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چكیده
مقالۀ حاضر پیشینۀ مضامین سیاسی و اجتماعی را در اشعار نادرپور از شاعران شعر معاصر
مورد بررسی قرار داده است؛ درحالیکه مضامین سیاسی و اجتماعی او در پژوهشهای معاصر
مغفول مانده است .اگر نادرپور را شاعر تصويرها بنامیم ،سخنی به گزافه نگفتهايم .زمینۀ اصلی
مضامین شعر نادرپور ،فردی يا انسانی ـ فلسفی است و خیلی متمايل به انديشههای سیاسی و
اجتماعی نیست ،امّا در دفتر سرمۀ خورشید و در دفترهای بعدی گاهی به سراغ مضامین سیاسی و
اجتماعی به صورت سمبلیك میرود .مصداقهای عاطفی شعر او از عواطف رمانتیكی سیاه آغاز
شده و به سوی عاطفههای اجتماعی حرکت میکند و سرانجام به عاطفههای اندوهگین ناشی از
غربت و مرگانديشی خیامگونه پايان میپذيرد .رمانتیسیسم فردگرايانۀ نادرپور در دهههای  30تا
 50تبديل به رمانتیسیسم اجتماعی انقالبی میشود و شعر عاشقانۀ رمانتیكی را با شعر سیاسی
انقالبی در هم میآمیزد .در پس زمینههای شعری او هراس ،عصیان ،انتقام ،شكستهای عصبی،
اجتماعی و سیاسی بسامد بااليی دارد .در برخی اشعار نادرپور ما شاهد نگاه نو شاعر به انسان و
اجتماع و مفاهیمی چون عشق ،آزادی ،عدالت و مسائل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر
هستیم.
واژههاي کلیدي :نادرپور ،مضامین سیاسی ،مضامین اجتماعی ،عشق ،آزادی ،عدالت،
شعرمعاصر.
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 -1مقدمه
نادر نادرپور در سال  1308در تهران متولّد گرديد و در سال  1328به اروپا سفر
کرد .تنها مجموعۀ شعر او که در اين دوره به چاپ رسید «چشمها و دستها» نام
دارد .فضای عمومی «چشمها و دستها» تاريك است و تقريباً همۀ اشعار در پس
زمینۀ شب و تاريكی ارائه می شود .همین تیرگی تصويری ،در سطح انديشگی هم
مشاهده میشود و او اصوالً شاعری است مرگانديش و بدبین و ذهنیّت او غالباً کدر
است .حتّی آنگاه که میخواهد به مضامین لیريك بپردازد ،يك اندوه موذی کشدار
بر فضای عمومی شعرش سايه میافكند که نظیر آن در شعر حمیدی و ابتهاج
مشاهده نمیشود .زبان شعر او حال و هوای تازهای دارد و صورتهای خیالی شعرش
حاصل تجربههای شعری خود شاعر است .اشكال ايماژهای اين مجموعه ،تكراری
بودن آنها است؛ بهطوریکه وقتی به نیمههای آن میرسیم ،احساس میکنیم که
خوشههای تصويری تكراری ،پی در پی ،پیش میآيد و میرود .بسیاری از اشعار بر
مدار توصیف خیالی شب يا يك منظره در شب میگردد.
دوّمین دفتر شعر نادرپور «دختر جام» نام دارد .اشعاری که بین سالهای  31تا
 32سروده ،در اين دفتر گرد آمدهاند .او در اين سالها ،همچنان از پشت عینك تیره
و تار به هستی نگاه میکند .البته تأکید میکنیم که مرگانديشی و احساس پوچی
که در رگ و پی اين دفتر دويده ،ربطی به حوادث اجتماعی مثل شكست نهضت
ملّی ندارد ،بلكه ريشۀ آن را بايد در نگرش و جهانبینی فردی او نسبت به زندگی
جستوجو کرد.
«شعر انگور» شامل اشعار سالهای  34و  35نام مجموعۀ ديگری از نادرپور
است .اوّلین مطلبی که در اين اثر جديد تو ّجه را جلب میکند ،اين است که شاعر از
مرگانديشی و تیره بینی فاصله گرفته و به جای آن ذهن و زبانش را به سیر در باغ و
بوستان تغزّ ل برده است .البته ،تا اين حاالت غنايی دلكش ،از سطح زبان شاعر به
عمق جان او برسد ،مدّتی زمان الزم است و آن بیشتر ممارست و تربیت خويش
است که يكباره از تاريكی مرگانديشی بهکلّ ی جدا شده باشد؛ لذا ،در اين دفتر،
ترکیبی از صورتهای خیالی تیره و مرگانديشیها با تغزّالت نرم و لطیف گرد آمده
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که ما آن را «رمانتیك سیاه» نام مینهیم؛ بنابراين ،در اين دفتر پنج وجه شاخص
وجود دارد« :نگاه سمبلیك به طبیعت»« ،توجّه به سنّت فـرهنـگی کالسیك»،
«طرح دغدغههای انسان مدرن و زندگی شهری»« ،ارائۀ رمانتیك سیاه» و «توجّه به
شاعران غربی» .اين پنج وجه به منزلۀ پنج شريان حیاتی شعر او هستند که پس از
اين ،شعرش را زنده نگاه میدارد و به آن هويّت میبخشند .تمام تالشهای او در
دفترهای بعدی ،در جهت تكامل و گسترش همین وجوه است .براين اساس« ،سرمۀ
خورشید» ازآثار مهم نادرپور است.
دفتر «گیاه و سنگ نه ،آتش» شامل اشعاری است که بالفاصله پس از «سرمۀ
خورشید» سروده شده است؛ يعنی اشعاری متع ّلق به سالهای  1339تا .1344
بهرغم عنوان اين مجموعه -که بیانگر آن است که ما با شعری سر و کار خواهیم
داشت -که از فضای رمانتیك خارج شده و به مضامین سیاسی اجتماعی روی آورده،
فضای عمومی اشعار اين دفتر هم در ادامۀ مجموعۀ پیشین است .آن پنج شريان
حیاتی اينجا هم جريان دارد؛ با اين تفاوت که ايدۀ ايجاد اتّحاد و يگانگی میان
محیط طبیعی ،زندگی شهری و انسان ،در مرکز تمام تالشهای شاعرانۀ او قرار
گرفته است« .صبح دروغین» ـ اشعار سالهای  1356تا  60ـ در ادامۀ دفتر پیشین
است .تفاوت محسوس اين مجموعه با دفترهای پیشین اين است که در شعرهای
بعد از انقالب اسالمی برای مدّت کوتاهی ،بسامد واژگان مذهبی نظیر مؤذّن،
محراب ،گلدسته ،نماز و توحید در شعرش باال میرود ،امّا اين وضعیت زياد ادامه
پیدا نمیکند .همچنین صبغۀ سیاسی اجتماعی در اين دفتر اوج میگیرد« .خون و
خاکستر» که شامل اشعار بین سالهای  60تا  67است ،از دو جهت قابل تو ّجه
است :يكی ،بازگشت مجدّد او به انديشههای خیّامی و فاصله گرفتن تدريجی از
شعرهای سیاسی و ديگر ،طرح دغدغههای مهاجرانی که از ايران دور افتادهاند در
شعرهايی مثل خون و خاکستر .همچنین اينجا شاعر تصمیم میگیرد از فضاهای
روستايی هم برای تقويت بخشی تصويری شعرش کمك بگیرد که خیلی ادامه پیدا
نمیکند .آخرين دفتر شعر او «زمین و زمان» نام دارد و شامل اشعار سالهای  74تا
 76است .مرگ ،پیری ،مرور عمر ،انسان و زندگی ،مشكالت روحی و عاطفی
مهاجران ،دغدغههای اصلی او در اين دفتر است .رويكرد او به سنّت فرهنگی در اين
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دفتر محسوستر است .عاطفۀ شعريش غالباً از نوع عواطف فردی است .مصداقهای
عاطفی شعر او از عواطف رمانتیكی سیاه آغاز شده ،به طرف عاطفههای اجتماعی
حرکت میکند و سرانجام به عاطفههای اندوهگین ناشی از غربت و مرگانديشی
خیّامگونه پايان میپذيرد(زرقانی.)389 : 1384 ،
 -1-1بیان مسأله وسؤاالت تحقیق
از آنجايیکه از سال  20تا مرداد  32دوران بسط و آزادی تدريجی مطبوعات در
ايران به شمار میرود ،اين امر نقش بسیار مهمّی در شعر اين سه دهه ايفا میکند؛
از طرفی در همین سالها ،يعنی در نیمۀ دوم دهۀ 20و اوايل دهۀ ،30شاعران
رمانتیك و میانهرو دچار يأس و ناامیدی شديد هستند .يكی از مضامینی که در حدّ
فراوان و بهصورت يك جريان در شعر نو فارسی در نیمۀ اول دهۀ 30و از جمله در
آثار اولیۀ نـادرپور وجـود دارد ،موضوع مرگ است .دلیل عمدۀ توجّه وی به اين
مضمون را نیز در دو چیز بايد جست :جنگ جهانی دوم و فضای سیاسی و اجتماعی
بعد از کودتای  28مرداد  32؛ چرا که بعد از کودتا ،تعطیلی نشريات ،سانسور شديد،
خفقان و -در نقطۀ مقابل آن – جنبشهای چريكی شدّت میگیرد .نادرپور در اشعار
خود از اين عوا مل سیاسی و اجتماعی بر کنار نمان ده و تأثیر اين عوامل بر شعر او تا
آنجاست که وی را میتوان نمايندۀ سه دورۀ متفاوت اجتماعی و ادبی در ايران
دانست :الف -از سال 1320تا  :1340اشغال ايران و کودتای  28مرداد؛ ب -از سال
 1340تا پايان دهۀ  :50قیام های چريكی؛ ج -از اواخر دهۀ 50تا پايان حیات شاعر.
در اين تحقیق به سؤاالت زير پاسخ داده شده است - 1 :بازتاب مسائل اجتماعی
و سیاسی در اشعار نادر پور چگونه است؟  -2مسائل اجتماعی وسیاسی درکدام دوره
از اشعارش تجلّی بیشتری دارد؟
 -2-1اهداف وضرورت تحقیق
درك درست از وضعیّت جامعۀ شاعر که منجر به شناخت ما از اوضاع سیاسی و
اجتماعی حیات شاعر میگردد .شناخت اوضاع سیاسی  -اجتماعی جامعۀ عصر شاعر،
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ما را درشناخت ذهن و زبان شاعر ،راهگشا و مددرسان است.
 -3-1پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ تحقیق اين مقاله را در بخش نظری ،درمقدمه به اجمال توضیح داديم و
دربخش عملی ،پژوهشی که به مسائل اجتماعی وسیاسی انديشههای نادر پور داللت
کند ،يافت نشد ،امّا مقالههايی دربارۀ انديشۀ اجتماعی شاعر ،به چاپ رسیده است.
تحلیل انديشههای اجتماعی دراشعار نادر نادرپور ،نويسندگان سعید روزبهانی،
ماندانا عظیمی ،عادله سلطانیفر ،اوّلین همايش پژوهشهای شعر معاصر فارسی،
دانشگاه .1396 ،نادر نادرپور يكی از روشنفكران سرخوردۀ پس از کودتای بیست و
هشتم مرداد سی و دو است که حوادث سیاسی اجتماعی (بهويژه دهۀ سی) موجب
شد به اجتماع و مردم روی آورد .اين انديشهها را میتوان در قالب مفاهیی همچون
نابرابری اجتماعی ،تضاد طبقاتی ،ياد کرد خفقان موجود در جامعه ،ستايش آزادی،
مبارزه با استبداد ،صلح ،اروتیسم ،سمبولهای اجتماعی و غیره خالصه کرد.
بررسی جريانها و تحوّالت شعر فارسی از دهۀ  20تا دهۀ  50با تكیه بر اشعار
نادر نادرپور ،مريم رضا بیگی ،حسین حسن رضايی ،محمّد مراد ايرانی .فصلنامۀ
علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،شماره ،14
سال پنجم ،بهار .1392
همزمان با مشروطیّ ت و تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی ،در ادبیّات هم تغییراتی
رخ میدهد؛ کودتای  28مرداد  32نیز در تغییر و چگونگی شعر نو فارسی نقشی
مهم دارد.
 -2بحث و يافتههاي تحقیق
 -1-2مضامین اجتماعی در شعر نادرپور
شاعر در اين شعر که نام آن را رقص اموات گذاشته است ،تصويری متناقص از
زندگی صنعتی و سنّتی در قالب مظاهر آن يعنی سوت ترن و سر و صدای دروگران،
دنیای خود را محو آلود و خفته معرفی میکند .او در دنیايی زندگی میکند که علی
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رغم هیاهوی فريبندۀ آن اجتماعی هست که در شب ظلمانی خاموش و خفته نفس
میکشد:
«سوتترن به گوش رسد نیمههای شب /آهسته از کرانه دريای بیكران /باد خنك ز
مزرعهها آورد به گوش /در های و هوی بیشه ،سرود دروگران /خواند نسیم نیمهشبان در
خرابهها  /در نقش کاهنان شب او را و ساحران /برجادهها فكنده چو غوالن رهنشین/
مهتاب ،سايه های چنان و عرعران /باد آورد ز ساحل دريا ،خفیف ومحو /آواز موجها و
شبانان و عابران /جنگل در آشیانه شب ،فقط بیصدا»(نادرپور.)55 :1381،

