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چکیده
نادر نادرپور يکي از محبوبترين شاعران معاصر دهۀ سی و چهل است و میتوان او را از مهمترین
میراثداران شعر کالسیک ،در عین حال ،نوپرداز به حساب آورد .لطافت ،زیبایی و ویژگیهای زیبایی
شناختی شعر او ،وامدار شناخت وی از شعر گذشته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر کوشیدهایم که آثار
این شاعر برجسته را براساس یکی از مهمترین نظریههای ادبی معاصر یعنی فرمالیسم روسی بررسی کنیم.
هدف ما در این پژوهش معرفي زبان شعري نادر نادرپور از منظر فرماليستهاي روسي و كشف ساختار و
زبان شعري در اشعار این شاعر معاصر و يافتن پاسخي براي اين سؤاالت است كه «ادبیت» آثار و اشعار
نادر نادرپور ،زاده و حاصل چه روند و فرآیندی است؟ آیا عدول از هنجار(اعم از هنجار موسیقیائی ،دستوری
و )...در شعر او بسامد باالیی دارد؟ نتایج نشان میدهد در حدود یک سوم اشعار نادرپور طبیعتگرایی است.
شعر «گیاه و سنگ نه آتش» بیشترین طبیعتگرایی را به خود اختصاص داده است .هنجارگریزی آوایی و
نحوی ،توازن نحوی ،وزن ،اختیارات عروضی ،جناس و موارد دیگری نشان میدهد که شعر نادر نادرپور از
جهت آرای فرمالیستهای روسی دارای ساختار سنجی میباشد.
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-1مقدمه
شاعران خالق و بزرگ در هیچ دورهای خود را از میراث و توشههایی که پیشینیان به
دست آوردهاند ،محروم نمیسازند .سرمایههایی که در س ّنت گرد آمده ،همواره برای آنان
حکم پشتوانهای ارزشمند را داشته و دارد؛ پشتوانهای که میتوان از ظرفیتهای آن بهطور
مناسب و خالق بهره جست .شعر امروز را میتوان تداوم و ادامۀ هزار سال ،س ّنت شاعری
در زبان فارسی به حساب آورد.
نادرنادرپور از نوپردازانی است که با نگاه و دریافت خود ،به نوآوری روی آورده و به شیوۀ
خویش از گنجینۀ بزرگان گذشتۀ شعر فارسی بهرهمند گشته است .او شاعری است میان
تجدد و توانسته است به هر شکل ممکن ،خود را از پیمودن راه آسان شاعری  -که
س ّنت و ّ
همان تقلید بیچون و چرا از روش قدماست  -بر حذر دارد .توجه زیاد نادرپور به شعر
کالسیک و شناخت مناسب وی از آن ،نتوانسته او را به کلّی در دام س ّنت گرفتار کند و
او را از نوجویی باز دارد .با این همه ،نادر نادرپور از شاعرانی است که راه خود را از دل
س ّنت یافته و شعر خود را در مسیر امروز ،بهگونهای که مطلوب او بوده ،پیش برده است.
استفادۀ او از س ّنت ،اگر چه اندک نیست و با میزان بهرهمندی دیگر شاعران صاحب سبک
این روزگار تفاوت دارد ،ا ّما در نوع خود بهرهمندی و برخورداری خالق و نوآورانه میباشد.
 -1-1هدف تحقيق

 .1معرفي زبان شعري نادر نادرپور از منظر فرماليستهاي روسي.
 .2كشف ساختار و زبان شعري در اشعار نادر نادرپور.
 -2-1پيشينة تحقيق

