برخورد است، آه خلق مي شود

قدرت نيما در ارائه ! برون از خود و با خود، و در خود. روني ستبيروني، و د
در . تصاوير بديع، نهفته در برخورد، و ديد عميقي است آه، ايجاد انگيزه مي آند

اينگاه، وقتي او قلم بدست مي گيرد، پس از تجزيه و ترآيب و هضم يافته ها، آنها 
همان قدرتي آه برخورد آرده، را براي برخورد، د رمعرض ديد ما قرار مي دهد، با 

ز / در گردش شباني سنگين / آوازهاي آدميان را شنيده ام : (( و دريافته است
يك شب، /من دارم از بر/ و آوازهاي آدميان را يكسر / اندوه هاي من، سنگينتر 

در خواب مي / آه من هنوز، هيبت دريا را / خواندند آنچنان / درون قايق، دلتنگ
او / دارد هوا آه بخواند، در اين شب سياه _ ري را  )) . ((  را ري)). (( بينم

) 6... (خواندن نمي تواند / او رفته با صدايش اما/ نيست با خودش   
شعر با (( ... آه صحبت شد، چنين مي گويد)) ديدي (( در مورد )) خود(( نيما 

... عر، ديد استبه نظر من ش... زندگي آغاز آرده، و با زندگي انسان تمام مي شود 
ديد شعري، پر زورتر از .. ما را، با قوت و لطف بيشتر، ادا مي آند’ آه انديشه

احساس ما توليد شده، بعدا با احساس ما، دمساز مي گردد،  و ميكوشد آه آن را با 
شاعرترين شاعران، براي خود جهاني دارد، به هم پيچيده و ... نيروي خود ادا آند
و در .. )) و، با پيچيدگي احساس خود، به سوي آن رفته استمرموز، از آنجا آه ا



شاعر بايد .. محرك درون ما واقع شود . .. شعر بايد: (( جاي ديگري مي افزايد
در اين حال .  شعر بايد جان بدهد، چه بسا آه بايد بيافريند وجان بدهد... بسازد

ير و توصيف شاعر، عواطف و تمايالت، وخصايص مختلفه انسان زنده را، تفس
با توجه به آنچه ذآر شد، در مي يابيم آه نيما، بين انديشه و  ... )). دقيق مي آند

احساس، در ديد . احساس، و جهان پيرامون شاعر، معتقد به رابطه متقابل است
او،آاتاليزوري ست آه انديشه را شاعرانه مي آند، اما جاي آن را پر نمي آند، 

تصوير و  احساس، بدون انديشه، راه به .  ساس رابهمانگونه آه انديشه جاي اح
بر اين اساس، .  جائي نمي برند، بهمانگونه آه انديشه، بدون تصوير و احساس

نيما، نه تنها در تئوري، آه به  بهترين وجه در عمل شاعرانه خويش، احساس و 
:مكانيزم عمل آن را مي نماياند  

، افروختم، در يك شب تاريك،  رفتن همسايه ام-من چراغم را، در، آمد...   
  وشب سرد زمستان بود، 

  با د، مي پيچيد با آاج، 
 در ميان آومه ها خاموش، 

 گم شد او، از من جدا، زين جاده باريك، 
 وهنوزم قصه بر يادست، 

:لب’  وين سخن، آويزه  
 آه مي افروزد؟ آه مي سوزد؟

 چه آسي، اين قصه را، در دل، مي اندوزد؟ 
رد زمستاني ،  در يك شب س  

)8. (گرم چراغ من، نمي سوزد’ خورشيد هم، چون آوره’ آوره  
نيما، از واژه ها در آنجا آه آاري از آنها ساخته است، : سخن گفتيم ’  د رميانه

در يكسوي اين . استفاده مي آند و بدين ترتيب، ترآيبات خويش را، حس مي بخشد
 ديگر، ماهيت خود واژه ها، چه عمل، اراده و انگيزه و شناخت است، و  در سوي

ويژگي هايي در يك واژه، آن را داراي شرايط انتخاب، به عنوان عامل بر انگيزاننده 
واژه . حس مي آند؟ از اين ديدگاه، در درجه اول، واژه هاي مانوس قرار دارند

هايي آه قابليت معنايي، و سپس موضوعي بيشتري دارند، و اين واژه ها، در 
، بار خاصي را، به لحاظ فرهنگ سنتي، وعاطفي، به دوش مي فرهنگ مخاطب