شاعر مظاهر تمدّن صنعتی وام گرفته شده از کشورهای پیشرفته را به ماری
گزيده در دل بیشههای روستايیان می بیند که تنها صدای سوت و فرياد آزاردهندۀ
آن آرامش روستا و بیشه را بههم میريزد:
«نمای قريه در تاريكی شب /چو کندويیست بر پهلو فتاده /به طاق کلبههايش پرتو ماه/
تو گويی طاقۀ ديبا گشاده /به چشم آيد رخ دهقان پیری /که زير نور فانوس ايستاده /نمايان
کرده نور صورتی رنگ /خطوطی را در آن سیمای ساده /خطوطی را که جای پای
غمهاست /غم شب و اشك صبحدم هاست» (همان.)65 :

نادرپور روستايی را در تاريكی میبیند و اين نوع نگاه از يأس و حرمان و ناامیدی
شاعر حسّاس نسبت به وضعیت هموطنان بهخصوص قشر زحمتکش و رنجديدۀ
همیشه تاريخ خبر میدهد .شاعر در شعر فوق روستا را مانند کندويی در شب
می بیند که پرتو ماهی در آن افتاده است و روستايی با دهقان پیر بر چهرهاش
خطوطی از غم نشسته است.
 -1-1-2شهر

در دهههای اخیر ،ادغام اقتصاد ايران با اقتصاد سرمايهداری جهانی و رشد برونزا
و به تبع آن مهاجرت بیرويۀ روستائیان به شهرها بهويژه کالنشهرهای کشور
برجمعیت شهرنشینی افزوده است .طی  40سال گذشته ،نسبت شهرنشینی در
ايران از  31درصد در سال  1335به  61درصد يعنی دو برابر در سال  1375افزايش
يافته و اين روند همچنان ادامه دارد .افزايش نسبت شهرنشینی ناشی از دو عامل
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تبديل سكونتگاههای روستايی به شهر از يك سو و مهاجرت روستايیان به شهرها
از سوی ديگر میباشد .امانی درکتاب خود تحت عنوان «جمعیّتشناسی عمومی
ايران» عنوان کرده است« :جمعیّت مجموعه شهرها از چهار عامل نشأت میگیرد:
ی
اوّل ،جمعیّت مقیم شهر و افزايش طبیعی آن (تفاضل موالید و مرگ و میر) ط ّ
مدّت معیّن .دوّم ،مهاجرتهايی که از نقاط ديگر اعمّ از شهر و روستا و حتّی ساير
کشورها به شهرها صورت میگیرد .سوّم ،ادغام حومهها و اقمار شهری به محدودۀ
شهرها و چهارم ،تب ديل نقاط روستايی به شهر در نتیجۀ رشد شهری و جاذبۀ
جمعیّ تی شهرها و در نتیجه فرارفتن از ضابطۀ حداقل جمعیّت شهری» (امانی1380،
 .)89:او وضعیّت شهر را اينگونه ترسیم میکند:
«درها و طاقها /،مانند قد مردان کوتاه است /از پشت هیچ پنجره ،ديگر /يك قامت
کشیده /يا يك سربلند ،نمايان نیست /داغ نیاز ،پینۀ مهر نماز را /از جبهۀ گشادۀ زاهد
زدوده است .../مردان /،دلهای مردهشان را /در شیشههای کوچك الكل نهادهاند /و دختران،
صفای عطوفت را  /در جعبه های پودر /.ديگر ،کسی رفیق کسی نیست /اين يك ،زبان آن
يك را /از ياد برده است / ...و نان خشك را /با آب چشم ،ترکرده است /نیروی کودکی-/،در
کوچههای تنگ شرارت /-از صبح تا غروب ،دويد /،بر بام ،درکمین ،کبوتر نشسته است/
چشم چراغها را با سنگ ،بسته است /خورشید و ماه -بادکنكهای سرخ و زرد  -در آسمان
خالی ،پرواز میکنند /و روزها و شبها -اين سكههای قلب  /-دردستهای چرکین ،سايیده
میشوند /.ديگر ،صدای خنده گلها /الهامبخش پنجرهها نیست /آواز ،کار حنجرهها نیست/
سیگار -در میان دو انگشت  /-از دير باز ،جای قلم را گرفته است /ودود اعتیاد /،دلها و
خانهها را تاريك کرده است /.گلهای کاغذی /و میوههای ساختگی را /در ظرفها و
گلدانها جای میدهد /:او،عاشق( طبیعت بیجان) است» (امانی .)478 - 475:

 -2-1-2زن

زن و مرد در کنار هم دو رکن اساسی هر جامعه محسوب میشوند .زن
نقشهايی چون مادری ،همسری ،به دنیا آوردن فرزند و تربیت او و ايجاد محیطی
آرام درخانواده را بر عهده دارد .امروزه عالوه بر اين نقشها زنان در عرصۀ اجتماع،
کار در بیرون از منزل و در آمدزدايی نیز فعّال هستند که يكی از اين عرصهها
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ادبیّات است؛ چرا که ادبیّات هر کشوری تحت تأثیر اوضاع اجتماعی و فرهنگی
جامعه پیش میرود .حضور زن در ادبیّات حضوری اجتنابناپذير است .زن اين
موجود حسّاس و مؤثّر در جامعه گاه چون مريم مقدّس هالهای از تقدّ س و نجابت به
خود میگیرد و گاه چون ابزاری جسمانی مطمح نظر میگردد ،گاه شخصیّت مادری
میگیرد و گاه جسمش را برای امرار معاشی ناچیز در معرض فروش میگذارد ،گاه
پا به پای مرد در صحنههای مبارزات سیاسی و اجتماعی حضور پیدا میکند و گاه
چون مانعی مرد را از راه بازمیدارد ،گاه دست نوازشگر محبّتش مرد را آرامش
می بخشد و گاه نگاه حريص و خیانتكارش او را به عصیان علیه خويش وامیدارد
(زواريان)12:1370؛ بنابراين نمیتوان حضور زن را در ادبیّات مخصوصاً ادبیّات معاصر و
فارسی ناديده گرفت .در میان شاعران معاصر ايران نادر نادرپور از شمار شاعران
رمانتیك دهۀ سی است .اين شاعران نگاهی ويژه به زن بهعنوان معشوقی زمینی
دارند .مقام معشوق در ا ين نوع شعر از عرش به فرش تنزّل میيابد و عشق که
رابطهای معنوی بوده به رابطهای جسمی و فیزيكی تغییر جهت میدهد(پورچافی،
 .)127:1384شعر نوقدمايی میانه رو نادر نادرپور بهسبب جوهره و خصلت رمانتیك و
تصاوير زنده رنگ تند عاطفی پرداختن به انديشهها و دغدغههای اساسی آدمی و
زبان روان و راحت در دهۀ سی بیشترين خوانندگان را جلب کرد(حسن لی48:1383 ،
الف) زن در حوزۀ خانواده :مادر به عنوان اولین موجودی که انسان در زندگی
خود با او روبهرو میشود ،دارای ارزش ويژهای است؛ به ويژه در جوامع شرقی و
اسالمی که دارای جايگاه و مقام وااليی ست .اغلب شاعران ايرانی و عرب هم به
پیروی از اين فرهنگ شرقی -اسالمی توجّه ويژهای به مادران دارند و همواره در
شعرهای خويش از مادران ياد میکنند .نادرپور در بسیاری ازشعرهای خود از مادر
ياد میکند؛ بهويژه در دوران پیری خويش که به گذشته رجوع کرده و از جدايی و
نبود مادر شكوه سر داده و در آرزوی ديدار دوبارۀ وی به سر میبرد:
«ای ياد تو زيباتر از بیم و امید من /آيا بهاری تازه در راه است؟ /ای مادر ای در
خوابهای غربتم بیدار /آيا تواند بود ما را وعدۀ ديدار؟» (نادر پور.)592:1381 ،

نادر پور بهعنوان يك شاعر رمانتیك بیش از هر چیزی به زن بهعنوان معشوق

بازتاب انديشههای سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور 213 /

مینگرد و عشقی کامالً زمینی را بهتصوير میکشد .وی در اين بخش از اشعارش
زيبايیهای معشوق را به مانند چراغی درخشان و راهنما توصیف میکند و گاهی از
فراق و جدايی معشوق شكوه سر میدهد .او زن را روشنی شبهای تاريك خود
می داند که با نبودش اين روشنايی از بین رفته و شاعر را در تاريكی و ظلمت تنها
گذاشته و پس از آن ياد و خاطرۀ معشوق جز وحشت و تلخی و رنج چیزی برايش
ندارد:
«چراغ شب تار من بودی ای زن /دريغا که ديگر چراغی ندارم /مرا ياد تو تندباد بال شد/
که جز وحشت از او سراغی ندارم»(همان)376 :

در شعری ديگر به ياد خاطرات زيبايی که در گذشته با معشوقش داشته میافتد
و از اينكه ديگر در کنار او نیست و او را تنها گذاشته آه و ناله سر میدهد:
«با من چنان به مهر در آمیختی که بخت /چون در تو بنگريست لب از شكوهها
بدوخت /وان قطرۀ نگاه تو چون در دلم چكید /چون اشك گرم شمع مرا زندگی

بسوخت»(همان.)160:
نادرپور نیز مانند نزارقبانی بارها در اشعار خويش به ستايش معشوق پرداخته و
خوبیهای او را وصف کرده و برای او دعا میکند .وی در اغلب اشعارش خصوصیّات
جسمی و ظاهری زن را در خور ستايش میداند ،امّ ا گاه در برخی از اشعارش به
ويژگیهای روحی و باطنی معشوق هم تو ّجه میکند .بهطور مثال در شعر مديحه
پاکی معشوق خود را که با تاريكی و غم بیگانه و با روشنايی و پاکی آشناست ،
میستايد .معشوقی که با پس زدن تیرگیها همیشه پذيرای روشنیهاست:
«همیشه پاکی تو /همیشه پنجرۀ بستهای به روی غروب /ولی گشاده بر آفاق تابناکی
تو /ستودهتر ز تو نشناسم ای ستودهترين»(نادر پور.)554:1381 ،

نادرپور در اشعار زيادی معشوقش را میستايد ،از جمله در شعر نويد معشوق
خود را ستوده و از او بهعنوان بهترين و عزيزترين کس خود ياد میکند:
«طنین گام تو در لحظههای آمدن تو /صدای جوشش خون است در سكوت رگ من/
صدای رويش برگ است از درخت تن تو /ای همیشه عزيز ای همیشه از همه
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بهتر»(همان.)698:

نادرپور را بهعنوان شاعری رمانتیك میشناسند و آنچه مورد غفلت شاعران
رمانتیك است ،اجتماع و مسائل آن و مردم و دردهای آنان است .در اينگونه اشعار
حتّ ی از ضمیر مای جمع و هر آنچه به جمع و جامعه بر میگردد ،به ندرت سخن
میرود(پورچافی .)126:1384 ،نادرپور در شعری که به توصیف شهر پاريس میپردازد،
نسبت به وضعیّت زنان در آن شهر اعتراض میکند .از نظر او مردم اين شهر ارزشی
برای زن قائل نیستند و از وجودش در جهت ارضای امیال خود سود میجويند و
حتّی عكس زن روی پول هايشان نه برای احترام به او بلكه برای استفاده از زيبايی
اوست .يعنی زنان را با سكّه هايی که عكس خودشان روی آنهاست ،میخرند و اين
رفتاری که شهروندان يك شهر بزرگ اروپايی با زن میکنند ،رفتاری متناقض و نادر
است:
«شهری که در حراج بزرگ غريزه ها /زن را به چند سكۀ ناچیز میخرد/آنگاه نقش
چهرۀ او را فرشتهوار /زينت افزای نیم رخ سكه میکند» (نادر پور.)803:1381،