با بررسي به عمل آمده تا كنون تحقيق جامعي در خصوص بررسي ساختار زبان شعري
نادر نادرپور صورت نگرفته است ،ا ّما مقالههایی در مورد نادر نادرپور منتشر شده است که
در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم:
وزن عروضی اشعار نادرپور ( )1387از وحید عیدگاه طرقبهای ،او در این مقاله کوشیده
است تمام اوزان اشعار نادرپور را معین کند و تالش کرده اشکاالت عروضی وزنی شعر را
بیان و با دیگر شاعران از جمله شاملو ،نیما و فروغ فرخزاد و اخوان مقایسه کند و در آخر
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به این نتیجه میرسد که آثار نادرپور از نظر وزن ،از بیاشکالترین سرودههای نوپردازان
بهشمار میآید .بسامد اختیارات عروضی بسیار اندک است .با به دست دادن طرح عروضی
نمونههایی از سرودههای نوپردازان پیشین ،گفتههای پیش اثبات میشود.
روانشناسی درد در شعر نادر نادرپور( )1387به قلم دکتر مهدی شریفیان ،دانشیار دانشگاه
بوعلی سینا همدان ،در این مقاله تالش شده از غم غربت و روانشناسی درشعر معاصر فارسی
سخن به میان آورد .در این مقاله «روانشناسی درد» به عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه
فرد در شعر نادرپور بررسی شده است .در بخش خاطره فردی به غم غربت و دوری از
وطن به عنوان حسرت بر گذشته و در بخش نوستالژی اجتماعی تحت عنوان شاعران و
خاطره جمعی به دلتنگی شاعر برای اسطورههای ایران با ذکر شواهدی پرداخته شده است.
شعر و شاعری از دیدگاه نادر نادرپور و ابوالقاسم شابی ( )1389نوشتۀ دکتر عنایتاهلل
شریفپور ،استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ،نویسنده در این مقاله کوشید ه است با روش
کتابخانهای و سند کاوی ،ضمن نگاهی کوتاه به مفهوم شعر و شاعری در سخن نظریه پردازان،
دیدگاه دو شاعر عرب و ایرانی ابوالقاسم شابی و نادر نادرپور را که هر یک به نوعی در اشعار
و مقاالت خود در زمینۀ شعر و شاعری اظهار نظر کردهاند با نگاهی تطبیقی بررسی کند.
خیره در تصویر خود در شعر نادر نادرپور( )1389به قلم عباس باقینژاد ،عضو هیأت
علمی دانشگاه آزاد ارومیه ،وی در کتاب خود کوشیده است اشعار نادرپور را از لحاظ تغزل
رمانتیسم و نوستالژی بررسی کند .از هر مجموعه نادرپور چند شعر را از لحاظ درد ،غربت،
غم از دست دادن معشوق ،مهر و کینه و مرگ ،هراس ،ترس از مرگ ،هراس از پیری و غم
غربت بررسی کرده است.
كتاب نقد ادبي ( )1381از سیروس شمیسا ،در اين كتاب به فرماليسم و اصطالحات
فرماليسم اشاره شده است.
در آینه نقد و بررسی شعر نادر نادرپور ( )1380به قلم یزدان سلحشور ،نویسنده در
این کتاب به نقد و بررسی شعر نادرپور در این زمینه میپردازد .1 :نادرپور از نگاه دیگران
(خانلری ،شهریار ،اخوان ،منوچهر آتشی ،مشیری و  .2 )...شعر از دیدگاه نادرپور (آیا شعر
نو سخن تازهای است؟) شعر نو یا شعر امروز .3 .گزیدۀ اشعار.
تغزل و عاشقانهسرایی در آثار نادرپور( )1381تألیف حسین شکی ،مؤلف در این مقاله
شعر نادرپور را از لحاظ محتوایی بررسی کرده است و از ویژگیهای محتوایی و فکری
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جریان شعر رمانتیک عاشقانه و فردگرا که شاعر در این نوع شعر یا از (من) یا (تو) سخن
به میان میآورد .همچنین دربارۀ غزل عاشقانه و نوع شعری آن سخن گفته شده است .در
آثار نادرپور هوسنامهها بررسی شده است.
مؤلفههای نوستالژی در اشعار نادرپور ،)1397( ،به قلم احمدرضا نظری چروده ،معصومه
نظری چروده ،که در مجلۀ ادبیات غنایی دانشگاه آزاد نجفآباد اصفهان درنوبت چاپ
قرارگرفته است .در این مقاله نویسندگان به تمام مؤلفههای نوستالژی در دیوان نادرپور
پرداختهاند.
 -3-1روش تحقيق
روش كار در اين پژوهش به شيوة كتابخانهاي از نوع تحليل محتوايي و ساختاري بر
پاية مطالعة مستقيم آثار نادر نادرپور بوده است .اطالعات اين پژوهش به شيوة كتابخانهاي
و فيش برداري به هنگام مطالعه مستقيم آثار و نيز استفاده از سايتهاي اينترنتي بوده
است .تجزيه و تحليل در اين پژوهش به روش ساختاري و تحليلی است .همۀ اشعار نادر
نادرپور از حيث ساختار زباني طبقه بندي شده و در مرحلة بعد مهمترين نظريههاي
فرماليستهاي روسي از منابع مختلف استخراج گرديده و طبقهبندي شده و پس از آن به
تحليل آنها پرداخته شده است.
 -2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2فرماليسم روسي