در نگاه دوم واژه هايي قرار دارند آه به لحاظ آوايي، و فونتيك، بر سيستم . آشند
سوم، واژه هايي قرار ’ در وهله. اعصاب،  اثر تخديري، و يا تحريك آنندگي، دارند

اي آنها، مخاطب را در اد) امتداد فيزيكي وتكيه ( دارند آه طول موج و فرآانس 
.جهت مقاومت، و يا بازتاب عصبي، سوق مي دهد  

اينچنين است آه حروف، و  سپس واژه ها، در يكسو، و انتخاب، و شكل ترآيب، آه 
آاملي را تشكيل مي ’ توسط شاعر، به آار بسته مي شود، در سوي ديگر، مجموعه

ساس تحريك شده شاعر، دهند آه مي توانند منجر به عمل حس بخشي، و  انتقال اح
. به مخاطب شوند  



اما زمينه عمل او .نيما، همچون شاعران ديگر، به تجربه در اين زمينه پرداخت
چرا آه قالب هاي سخن دوران گذشته، نمي توانستند مانع ادامه عمل . گسترده بود

شاعران آهن مجبور . حس برانگيزي او، تا آنجا آه به واقع نياز هست، شوند
مواره، در جايي آه هنوز احساس آنها چهار اسبه مي تاخت، به لحاظ بودند، ه

آن را در جايي متوقف آنند آه . رعايت اندازه به آار گيري آالم، افسار آن را بكشند
اما دست نيما باز . به لحاظ طبيعي، هنوز الزم بود به حرآت ادامه دهد، و يا بالعكس

ز گر، از اين امكان استفاده آرد ، بود، و او، تا جاي ممكن، به عنوان يك آغا
فرياد مي زنم، من چهره ام گرفته، من قايقم نشسته به خشكي، مقصود !: بنگريد

دست من، آمك، ز دست . يكدست، بي صداست: من، ز حرفم، معلوم بر شماست
من از _ شما، مي آند طلب، فرياد من، شكسته اگر، در گلو ، وگر، فرياد من، رسا 

)9! ( و شما، فرياد مي زنم، فرياد مي زنم براي خالص خود،  
د رانتظار يك روز خوش / فلج ’ اين خفته/ بسيار شد به خواب: و در جاي ديگر 

بيم / از بس آه خواب آرد/ از بس آه خواب آرد/ پيوندهاي او، گشتند سرد/ فرج 
  ) 10! (است آاو نخيزد از رخوت بدن، او را صدا بزن 

 و اضطراب و نگراني او از محيطي آه در آن، زندگي مي دلتنگي و تنهايي و غربت
آند، با واژه هايي معمولي و رسا و در عين حال داراي بار معنايي ويژه عامه فهم، 

ثر ميكند آه همراه با شاعر، خويش را در تنگنا، و مچاله شده ’چنان انديشه را متا
ي شويد، نه با روايت، شما با حادثه روبرو م!... مي بيني، و آنگاه فرياد مي زني

در بطن موضوع، و حادثه ها، واقع مي شويد، و آنگاه، واژه ها، چونان پتكي، به 
)11... (از بس آه خواب آرد... از بس آه خواب آرد : سر مي خورند  

 ))29/10/72((  
 

:زيرنويس  
.شعر پدرم _ 192ص _ شعر نيما از دآتر عطائي ’ مجموعه_ 1  
.ر هست شبشع _ 202ص _ همانجا _ 2  
.شعر مي تراود مهتاب _ 201ص _ همانجا  _3  
.شعر آي آدمها  _ 178ص _ همانجا _ 4  
شعر قو _ 294ص _ همانجا _ 5   
.شعر ري را  _ 236ص _ همانجا  _ 6  
 و 429 _428ص _ گرد آورنده سيروس طاهباز _ شعر وشاعري ’ درباره _ 7

433.  
.مستاني .سرد شعر در شب  _ 323ص _ مجموعه شعر نيما  __ 8  
.شعر فرياد مي زنم _ 346ص __ همانجا  ___ 9  
.شعر او را صدا بزن _ 280ص _ همانجا  _ 10   

روانشناختي، و زبان شناسي رسيدن به انگيزه، از ’ از اين ديدگاه، پديده  _ 11
معنا، يا به عبارتي ، فرآيند تبديل معنا به مضمون، ومضمون به انگيزه، بر مبناي 