ب) توصیف زن :وصف زن يكی از جنبههای توصیف است که شاعر به مشخّصات
و ويژگیهای خاص زنان میپردازد .در متون گذشته توصیف زن رايج بود و يكی از
شگردهای شاعری به حساب میآمده است(يزدانی .)262:1387،نادرپور نیز در
شعرهايش به توصیف حاالت روحی و جسمی زن پرداخته و در اين میان توصیف
ظاهر و جسم زن در شعر وی دارای بسامدی باالست .وی در شعر خود اجزای پیكر
زن اعم از اندام سپید ،لب،گیسوان،چشمها و ...را توصیف کرده است:
«او را شناختم /از نسل ماه چو دود مشكی شبها سیاه بود» (نادر پور.)171:1381 ،

«زنی چراغ به دست از سپیده دم آمد /زنی که موی بلندش در آستان طلوع /غبار
روشنی سرخ شامگاهان داشت /نگاه روشن زن /خراش پنجۀ خورشید را نشانم داد /زمان،
زمان عزيمت بود /:زنی چراغ به دست از حصار شب میرفت /مرا ،اشارهکنان از قفای خود
میبرد /زنی که موی بلندش درآستان غروب /شكوه روشنی سرخ صبحگاهان داشت /،زنی
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که آينهای در نگاه ،پنهان داشت(1» ...همان.)539 -538 :
 -3-1-2نكوهش مردم زمانه

نكوهش مردم زمانه از مهمترين مضامین شعری تاريخ ادبیّات فارسی بهشمار
میرود .شاعرانی که روحیۀ آشتیناپذيری داشتهاند ،همیشه از وضعیّت موجود
گلهمندند و اغلب شكايت آنها بهصورت شكوه از سپهر و فلك جلوه میکند ،امّا در
دوران معاصر شاعران واقعگرا گرفتاری را ناشی از چگونگی طرز تفكّر مردمان جامعه
خويشتن میدانند.
نادرپور از جمله شاعرانی معترض ودرد آشناست که سرنوشت او اين بود که هیچ
دردآشنايی نداشته باشد .او به زبانی زيبا ،انسان هم تیپ خود را میهمان ناآشنا
معرّفی میکند که با ناآشنايان در ستیز است و سخن او را نمیپذيرند .هیچ کس از
سرّدرون او آگاهی ندارد .او با مردم بیاحساس روبهروست ،از اين جهت سخت
غمگین و آزرده خاطر است و هیچ کس نیست که حامی يا پشتیبان او گردد:
«حديثم را کسی نشنید ،نشنید /درونم را کسی نشناخت ،نشناخت /براين چنگی که
نام زندگی داشت /سرودم را کس ننواخت ،ننواخت» (همان .)186 :

مردم زمانۀ او بیدرد هستند يا از جنس درد شاعر نیستند:
«من آتشم که دردل خودسوزم ای دريغ! /من آتشم که در تو نگیرد شرار من» ( همان:
.)187

او مادر خود را خطاب قرار میدهد .در خطاب با تمامی مادران جهان هستی که
وظیفۀ پرورش و تربیت نسل آينده را بر عهده دارند و از طريق مادران میخواهد
مردمانی را که از هم رمیدهاند ،دوباره بر سر صلح و آشتی و دوستی بیاورد:
«مادر! توبیگناهی ومن نیز بیگناه /اما سزای هستی ما ،در کنار ماست /از يكدگر
رمیده و بیگانه ماندهايم /وين درد ،درد زندگی و روزگار ماست!» (2نادرپور.)189 :1381،

 - 1مجموعۀ صبح دروغین.
 - 2مجموعه شام باز پسین.
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 -4-1-2غنا و اشرافیّت

ارتباط تنگاتنگی میان اشرافیّت و اسرافکاری وجود دارد .به اين معنا که
اشرافیگری منش و خصلت اسرافکاری را پديد میآورد و آدمی را از رفتارهای
هنجار به سوی نابهنجاری میکشاند ،چنانکه قرآن در تعريف اسراف بیان میکند،
اشرافیّت ،آدمی را به سوی فساد سوق داده و از اصالحگری باز میدارد .بر اين اساس
کسانیکه به خوی اشرافیّت دچار میشوند ،انسانهای ض ّد اصالح و مفسدانی
هستند که با هرگونه کماليابیِ آفريدههای زمینی از انسان و غیر انسان مخالفت
می کنند .رفتارهای ايشان جز فساد و تباهی برای زمین و زمینیها چیزی به ارمغان
نمیآورد و خود و ديگری را به سوی نیستی و هالکت سوق میدهند:
«شما ای امیران ،شما ای بزرگان! /شما ای همه سرنشینان واال! /شما ای همه کاخداران
بی غم! /شما ای همه جنگجويان دانا! /چه نازيد بر داستانهای تاريخ ؟ /چه بالید بر
زورمندان فردا ؟ /بمیريد ،زيرا به مردن سزايید /بمیريد ،زيراکه آفت شمايید!» ( 1همان:
.)138-137

 -5-1-2ادبیّات کارگري و انقالبی

منظور ما از ادبیّات کارگری به معنی آثاری که فق ط از سوی کارگران سروده
شده باشد ،نیست .هر چند ممكن است کارگرانی صاحب ذوق پیدا شوند که دربارۀ
طبقۀ خود آثاری خلق کنند و اينگونه آثار هم جزو ادبیّات کارگری شمرده میشود.
در ايران با اينکه همواره آثاری بودهاند که به توصیف زندگی قشر کارگر
میپرداختند و هم کتابهايی که با جهتگیری کمونیستی نوشته میشدند ،باز هم
معنای ادبیّات کارگری چندان يكدست نیست؛ زيرا حجم آثاری که در آنها صراحتاً
جهتگیری سیاسی وجود داشته باشد ،به نسبت آثاری که فقط درد و رنج طبقۀ
ضعیف را بازگو میکنند ،بسیار اندك است و اين باعث شده که اساساً طرح ادبیّات
کارگری برای ادبیّات فارسی چندان جدّ ی گرفته نشده و حتّی تاکنون کتابشناسی
دقیق و کاملی از آن ارائه نشده باشد .برای مثال جای دادن آثار ابوالقاسم الهوتی،
 - 1مجموعۀ دختر جام.
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محمّ دعلی افراشته و احمد شاملو در کنار آثار سعید سلطانپور ،احسان طبری يا
خاطرات نوشته شده توسّط اعضای حزب توده به هیچ وجه در کنار هم منطقی
نمینمايد .نادرپور هرچند به معنی مصطلح جزو شاعران اينگونه ادبیّات نیست ،امّا
به وضعیّت و زندگی کارگران عالقهمند است و با لحن حماسی آنها را به مبارزه
دعوت میکند .در شعر زير پتك يا چكش به صورت معناداری تبديل به نماد شاعر
شده است:
«آهنگران پیر ،همه پتكها به دست /با چهرههای سوخته ،در نور آفتاب /چون اختران
سرخ ،به تاريكی غروب /چشمان پُر از نويد فرح بخش انقالب» (همان.)142 :

 -2-2مضامین سیاسی در شعر نادرپور
-1-2-2تبعید از وطن و وطنگريزي

نادرپور درالبهالی اشعارش عشق به میهن و مردم را بهصورت صريح و رمزی
بیان میکند ،امّا به سبب روحیۀ ناسازگاری و عدم تحمّل شرايط متناسب با
روحیّات خود ،وطنگريزی را برمیگزيند .او از جمله شاعران مهاجر به قارۀ
آمريكاست که از مشكالت سفر و هجرت خود و عدم سازگاری با فرهنگ بیگانه بارها
شكايت کرده است که به نوستالژی دراشعار او تبديل شده است .او بارها تصمیم به
بازگشت میگیرد ،امّا باز ناامیدانه به وضعیّت موجود قانع میگردد و ماندن را بر
بازگشت ترجیح میدهد ،تا اينكه اين غربت او را به ديار ابدی مرگ میکشاند.
مهمترين عنصر انديشۀ ملّیگرايی ،وطن است .ملّیگرايان برای وطن و سمبلهای
ملّی از قبیل پرچم ملّی ،اسطورههای ملّی و بناهای باستانی ارزش بسیار زيادی قائل
هستند؛ بهطوریکه گاهی عالقه به میهن صورت بسیار افراطی پیدا میکند و از
حالت اعتدال و میانهروی خارج میشود ،امّا موقعی که وضع ّیت حاکم بر کشور نه
چنان است که بتوان بر آن افتخار نمود ،شاعر يا به گذشته پناه میبرد و يا تنها به
بیان ايده آلهای خود اکتفا میکند و ضمن انتقاد از وضعیّت موجود ،برداشت خود
از وطن واقعی را در قالب گاليه و انتقاد بیان مینمايد (درستی.)194 :1381 ،
«ديگر بس است اينهمه ماندن /بر لب ترانۀ سفرم هست /خواهم رها کنم قفسم را/
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خوشبخت من که بال و پرم هست!»(1همان .)202:

« دل زانچه هست و نیست بريدم /تنها غم گريختنم هست /خواهم سفر کنم به دياری/
کانجا امید زيستنم هست» (همان.)200 :

نادرپور با توجّ ه به فضای آن روز جامعه برای کسب تجربه و دانشاندوزی به
کشورهای اروپايی سفر میکند ،امّا در سفر آخر او نوعی ستیز با فضای جامعۀ ايرانی
هست .هرچند او به زرق و برق جهان متمدّن فرنگی شیفته میشود ،امّا هیچوقت
روحیّۀ وطنپرستی را از دست نمیدهد و گاهی از هر دو جهان نا امید میشود و به
مذمّت وطن و سرزمین بیگانۀ عاری از عاطفه میپردازد.
نادرپور ،به سال  1343به ايتالیا رفت و پس از فراگیری زبان ايتالیايی ،بار ديگر،
به فرانسه باز گشت و بعد از اقامتی سه ساله در اين دو کشور به ايران آمد و پنج
سال را در تهران گذراند و سپس در سال ، 1350دوباره عازم ايتالیا و فرانسه شد و
در آغاز سال1351به وطن بازگشت .وی از دانشگاه سوربن فرانسه لیسانس ادبیّات
فرانسه را اخذ کرد ،در سال1359به تبعیدی ناگزير گرفتار آمد و به فرانسه رفت و تا
سال  1365در آنجا ماند .او در سفر کوتاهی به ايران آمد و سپس به امريكا رفت.
نادر پور دفتر شعر «صبح دروغین» را در سال 1360و «خون و خاکستر» را در
سال1367به چاپ رساند .نادر نادرپور در اسفند ماه  1378در غربت خرقه تهی کرد:
«دراين شهر غربت که مأوای تست /چنان زندگی کن که در زادگاه /وگر خون به
چشمت کم از آب نیست /بر آن خاك خونین ،سنگین نگاه!» (درستی.)809: 1381 ،
«چوديدی که گردون به کامت نگشت /ازو ،انتقامی دلیرانه گیر! /چودرخاك خود،

کامیابت نكرد /مراد از بر و بوم بیگانه گیر»(2درستی.)810: 1381 ،
 -2-2-2نابسامانی و فقر

نادرپور از ظلم و بیداد جامعه مینالد و سراسر دنیا را پراز آتش ،بیماری ،خشم،

 - 1مجموعۀ صبح دروغین.
 - 2مجموعۀ خون و خاکستر.
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نفرت و دوزخی واژگون میبیند و معتقد است که از امنیت وآسايش خبری نیست و
جامعه پر از نیرنگ و ظلم و بیدادگری است:
«بهجز پهنههايی پر از دود و آتش /بهجز سیل کشتار و بیماری و خون /بهجز نالههايی
پر از خشم و نفرت /بهجز دوزخی واژگون ودگرگون /بهجز تندبادی که آهسته خواند /سرود
غم خويش در گوش هامون /بهجز انتقامی چنین تلخ و نارس /بگو با من ای دل ،چه
ماندست با کس؟» (درستی.)137 :1381 ،

او درمعرض علل نابسامانی امور جهان ،تقدير و سرنوشت موهوم را گناهكار
میداند ،از معرّفی علل واقعی محسوس جهان پیرامون خود غفلت میورزد يا به
صراحت از آنها ياد نمیکند و اين همان نقطۀ تفاوت او با شاعران سیاسی و
اجتماعی زمانۀ خويش است که پرده از عوامل بدبختی و فالکت همکیشان و هم
وطنان بر میدارند و با سالح شعر به جنگ ظالمان میروند:
«جهانا! فسون توأم بی اثر شد /نگیرد مرا جذبۀ مهر وماهت /جهانا! مالل از تو دارم/
ماللی که آغاز و پايان ندارد /ماللی که سامان نگیرد /ماللی که درمان ندارد»(1همان.)190 :
 -3-2-2ملّت و میهن

آدمی از ديرباز ،تعلّق خاطر ويژهای به وطن داشته و در هر جای کرۀ خاکی که
باشد ،قلبش برای سرزمین مادریاش میتپد و اين موضوع بهويژه در شعر شاعرانی
که سرزمینشان در آتش جنگ و استعمار سوخته ،نمود بیشتری يافته است .میهن
دوستی و ناسیونالیسم ،علیرغم اينكه در مواردی بهجای هم بهکار میروند ،کامالً از
هم جدا هستند .میهندوستی با ناسیونالیسم که همراه با کینه نسبت به ملل ديگر و
خودستايی از نژاد خود و اغراق در مفاخر و شعائر ملّی است ،متفاوت میباشد .هر
چه که ريشه های وجودی طبیعی يك انسان در يك مكان قویتر باشد ،ارتباط آن
شخص از نظر روانی و طبیعی با آن محل بیشتر و قویتر خواهد بود .اين يك
مسألۀ کامالً طبیعی است:

 - 1مجموعۀ دختر جام.
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«نسلی که غول باديه پیما را/درآسیای کهنۀ بادی ديد/تا نیزه را به سینۀ وی کوبید/،
نفرين باد ،نیزۀ او را فروشكست/چنگال غول ،پیكر او را به خون کشاند /.نسلی که اسب
فربه چوبین را /چون مهرهای به عرصۀ شطرنج خود نهاد /وآن اسب بیسوار ،گروهی پیاده
زاد /يك يك ،پیادگان را در خانه ها نشاند /.نسلی که خود به چشمۀ آب بقا رسید /،امّا ،به
سود همسفرانش از آن گذشت /تنها ،حديث تشنگی اش را به ما رساند/نسلی که در مقابله با
خصم هوشیار /مستانه ،گرز خود را بر پای اسب کوفت /،دشمن رسید وکاسۀ سر را ازو
گرفت /آن گاه ،طعم بادۀ خون را بدو چشاند/نسلی که از پدر /نامی شنیده بود و نشانی
نمیشناخت»(1درستی.)758 :1381 ،
«ما ،نان به نرخ خون جگرخورديم /زيرا که نرخ«روز» ندانستیم» (همان.)759 :

 -4-2-2بی عدالتی

يكی از مسائلی که شاعران بدان اهمیّت میدادند ،وجود بیعدالتیهای گوناگون
در سطح جامعه از ديدگاه آنان بود .تفاوت سطح زندگی خانوادهها ،نحوۀ معیشت،
میزان درآمد ،بهرهمندی از امكانات و ...از مسائلی بودند که جلب تو ّجه میکردند.
انديشمندان چپی در ايران ،اين تفاوتها را در قالب اختالفات طبقاتی مشاهده
میکردند و معتقدند بودند که اندك گروه سرمايهدار و بورژوا درصدد بهرهبرداری از
دسترنج طبقات کارگر میباشند؛ درحالیکه طبقات کارگر و کشاورز بیشترين
زحمت را متحمّل میشوند ،امّا از سود حاصله کمترين سهم را میبرند و به همین
دلیل درصدد بودند تا از طريق ايجاد تحوّل يا انقالب اين نسبتهای نابرابر را
دگرگون سازند و بر اين باور بودند که همین طبقۀ زحمتكش و کارگر و دهقان است
که میتواند چنین تحوّلی را ايجاد کند ،چون طبقۀ «مولّد» ،طبقۀ کارگر است و لذا
اينان «موتور محرّکۀ» انقالب میباشند .شاعران چپی به انحای مختلف درصدد
بودند ،وضع اسف بار زندگی دهقانان و کارگران را به تصوير بكشند تا آنان را از
موقعیّت و وضعیّت خود ،بیشتر آگاه کنند :اينان شرط تح ّرك و بسیج تودهها را
«آگاهی طبقاتی» میدانستند .شاعر بايد وظیفۀ آگاهی بخشیدن به تودۀ رنجبر را بر

 - 1مجموعۀ صبح دروغین.
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عهده میگرفت و با به تصوير کشیدن زندگی ،آنها را برای حرکتهای انقالبی
مستعد میساخت .از اين منظر ،اشعار کارگری که در ابتدا ،اشعار اجتماعی به نظر
میآيند ،صبغۀ سیاسی به خود میگیرند و جزو اشعار سیاسی محسوب میشوند .در
میان کسانی که در همین بخش اشعاری از ايشان نقل شد و به «طبقات کارگری و
دهقانی» توجّه داشتهاند ،اشعار منوچهر شیبانی و سیاوش کسرايی نمود بیشتری
دارد .نیما يوشیج بنیانگذار شعر نو درايران ،خود در اشعار مختلفی همچون خانوادۀ
سرباز ،کار شب پا و شب قورق به زندگی طبقات پايین دست وکارگر جامعه توجّه
کرده است(درستی 178 :1381 ،ـ .)179
«چه روزگار غريبی /:برادری ،سخنی بیش نیست /و معنی لغت آشتی ،شبیخون است/
پسر به خون پدر تشنهست و رودها همه از الشهها گرانبارند /و دام ماهی صیّادها پر از
خون است» (همان.)501 :
 -5-2-2سرخوردگی