«يكي از مكاتب نقد ادبي در حوزة بررسي ادبيات از ديدگاه زبانشناسي است .اين مكتب
در خالل جنگ جهاني اول در روسيه به وجود آمد و در خالل سالهاي  1920به اوج
شکوفایی خود رسید .فرماليسم نامي بود كه مخالفان جهت تحقير به اين مكتب داده بودند.
در پطرسبورگ (پطروگراد) انجمني موسوم به انجمن مطالعه در زبان ادبي«Societyo for the
 »study og literary languageيا انجمن زبان شعري (مخفف آن به روسي « »Opojazاپوياز)
تأسيس شد .اعضاي معروف آن :بوريس آخن بام ،شكلوفسكي و ياكوبسن بودند .گروه ديگري
هم بودند كه به رياست ياكوبسن در سال  1915انجمن زبانشناسان مسكو «Moscowlinguistic
اليتهاي آنان بيشتر جنبة زبانشناسي داشت .اعضاي
 »ciroleرا تأسيس كرده بودند و ف ّع ّ
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اين دو انجمن با هم همكاري داشتند و همه زبانشناس بودند و به هردو فرماليست اطالق
ميشود .به اعتقاد فرماليستها ادبيات صرفاً يك مسألۀ زباني است؛ لذا ميتوان گفت كه
زبان ادبي يكي از انواع زبانهاست و بايد به آن از ديد زبانشناسي نگريست« .آنان اثر ادبي را
شكل (فرم) محض ميدانستند و معتقد بودند كه در بررسي اثر ادبي تكيه بايد بر فرم باشد
نه محتوا و اساساً مخالف تقسيم متن به صورت و معني بودند و ميگفتند درست است كه
محتوا ناقل احساسات و عواطف و افكار است ،ا ّما همۀ اينها در واقع عناصر زباني است .در نظر
آنان مسائلي چون جذبه و الهام و اشراق و نبوغ كه در مباحث ادبي قرن  19هم مطرح بود،
مطرود است .آنان معتقدند ادبيات در فرم و ساخت است نه در روح و فكر (شميسا.)23:1327،
«در آغاز عنوان «فرماليسم» را هيچيك از بانيان و نويسندگان اين جنبش نميپذيرفتند
«آخنبام» در يكي از نخستين پژوهشهايش نوشت« :ما را فرماليست ميخوانند ،ا ّما
درستتر بود اگر به جاي فرماليسم از ريختشناسي استفاده ميكردند» .او موضوع كار
جنبش را «نه خود اثر ،بلكه آنچه در اثر بازتاب يافته است» ميدانست و به اين اعتبار مفهوم
متعارف شكل (يا فرم) اثر هنري را نميپذيرفت .سالها بعد آخنبام نوشت« :ما فرماليست
نيستيم ،بلكه آشنايان به ويژگي اثر هستيم»؛ درواقع عنوان فرماليسم را که نخست ناقدان
و مخالفان اين جنبش همچون برچسبي به آن زدند ،گونهاي معناي تحقيرآميز در آن بود
كه خبر از «توجه افراطي اين نويسندگان به شكل» ميداد ،ا ّما بهتدريج اين عنوان از سوي
توجه آنان به معناي ويژهاي از شكل
هواداران جنبش نيز پذيرفته شد و به كار رفت و امروز ّ
اثر هنري است كه به معناي ساختار نزديك است» (احمدي.)42 :1327 ،
دو منش اصلي كار فرماليستها را ميتوان چنين خالصه كرد:
.1تأكيد آنان برگوهر اصلي و ادبي متن بود؛ يعني خود اثر را در نظر ميگرفتند و
ميكوشيدند تا اجزاي سازندة داللت معنايي متن را از شكل و شالودة آن استنتاج كنند و
توجه داشته باشند.
به هدف شناخت آنچه در اثر بازتاب يافته است ّ
.2براي اين كار به استقالل پژوهش ادبي تأكيد ميكردند؛ يعني صرفاً براي آن نتايج
نظري و ادبي اعتبار قائل ميشدند كه از بررسي خود اثر به دست آمده باشد نه از بررسي
زمينههاي تاريخي پيدايش اثر يا از شناخت
شخصيت و منش رواني مؤلف آن» (همان.)43 :
ّ
«فرماليستها ،آراي بسيار كارآمد و قابل توجهي را مطرح كردند كه نقد ادبي و روش
ال متح ّول كرد؛ مث ً
بررسي ادبيات را كام ً
ال به نظر آنان سبك عدول از هنجار است و اين
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عدول قابل ارزيابي و تجزيه و تحليل است .بهطوركلي ميتوان گفت كه تكيۀ منتقدان
فرماليست بر دو اصل استوار است:
 .1تغيير شكل در زبان عادي «. »Deformation
 .2صناعات ادبي كه باعث آشنايي زدايي ميشوند.
فرماليستهاي روسي موضوع اصلي و مركز كار را «خودمتن» يا به عبارت بهتر «آنچه
در متن بازتاب يافته» شناختند و هرگونه چشماندازي را كه خارج از متن مطرح شود در
مرتبة دوم از اهميت قرار دادند .پرسش اصلي فرماليستها اين بود« :تمايز متن ادبي با هر
متن ديگر در چيست؟» يا به بيان ديگر «ادبيت متن چيست؟» (همان.)43 :
«فرماليستها از «ماده» و «تمهيد» سخن به ميان آوردند .ماده ،خميرة خام ادبيات است
واقعيات روزمره ،قراردادهاي
كه شاعر و نويسنده ميتواند آن را در اثر خود به كار بگيرد:
ّ
ادبي و انديشهها تمهيد اصلي زيبا شناختي است كه ماده را به اثر هنري بدل ميكند.
شكلوفسكي معتقد است كه هنر سازمان خاص خود را دارد كه ماده را به تجربة هنري
بدل ميكند .اين سازمان در قالب تمهيدات نگارشي ،وزن ،نظام آوايي ،نحو و بيرنگي اثر
متجلّي ميشود و تمهيدي است كه مادۀ زيباشناختي بیرونی را با شكل دادن به آن به اثر
هنري بدل ميكند (مكاريك.)201 :1385 ،
«به نظر فرماليستها بررسي متون ادبي علم است و لذا اصطالح علم يا نظرية ادبيات را
بهكار بردهاند؛ چنانكه اسم كتاب رنه ولك ،تئوري ادبيات است .مسائل علم ادبيات گسترده
است و دامنة آن بالغت و سبك و نقد ادبي و انواع ادبي و غيره را دربرميگيرد .به چند
مورد اشاره ميشود :دريك متن ادبي اجزا با هم مرتبطند (ديد ساختگرايانه) ،ژانرهاي مرده
در شرايط خاص دوباره تجديد حيات ميكنند(بحث انواع ادبي) ،نسبت با ادبيات (سبك)
اهميت تحقيقات همزماني موتيفها و موضوعات شبيه
بحث سمبلها و نشانهها (بالغت)
ّ
به هم است ،منتها نحوۀ بيان فرق ميكند».
 -2-2كاركردهاي نقد ساختارگرايي در شعر نادر نادرپور
 -1-2-2توازن