حليل ارتباط تصويري ذهن، به مثابه دستگاهي محرك، بازدارنده، و يك تجزيه و ت
.بايگاني زنده و فعال، ميسر است  

نياز به انطباق گرايش هاي دروني و بروني  انسان، در پاسخ ’  دستور زبان، نتيجه
انديشمند، است، و مطابق با همين ’ به فعاليت هاي حياتي، و به عنوان موجود زنده

علت تفاوت مسائل نحوي، در بين ملت هاي گوناگون نيز، .  گيردنياز، شكل مي
نتيجه . منطقه اي، و فرهنگي خاص است_ همين گرايش ها و نياز موضوعي 

ويا در هم ريزي آن، به مثابه ) در گفتار و نوشتار ( آارآرد طبيعي دستور زبان 
اوير طبق قوانين واصول هر رشته هنري، ساماندهي، و سازماندهي تص( هنر 

. به هم است)) دو (( هر )) اين (( عيني، و ذهني انسان، و قابليت تبديل   
، ما، با تصاوير مجزا، در مضمون ... )در واژه ، جمله، متن ( معنا ’  در پديده

باتصاوير مرتبط، و در انگيزه، با تاثير گذاري، و تاثير پذيري سينمايي تصاوير 
ند تبديل معنا به مضمون، ومضمون به در نمودهاي خارجي فرآي. روبرو هستيم

انگيزه ، ذهنيت انسان، به عنوان سيستمي محرك عمل مي آند، و مرحله به 
منتزع، و سپس، قابليت _ مرحله، براي رسيدن به شكلي آاملتر، تصاوير، مرتبط 

( آنها را مي بينم : به عنوان مثال به اين جمله توجه آنيد. برانگيزانندگي مي يابند
( سپس با توجه به ذخائر تصويري از بايگاني ذهن ). تك تصويري _ معنايي ’ پايه

حال آه ديدم چه بايد بكنم ؟ با توجه به : پديده ارتباط دخالت مي آند) حافظه 
برداشت ذهني، از تصاوير گذشته، پاسخ به اين سوال داده مي شود و پاسخ، عمل 

به _ ديدن ( يا ) زدن _ ديدن ( ارتباط، و انتزاع موضوعي را صورت دهد ، 
... و ) فرار آردن _ ديدن ( يا ) استقبال رفتن   

توقف ذهني، براي رسيدن به استنتاج، درست پس از تجزيه موضوعي صورت مي 
تصويرها، مرتبط ، ونوع تحريك، و يا بازدارندگي حسي : پذيرد، در اينجاست آه

ذهني يا . ( براي عمل استانگيزه، به مثابه محرك . آنها ، توليد انگيزه مي آند
).عيني   

بازتاب عمل نمودهاي خارجي فرآيند، در زبان نوشتار ، به صورت هاي دروني 
غير از اين است آه تمامي آارآردهاي  ذهني ، به هنگام نوشتن ، . ظاهر مي شود

تمامي عمل (( دوباره تكرار مي شوند؟ درست است آه در نمودهاي خارجي هم 
 باشند، اما در يكسوي اين ذهنيت، برخورد و عينيتي مادي ذهني مي)) تصويري 

درزبان نوشتار، تمامي . وجود دارد آه عمل را مي تواند تحت تاثير قرار دهد
بنا بر اين ، آن شرايط مادي، در ذهن، دوباره باز . فرآيند، نتيجه عمل ذهني ست

.پروري شده، تمامي بازتاب ها، باز سازي مي شود  
چه ذآر شد، اآنون مي توان فرآيند تبديل معنا به مضمون، ومضمون  با توجه به آن

: به انگيزه را، اينچنين فرموله آرد  
معنا ): تصاوير مجزاي عيني و ذهني ( _ موضوع ):تصاوير  مرتبط ذهني ( _   
انگيزه ) : عبور سينمايي تصاوير از حافظه به جهت تاثير گذاري يا تاثير پذيري (   



انگيزه، از طريق معنا، و موضوع ، ما با فرمول باال روبرو  در عمل پيگيري 
_ معنا : ( هستيم، اما در خلق آثار هنري، با عكس اين فرمول، به تعبير ديگر

).انگيزه _ موضوع   
)) پايان ((   

 
 
 