نادرپور را اگر شاعر هراسها و اضطرابها بنامیم ،سخنی به گزافه نگفتهايم .او
ناامید از زندگی ناله میکند و هیچ دلخوشی ندارد و ناراحت وگريان فقط به اعتراض
بسنده میکند .شاعرعقدۀ دل دارد .او در شعر زير نیمه شبی را برکرانۀ استخری
توصیف میکند که مرغابیها با اشاره و رمز با هم حرف میزنند و عقدۀ دل را برای
هم باز میکنند:
«نیمه شب آنگه که برکرانۀ استخر /دستۀ مرغابیان به گردهم آيند /زمزمهای دلنشین
کنند و به نجوا/عقدۀ دل با اشارهها بگشايند»(1درستی.)91 :

شاعر در بند ديگر از شب و جغد شب در قلعۀ خاموش خاطرات مرگ وحشت
سخن میگويد و الگويی از سرخوردگی مردم و خود شاعر در دوران معاصر میتواند
باشد.
« نیمه شب ،انگه که ورد هر شبه را،جغد /سرکند از تك درخت دامنۀ کوه /زنده شود

 - 1مجموعۀ چشمها و دستها.
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در سكوت قلعۀ خاموش /خاطره هايی زمرگ و وحشت و اندوه» (همان.)92:

شاعر ناامیدانه از زندگی شكايت میکند و آنقدر سرخوردگی دارد که به چیزی
جز مرگ نمیانديشد .اجتماع بیرحم ،ظالم و پر از جهل ،امیدی در زندگی باقی
نمیگذارد .شاعر رهايی را در آخرين تیر خود يعنی مرگ در کمان میگذارد و از
اينکه هستی او را زود به کام مرگ برساند ،خوشحال و سرخوش است .دنیا را
بیغولۀ مرگ میداند و صدای خندۀ اهريمنان و ديوسیرتان را از هر کجا میشنود.
همۀ اين مقولهها ناشی از روحیۀ سرخوردگی ،ناامیدی مفرط و جانكاه شاعر است:
« بكوب ای دست مرگ ،ای پنجۀ مرگ /به تندی بردرم ،تا درگشايم /تو مرغان قفس را
پرگشودی /من اين مرغ قفس را پرگشايم /شبم تاريك شد ،تاريكتر شد /،نمی تابد ز روزن
آفتابی /نمی تابد درين بیغولۀ مرگ /شبانگاهان ،فروغ ماهتابی» (همان.)113 :

درنهايت بايدگفت سرخوردگی نادرپور از نوع سرخوردگی يك مبارز سیاسی يا
مصلح اجتماعی نیست ،بلكه دغدغۀ يك انسان نازكطبع ،زودرنج ،حسّاس و آگاه
نسبت به اوضاع جامعه و مردم زمانۀ خويش است که از سر احساسات و عواطف
بشری فرياد میزند و در رسته يا حزب خاص قرار نمیگیرد؛ هر چند به نوعی
غیرمستقیم سخن تمامی انسانهای رنج کشیده و حتّی دارای مكتب فكری حزبی
هم میتواند باشد:
«زين محبسی که زندگیاش خوانند /هرگز مرا توان رهايی نیست /دل بر امید مرگ

چه میبندم /ديگر مرا ز مرگ ،جدايی نیست» (همان.)116 :
 -6-2-2عقب ماندگی

نادرپور در برخی از اشعارش نوستالژیگونه سخن میگويد و از گذشتههايی
حرف میزند که مردمان سرزمین او آرزوی آن را دارند که فقط در گذشتۀ فرضی
وجود دارد .او نوستالژی روزگار سرد و بی روح جهان امروز خود را در دل افسانههای
پری و ديو مردمان گذشته پیدا میکند .اتوپیای او درگذشته وجود دارد و جهان
واقعی او در بیخبری و درماندگی ،عقبماندگی غرق و گم شدهاند .در جهان او
مردمان هويّت خود را ازدست دادهاند و ازخودبیگانگی و ولنگاری رسم و مرامشان
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گرديده است .شاعردر اوهام و خیال به دنبال عالم و آدمی ديگر میگردد و جهان
معاصر او پر از تناقض و تضاد است و دراين آشوبکده رنگ و بوی صفا و معرفت
انسانی نیست .توحّش و بربريّت قد برافراشته است:
«نیمه شبانست و باد سردی از آن دور /سرکند افسانههای ديو و پری را /در دل
خاموش شب به ياد من آرد /بهت و سكوت جهان بیخبری را»(1نادرپور.)88 :1381 ،

 -7-2-2آزادي

آنچه تحمّل زندان را سخت میکند ،نبود آزادی است و وقتیکه تمام کشور و به
گفتۀ «سلطانپور» همۀ «فالت» همچون زندان باشد ،آزادی برترين آرزوها خواهد
بود .درکشوری که استبداد حاکم باشد ،نويسنده بیش از ديگران احساس دلتنگی
میکند .چون در محیط استبدادزده و خفقانآور ،نويسنده فكر و انديشۀ خود را
نمیتواند مطرح کند و اگر مطرح کند ،تحت تعقیب قرار میگیرد و همیشه در
اظطراب و نگرانی به سر میبرد .از اين جاست که جای تعجّبی نخواهد بود که
اينهمه «آزادی» را ارج نهند (درستی.)158 :1381 ،
آزادی سیاسی از جمله مفاهیمی است که در مقام تبیین ،از تعاريف مختلفی
برخوردار است؛ هريك از تعاريف ،معموالً ناظر به برخی از مصاديق اين نوع آزادی
میباشد .بهطورکلی اين نوع آزادی ،که بیانگر رابطۀ متقابل حاکمان و شهروندان
است ،به نقش مردم ،در زندگی سیاسی اشاره دارد و مقصود از آن ،انواع آزادیهايی
است که فرد در حیطۀ اجتماع ،در برابرحكومت دارا میباشد (اسحاقی .)176 :1384،

فقدان دخالت و ممانعت دولتها در برابر اشخاص يا تشكّلهای سیاسی در
جامعه ،به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود و يا برخورداری از حقوق
اساسی را میتوان آزادی سیاسی نام نهاد (میر احمدی.)71 :1379 ،

در کشورهای بزرگ و به ظاهر آزاد جهان نیز که دموکراسی را مبنای کار خود
ق دخالت داشتن تمام
قرار دادهاند ،در مقام عمل  ،اصل آزادی سیاسی به معنای ح ّ
افراد ملّ ت در امور جاری مملكت و انتخاب شدن و راه يافتن به پارلمان و اشتغال به
 - 1مجموعه چشم و دستها.
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مشاغل و مناصب گوناگون سیاسی و اداری کشور ،به طور صحیح وجود ندارد و در
حقیقت صاحبان زر و زور ،دارندگان مشاغل مخصوص میباشند ،امّا با اين وجود،
بايد گفت که انقالب آمريكا اولین تجربۀ مهم در بنیاد يافتن دموکراسی سیاسی و
تكوين نهادهای دموکراتیك بوده است .از جمله متف ّكران غربی در اين عرصه
میتوان به ارسطو و افالطون اشاره کرد (قربانی.)265-261 :1375،
شاعر ناامیدانه از زندگی و آزادی سخن میگويد .دل خوش چندانی ازدنیای
پیرامون و محیط زندگی هراسناك روزگار ما ندارد؛ صدای او در گلو مانده است و
جرأت بازگويی آن را ندارد .آزادی از آشیانۀ دل و افكارش رخت بربسته است و به
هر کجا نگاه میکند ،سكوت است و تاريكی و ظلمت:
«نالیدم از هراس و در آفاق بی فنا /گم شد صدای زير لبم نالههای من/ظلمت فرارسید
ونسیم از نفس فتاد /بشكست در گلوی خموشی صدای من»(1همان.)125 :
«شعريست در دلم /شعری که لفظ نیست ،هوس نیست ،ناله نیست /شعری که آتش
است /شعری که میگدازد و میسوزدم مدام /شعری که کینه است و خروش است و انتقام»
(همان .)178 :

در شعر «ستارۀ دور» منِ شاعر گستردهتر میشود ،در اين شعر عالوه بر تنگنا و
مضايق اجتماعی سیاسی و تجربۀ شكست ،بیانیۀ نسل خود را هم صادر میکند:
«تصويرها در آينهها نعره می کشند  /:ـ ما را ز چارچوب طاليی رها کنید /-ما در جهان
خويشتن آزاد بوده ايم /...اينان به ناله ،آتش درد نهفته را /خاموش میکنند و فراموش
میکنند /امّا من آن ستارۀ دورم که آبها  /خونابههای چشم مرا نوش میکنند» (نادرپور،
.)305 :1381

اين شعر دارای پیامدهای اجتماعی عصر شاعر است که پیش از اين در شعرهای
نادرپور مغفول مانده بود و نادرپور در اين نوع شعرها ،توانمندی هنری خود را که
خدمت به مصالح جامعه است ،شرافتمندانه بر عهده میگیرد.