توازن «توازن در لغت به معني هموزن شدن،همسنگ گرديدن ،هموزني ،همسنگي»
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(لغتنامه معين) .در نقد ساختارگرايي ،توصيف عناصر ساختاري در شعر را ميتوان در سه
سطح توازن آوايي ،توازن واژگاني و توازن نحوي طبقهبندي كرد:
-1-1-2-2توازن آوايي

در اين سطح در مورد موسيقي حروف ،وزن و واژهها و نشان دادن ارتباط بين عناصر
آوايي و موسيقايي و معنا سخن گفتن ميشود .توازن آوايي به دو زير بخش «كمي» و
«كيفي» تقسيم پذير است .توازن آوايي كمي با وزن ارتباط مييابد .هنگاميكه «مجموعة
آوايي مورد بحث ما به لحاظ كوتاه و بلندي مصوتها و يا تركيب صامتها و مصوتها از
نظام خاصي برخوردار باشد ،نوعي موسيقي به وجود ميآيد كه آن را وزن مي ناميم .وزن
با موسيقي ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دارد» (علوي مقدم.)113 :1377 ،
*که خیره /مینگرد /در من ( ...آسمان تا ریسمان :)90:مفاعلن فعالتن فع .بحرمجتث
مسدس ،زحاف این وزن را به طورکامل نمیدانم ،ولی دراین بحر هم خبن و هم کف
وجود دارد.
*ای شما ،پرندگان دور /سالیان سبز /سالیان کودکی(مجموعه اشعار :)667 :فاعالت فاعالت
فاعالت فع :بحررمل مثمن .این کاربرد دراوزان فارسی کم کاربرد است .دراین بحر ،خبن،
کف و حتی حذف و قصر هم وجود دارد.
 -2-1-2-2توازن واژگاني (محور جانشيني)

در اين سطح منتقد ساختارگرا به دنبال آن است كه ببيند واژهها در محور جانشيني
طي چه فرايندي صورت گرفته و چرا شاعر اين گزينش را انجام داده است؟ توازنهاي
واژگاني در سطح تحليل و بررسي واژه  -واجي قابل تقسيمبندي هستند .اينگونه توازن را
به دو دستة تكرار آواي كامل (واژه) و تكرار آواي ناقص (واج) طبقهبندي ميكنيم:
الف) تكرار آوايي كامل
 -تكرار در آغاز هر مصراع يا بيت

*زیر پای مرکب او ،آب جیحون است
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زیر بال مرکب من ،آبی گردون
زیر پای مرکب او ریگ آموی و
زیر بال مر کب من ،رنگ دریاها و کشتیها (شام باز پسین.)76 :
 -تكرار در آغاز مجموعهاي از مصراعها يا بيتها

*سخن آغاز خواهم کرد
من از تاریکی شبها و از تنهایی پلها
من از نجوای زنبوران و از بیتابی گلها
سخن آغاز خواهم کرد
من از سوسوی فانوس که پشت شیشه میسوزد
من از برقی که کوه و آسمان را با نخی باریک میدوزد (گیاه سنگ نه آتش.)91 :
تکرار در بدیع ،ازجهت بالغی حسن نیست ،ا ّما آنجا که تأکید شاعر منجر به درک
دیگری از مفهوم استعاری است ،اتفاقاً حسن است و با این تکرار نیز شاعر تلنگری به
مخاطب شعر خود میزند.
 -تكرار مياني (يعني تكرار در ميان مصراعها يا بيتها)

*حدیثم را کسی نشنید نشنید
درونم را کسی نشناخت نشناخت
بر این چنگی که نام زندگی داشت
سرودم را کسی ننواخت ننواخت (دختر جام.)36 :
 -تكرار پاياني

 -در پايان هر مصراع يا بيت :رديف (مقيد به همنشيني پس از قافيه)

*گر چه دیدیم که شب ،یکسره تاریک است
مرد میگفت که آن معجزه نزدیک است (مجموعه اشعار.)724 :
*و در سقوط آبشار بیصدای پردهها
دلی به مرگ خویش میگریست ،میگریست (از آسمان تا ریسمان.)54 :
-در پايان مجموعهاي از مصراعها يا بيتها (آزاد نسبت به قافيه)
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اکنون ،بهجای چهرۀ آن طفل خردسال
سیمای سالخوردۀ مردی سپید موست
کز مرگ میهراسد و با خویش ،دشمن است
آیینه ،چشمه نیست
آیینه ،قاب عکس کهنسالی است (مجموعه اشعار.)857 :
-تكرار در آغاز و پايان (يعني اول و آخر بيت يكسان باشد .ردالصدر الي العجز)

برج کلیسا را به اوج آسمان پیوست
وز آسمان بیکران تا آستان من (مجموعه اشعار.)880:
پرندهای که صدائی به صافی شب داشت
شب صدا را در بیشهها رها میکرد
مرا ز روزنۀ برگها صدا میکرد (از آسمان تا ریسمان.)57 :

تكرار در پايان و آغاز :رد العجر علي الصدر كه به آن تصدير هم گفته ميشود .در اين
آرايه كلمة آخر بيتي يعني عجز در آغاز بيت بعدي يعني صدر تكرار ميشود .در شعر امروزه
به دليل تبديل محور افقي به عمودي ،عين اين تعريف نميتواند مصداق داشته باشد یا
همه جا نميتواند بیاید ،ا ّما اين آرايه تناسب با ساختار شعر نو ،قابليت ظهور پيدا ميكند.
ب) تكرار آوايي ناقص

آرايههاي حاصل از اين نوع تكرار در اصل از تكرار يك يا چند آوا با توالي يكسان در
بخشي مشخص از عناصر دستوري نامكرر پديد ميآيند .آرايههاي خاص از تكرار آوايي
ناقص شامل سه آراية كلي «قافيه»« ،سجع» و «جناس» ميباشد.
-1قافيه :صرف نظر از تعريفهاي س ّنتي نسبتاً دقيق به توصيفي بر پاية ديدگاه زبانشناختي
ميپردازيم .حقشناس به كمك مجموعهاي از نمونهها مشخص ميكند كه قافيه در سطح
تحليل واژه -واجي قابل تحليل و توصيف است« :قافيه هماوايي ناتمامي است كه از تكرار
يك يا چند صوت با توالي يكسان در پايان آخرين واژههاي نامكرر مصراعها يا بيتهاي
شعر و گاه پيش از رديف پديد ميآيد» (حق شناس.)62 :1370 ،
کلمات قافیه در شعر سرود خشم از کتاب چشمها و دستها
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سرود خشم  8بند  4پاره

*آهنگران پیر همه پتکها به دست /با چهرههای سوختهدر نور آفتاب /چون اختران
سرخ به تاریکی غروب /چشمان پر از نوید فرحبخش انقالب
بند اول :آفتاب /انقالب؛ بند دوم :شامگاه /ماه؛ بند سوم :زندگی /بندگی؛ بند چهارم:
روزها /فروزها؛ بند پنجم :هراس /ناشناس؛ بند ششم :صبحگاه /نگاه؛ بند هفتم :واپسین/
زمین؛ بند هشتم :بندگی /زندگی.
*در باغ سبز  4بند چهارپاره

بند اول :گریبان /ایوان؛ بند دوم :راه نیست /آگاه نیست؛ بند سوم :باغ /چراغ؛ بند چهارم:
روشنی /آهنی.
«شفيعي در بحثي نسبتاً مفصل و جامع به نقشهاي قافيه در ساختار شعر ميپردازد.
وي پانزده نقش براي قافيه برميشمارد و براساس باورهاي صورتگرايانه يادآور ميشود
كه در شعر با اينكه هرگز از معاني غافل نيستيم از آهنگ كلمات نيز ّ
لذت ميبريم .اين
ّ
لذت در اثر بازگشت قافيههاست .تمام نقشهاي قافيه كه شفيعي كدكني در مورد آنها در

توجه به عناصر ساختاري
كتاب موسيقي شعر نام ميبرد در چارچوب بحث صورتگرايي ّ
شعر ،فرايند برجستهسازي زبان (فراهنجاري ،قاعده افزايي) و در نهايت آشناييزدايي و
رستاخيز واژههاست» (علوي مقدم.)131 :1377 ،