 - 1مجموعۀ دختر جام
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 -8-2-2مبارزه با استعمارگران و استبداد ستیزي

ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد و اختناق ،از موضوعاتی است که شاعران ايرانی
در سالهای مختل ف حكومت پهلوی به طرح ،توصیف و تقبیح آن پرداختهاند .در
طول سلطنت محمّدرضا شاه ،دهۀ اوّل ،بهعلت حضور نیروهای متفقین و کم
تجربگی شاه جوان ،فرصت مناسبی در اختیار فعّاالن سیاسی قرارگرفت تا ضمن
شرکت در فعّالیتهای سیاسی روز ،از عملكردهای رضا خان انتقاد کنند .در ايـن
میانه شاعران نیز با نوشتهها و اشعار خود ،به افشای ستمگریهای شاه پیشین( ،که
به خارج تبعید شده بود) پرداختند .در سالهای پس از کودتای  28مرداد نیز که
فضای جامعه ،بسته تر شد و حكومت وقت تاب تحمّل صداهای مخالف را نداشت،
شاعران با استفاده از سمبلها و نمادهای مختلف ،استبدادی بودن حكومت را به
تصوير کشیده و ستمگریهای آن را در اشعار خود بیان میکردند .اغلب شاعران اين
دوره در نتیجۀ آشنايی با تئوریهای زيباشناختی مارکسیستی ،شعر را ابزاری برای
آگاهی بخشیدن به تودهها میدانستند و هرکدام به گونهای اين موضعگیری خود را
صريحاً ابراز میکردند و شايد کمتر شاعری را در اين دوره بتوان يافت که به موضوع
شعر ،اهداف و چگونگی آن نپرداخته باشد(درستی 115 :1381 ،ـ .)116
بهطورکلّی درحكومتهای استبدادی ،قوه قضائیه مستقل عمل نمیکند و ابزاری
است در دست صاحبان قدرت تا بدان وسیله ،مخالفان خود را دستگیر و سرکوب
کنند .در اواخر دورۀ پهلوی ،شكنجه و محاکمۀ مخالفان در دادگاههای نظامی و غیر
علنی شدّت بیشتری يافت (همان .)119 :
«مشتی که لبها را به دندانها بدوزد /مشتی که همچون پتك آهنگر بكوبد /سندان
سود آسمان را /مشتی که درهم بشكند با ضربۀ خويش /آيینۀ جادوگران را /.آری ،اگر از
من بپرسی /من مشت را برمیگزينم /شايد که فريادی برآيد از گلويی /با مشت خشم آلود
من پیوند گیرد /آنگاه ،لبخندی صفای اشك يابد /آنگاه ،اشكی پرتو
لبخندگیرد»(1نادرپور.)389 :1356،

 - 1مجموعۀ شعر انگور.
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 -9-2-2بیداري

مردان مبارز نادرپور ريشه در آيین کهن ديار اساطیری ايران زمین ،کاوۀ آهنگر ،
دارند .آنها با چهرههای سوختۀ فقر و بدبختی به مبارزه با تاريكی میروند و با
ابزارهای معمولی زندگی در برابر دل آسودگان هراس و وحشت برپا میکنند .او
ظلمت و ستم را به پايان رسیده میبیند و از آن با شامگاه تلخ ياد میکند ،امّ ا برای
رسیدن بايد گفت :ملّتها با شهادت خود به صبحگاه پیروزی میرسند:
«شگفتا! درين شامگاهان وحشت /خدايان گشودند بر من دری را /از آن در ،نگه کردم
آهسته در شب /به هر گوشه ديدم تن بی سری را /شما ای همه سرزمینهای گیتی!/
رهايی چه بخشید بدگوهری را؟ /ببنديد ،چونان که دانید ،راهش /جهان را مبرّا کنید از
گناهش!» (همان.)138 :
«آهنگران پیر ،همه پتكها به دست /با چهرههای سوخته ،در نور آفتاب /چون اختران
سرخ ،به تاريكی غروب /چشمان پر ازنويد فرحبخش انقالب /پنداشتی که خشم فرو خوردۀ
قرون /جوشیده از خرابۀ فرتوت روزها /پنداشتی که شیون قربانیان جنگ /آتش فكنده در
دل آتش فروزها /از سینهها رسیده به لبها سرود خشم... /شكرانۀ گسستن ،زنجیر بندگی/
آهنگران پیر ،همه پتك ها به دست /در چشمشان طلیعۀ خورشید زندگی»(نادرپور:1381 ،
.)142-144

 -10-2-2حق و حقوق مردم

باوجود اينکه پژوهشگران عرصۀ شعر ،نادرپور را از شاعران حوزۀ شعررمانتیسم
معاصر قلمداد میکنند و گاهی در شعر او رگههايی از مضامین اجتماعی يا به
عبارتی رمانیستم اجتماعی مشاهده میشود ،بايد گفت که نادرپور بهصورت
سمبولیك در بسیاری از شعرهايش با بیان تعزّلی از معضالت و مشكالت عديده
اجتماعی سخن میگويد که نشانگر رشد منِ فردی او به منِ اجتماعی يا انسانی در
برخی اشعار او دارد .هر چند نمیتوان او را به طور واقعی شاعر سیاسی به حساب
آورد يا نمیتوان او را در رديف شاعران سیاسی -اجتماعی مانند شاملو ،نیما و اخوان
قرار داد ،امّ ا بايد اذعان کرد که به دور از هیاهو و شعار زدگی شعرهای سیاسی او در
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مقايسه با اشعار رمانتیكش از بسامد کمتری برخوردارند .شاعر در شعر زير انسانی
محبوس و زندانی را برای ما ارائه میکند که از هرگونه حقوق فردی و اجتماعی
محروم است .شاعر در اين شعر هیچگونه آزادی برای زندانی تصوّر نمیکند ،بلكه
زندانی بايد در شدّت سرما در حسرت روزهای گرم زندگی منتظر بنشیند.
شكنجهها ،زخم زبانها ،گرسنگی همه حاصل نداشتن حق و حقوق مردم در
بندکشیدۀ زمان است:
«سايۀ کمرنگی از سپیدی مهتاب /روشنی افكند بر قیافۀ محبوس /چین و شكنهای
چهرهاش همه جان يافت /چون رگۀ سنگ ،زير پرتو فانوس /در پی هم ضربههای ساعت
زندان /زنجرگان را ز خواب ناز برانگیخت /چشمۀ آوازشان زحنجره جوشید /نغمۀ آنها به
بانگ باد در آمیخت /در دل زندان سرد ،وحشت و سرما /چرخ زنان در سكوت و واهمه
میگشت /ظلمت شب با درنگ دوزخی خويش /همهمه میکشت و بین همهمه میگشت/
در دل ديوار نم کشیدۀ زندان /جانوران را هزارگونه صدابود /وز بن سوراخهای گمشدۀ
سقف /غلغلهای پخش در سكوت فضا بود» (نادرپور.)77-76 :1381،
 -11-2-2زندان و شكنجه

نادرپور در زير نور مهتاب چهرۀ آبلهگون ،پريده رنگ و کسل و پیشانی درهم بر
هم محبوس راديده است و رنگ رخسار خبر از سرّ درون زندانی میدهد .آه و اشك
غذای جسم و روح زندانیان است .قد و قامت مرد زندانی در زير شكنجههای
طاقتفرسا خم شده است و اثری از رحم و مروّ ت در زندانبان ديده نمیشود .اين
شعر يكی از بهترين اشعار اوست که رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی دارد.
«چهرۀ محبوس زير پرتو مهتاب /آبلهگون و پريده رنگ و کسل بود /عرصۀ پیشانیاش
فشرده و کوتاه /چین جبینش نشان عقدۀ دل بود /در گره ابروان پهن و سیاهش /راز نهانش
نهفته بود و هويدا /اشك فرو میچكیدش از بن مژگان /آه برون میدوديدش از دل شیدا/
قطرۀ اشكی چو خشك و يخ زده میشد /بر رخش آهسته میگشود نواری /بر مس سیمای
او که رنگ شفق داشت /زنگ غم اکنون فشانده بود غباری /شانۀ يخ کرده و کرخ شدۀ او/
خم شده بود از فشار پنجۀ سرما /از تن او رفته بود طاقت فرياد /در دل او مانده بود حسرت
گرما /همچو درختی که از نسیم بلرزد /خسته و خاموش بود و در هیجان بود/پیكر بیمار او،
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نحیف و خمیده /از پس پیراهنی دريده عیان بود /موی پريشان او ز شیطنت باد /يك نفس
آرامش و قرار نمی ديد /از وزش بادشب که قهقهه میزد /پیكر زارش بهجز فشار نمیديد /با
همه انديشهها و با همه غم ها /خواب به چشمان او چكید و فرو رفت» (نادرپور-78 :1381،
.)79

 -3نتیجهگیري
نادرپور شاعر اجتماعی و سیاسی ،به معنای شناخته شدۀ آن نیست ،با اينهمه،
نمیتوان ادعا کر د که وی ،از جامعه و انسان و حتی سیاست ،هرگز در شعر خود
سخنی نگفته و به نوعی به شرايط اجتماعی زمانۀ خويش اشاره نكرده است .در
البهالی اشعار نادرپور ،به نمونه هايی که حاوی اعتراض اجتماعی هستند ،بر
میخوريم و نومیدی ،نفرت و بیتابیهايی را میبینیم که بازتاب زندگی در شرايط
ی
نامساعد اجتماعی و سیاسی هستند .در آثار او ،روايات و تصاويری هست که ط ّ
آنها ،شاعر نومیدانه از انسان و جامعه و سیاست سخن می گويد .مظاهر مختلفی از
فساد و فقر و بیعدالتی حاکم بر حیات انسانها ترسیم میشود .بیان تصويری
نادرپور در اين مواقع ،به خوبی عهدهدار ترسیم و روايت زشتیها میگردد و زوايا و
جزئیات مختلفی از آن را منعكس میکند .اگر چه ،کلّی گويیهايی شعارگونه هم در
آنها به چشم میخورد .در شعرنادر پور مضامین اجتماعی و سیاسی مانند آزادی،
وطن دوستی و وطنگريزی ،بیداری ،فقر و نابسامانی ،زن و مادر ،چهرۀ روستا و شهر،
استبدادستیزی ،بیعدالتی و محرومیت مردم از موضوعهای رايج شعری اوست.
درتحلیل نهايی میتوان گفت جريان شعر او از رمانتسیم عاشقانه به رمانتیسم
عاطفی-اجتماعی سوق پیدا میکند .نادرپور در بازتاب مضامین سیاسی و اجتماعی
باز تصويرگری را رها نمیکند و در انتقاد از معضالت جامعه شعار سیاسی سر
نمیدهد ،بلكه با روحی حسّاس و عاطفی به نقد میپردازد.
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اجتماع ،تبريز :نوبل.
 -10ثروت ،منصور ،)1364( ،فرهنگ کنايات ،تهران :امیرکبیر.
 -11چارسكی ،لونا ،)1356( ،دربارۀ ادبیات ،ترجمۀ ع نوريان ،بیجا :شباهنگ.
 -12حسنلی ،کاووس ،)1383( ،گونههاي نوآوري در شعر معاصر ايران ،در دست
چاپ.
 -13حقوقی ،محمّد ،)1387( ،مروري بر تاريخ ادب و ادبیّات امروز ايران ،چاپ سوم،
تهران :قطره.
 -14حكیمی ،محمود رضا ،)1358 (،ادبیات و تعهد در اسالم ،تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.
 -15خلف تبريزی ،محمّدحسین ، )1361( ،برهان قاطع ،تهران :امیرکبیر.
 -16درستی ،احمد ،)1381( ،شعر سیاسی در دوره پهلوي دوم ،تهران :مرکز اسناد
انقالب اسالمی.
 -17دستغیب ،عبدالعلی ،)1348( ،سايه روشن شعرنو فارسی ،تهران :فرهنگ.
 -18دهخدا ،علیاکبر ،)1373( ،لغتنامه ،ج اول ،چاپ اول از دورۀ جديد ،تهران:
دانشگاه تهران.
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 -19ديچز ،ديويد ،)1366( ،شیوههاي نقد ادبی ،ترجمۀ غالمحسین يوسفی و محمّد
نقی صدقیانی ،تهران :علمی.
 -20رحیمی ،مصطفی ،)1335( ،کتاب زمان ويژۀ هنرشاعري ،سیروس طاهباز ،تهران:
چاپ افست رشديه.
 -21زرقانی ،سیّد مهدی ،)1390( ،چشم انداز شعر معاصر ايران ،تهران :ثالث.
 -22زرّين کوب ،عبدالحسین ،)1361( ،نقد ادبی ،جلد اول ،تهران :امیرکبیر.
 ،)1372( ،............................... -23شعر بی دروغ شعر بی نقاب ،تهران :علمی.
 -24شريفی ،فیض ،)1391( ،شعر زمان ما نادرنادرپور ،تهران :نگاه.
 -25شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ،)1359( ،ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط
سلطنت ،تهران :توس.
 -26شمس لنگرودی ،محمّد ،)1370( ،تاريخ تحلیلی شعر نو ،جلد اول ،تهران :مرکز.
 -27شمیسا ،سیروس ،)1370( ،بیان ،تهران :فردوس.
 -28صورتگر ،لطفعلی ،)1348 ( ،سخن چینی ،تهران :ابن سینا.
 -29عیدگاه طرقبهای ،وحید ،)1388( ،کهن ديارا ،نقدوتحلیل وگزيده
اشعارنادرنادرپور ،تهران :سخن.
 -30قلی ،علیرضا«،)1372( ،مبادي و مبانی شعر سیاسی( تحلیل جامعه شناختی)»،
فصلنامۀ کیان ،شمارۀ ،13صص.55-50
 -31قربانی ،زينالعابدين ،)1375( ،اسالم و حقوق بشر ،چاپ پنجم ،تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.
 -32لكزايی ،شريف ،)1381( ،آيۀاهلل مطهري و آزاديهاي سیاسی ،فصلنامۀ علوم
سیاسی ،قم ،شماره .17
 -33میرصادقی ،جمال ،)1375( ،داستان و ادبیات ،تهران :نگاه.
 -34مايلی ،کاووس« ،)1374( ،بررسی اجمالی شعر سیاسی در ايران از انقالب

مشروطیت تا انقالب اسالمی» ،روزنامۀ جمهوری اسالمی.
 -35میراحمدی ،منصور« ،)1379( ،تحلیل مفهوم آزادي سیاسی» ،فصلنامۀ علوم
سیاسی ،شمارۀ  ،12قم.
 -36نادرپور ،نادر ،)1333 ( ،دختر جام ،تهران :نیل.
 ،)1335 ( ،............................... -37چشمها و دستها ،چاپ دوم ،تهران :نیل.
 ،)1348( ،............................... -38چشمها و دستها ،تهران :مرواريد.
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 ،)1356( ،............................... -39از آسمان تا ريسمان ،تهران :مرواريد.
 ،)1356( ،............................... -40سرمۀ خورشید ،چاپ چهارم ،تهران :مرواريد.
 ،)1356( ،............................... -41شعر انگور ،چاپ چهارم ،تهران :مرواريد.
 ،)1356( ،............................... -42گیاه و سنگ نه ،آتش ،تهران :مرواريد.
 ،)1358 ( ،............................... -43برگزيده اشعار نادر نادرپور ،چاپ پنجم ،تهران:
شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 ،)1381 ( ،............................... -44مجموعه اشعار ،تهران :نگاه.
 -45نفیسی (ناظم االطباء) ،علیاکبر( ،بی تا) ،فرهنگ نفیسی ،جلد اول ،تهران :کتاب
فروشی خیام.
 -46نوری عالء ،اسماعیل ،)1348( ،اسباب و صور در شعر ايران ،تهران :بامداد.
 -47ولك ،رنه ،)1373( ،نظريه ادبیات ،ترجمۀ ضیاء موحد و پرويز مهاجر ،تهران:
علمی و فرهنگی.
 -48ياحقّی ،محمّدجعفر ،)1378( ،جويبارلحظهها ،چاپ اول ،تهران :جامی.