 -2سجع :به نظر ميرسد كه قافيه بر پايۀ تعداد هجاها به دو بخش سجع متوازي و
مطرف قابل تقسيم است .پس ميتوان گفت كه سجع متوازي يعني شمار هجايي
سجع ّ
متشابه و سجع مطرف يعني شمار هجايي متفاوت ،تابع قاعدۀ قافيه هستند.
سجع متوازي :در كتابهاي بديع س ّنتي سجع متوازي چنين تعريف شده است« :سجع
روي هر دو مطابق باشند» (همايي.)42 :1370 ،
متوازي آن است كه كلمات در وزن و حرف ّ
« آن با تغيير دادن صامت نخستين در كلمات يك هجائي حاصل ميشود( .بقية واكهاي
هجا تغيير نميكنند ).فرق سجع متوازي از نظر ساختار با قافيه اين است كه «در قافيه
فقط صحت هجاي قافيه شرط است و تساوي هجاهاي كلمات شرط نيست .حال آن كه
در سجع متوازي تساوي همة هجاهاي كلمات مسجع از نظر عدد و كميت نيز شرط است»
(شميسا.)34: 1383 ،
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*تبخالها چو بوسۀ باران به لب فشاند /رگبار بوسههای شب آلودۀ منش /او خفته بود
و من هم شب میگریستم /مانند ابر ،برو سر ویرانۀ تنش (گیاه و سنگ نه آتش.)45 :
*گر آخرین فریب تو ،ای زندگی ،نبود /اینک هزار بار رها کرده بودمت /زان بیشتر که
باز مرا سوی خود کشی /در پیش پای مرگ فرا کرده بودمت /هر بار کز تو خواستهام برکنم
امید /آغوش گرم خویش برویم گشادهای /دانستهام که هر چه کنی جز فریب نیست /ا ّما
در این فریب فسونها نهادهای (فریب ،دختر جام.)18 :
سجع مطرف :در تعريف سجع مطرف چنين آمده است« :سجع مطرف آن است كه
الفاظ در حرف روي يكي و در وزن مختلف باشند» (همايي.)42 :1370،
*کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود /زنبورهای نور ز گردش گریخته /در پشت سبزههای
لگدکوب آسمان /گلبرگهای سرخ شفق ،تازه ریخته (سرمۀ خورشید.)96 :
برای پیدایش نثر مسجع درنثر فارسی ،دو علّت ذکرکردهاند .عدهای معتقدندکه این
نثر ادامۀ شعر هجایی است که قبل از اسالم در ایران رواج داشته و عدهای دیگر عقیده
دارندکه نثر مسجع در زبان فارسی به تبعیت از نثر عربی پیدا شده است .البته نظری که
نثرمسجع فارسی را ادامه نثرمسجع عربی میداند ،پذیرفتنیتر است.
جناس زايد ،ناقص و قلب جزو تكرار آوايي ناقص است.
 -3جناس :سه نوع
ِ
الف) جناس زايد« :جناس زايد شامل جفت واژههايي است كه يكي از دو واژه صرفاً
از نظر آوايي در ساخت آغازين واژه دوم قرار گرفته باشد» (علوي مقدم .)133 :1377 ،يكي
از كلمات متجانس نسبت به ديگري واك يا واكهايي در آغاز يا وسط يا آخر اضافه دارد،
پس بر سه نوع است :مختلف االول ،مختلف الوسط و مختلف اآلخر.
 -1جناس مطرف يا مزيد (مختلف االول) :يكي از كلمات متجانس نسبت به ديگري
يك يا دو هجا در آغاز بيشتر داشته باشد:
*آنجا که نوشخند پراکندۀ نسیم /چین افکنده به چهرۀ مرداب آشنا /آنجا که از تپیدن
امواج بیشمار /گاهی در آب گِل شده ،برگی کند شنا
*خندۀ تلخ و غم انگیز نسیمی /نقش میشد بر لب موج گریزان /دست و پا میزد که
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بگریزد درختی /باد میآید به قصد برگریزان (چشمها و دستها .)82 :
 -2جناس وسط (مختلف الوسط) كه ميتوان آن را به دو بخش تقسيم كرد:
الف .يكي از كلمات متجانس نسبت به ديگري يك مجموعة «صامت  +مص ّوت كوتاه»
در وسط دارد.
*خاربنها ،خیره به تاریکی شب /با هزاران چشم مرموز و خیالی /شب پریشان از غم
تنهائی خود /ناله میزد در نیستانهای خالی (چشمها و دستها.)82 :
ب .يكي از كلمات متجانس نسبت به ديگري يك مجموعه «صامت  +مص ّوت بلند» در
وسط اضافه دارد.
شبی که باران در کوچهها فرو میریخت /تو میرسیدی و باران موی تو بر دوش /ز
موی خیس تو عطری فریب برمیخاست /من از تنفس عطر غریب او مدهوش (گیاه و سنگ
نه آتش.)120:
 -3جناس مذيل (مختلف االخر) و آن وقتي است كه واك يا واكهاي اضافه در آخر باشد.
*چراغ را به سر انگشت شاخهای بستم /برهنهتر شدم از ماهی طالئی ماه /که در دهانۀ
تاریک پل شنا میکرد (آسمان و ریسمان.)58 :
ب) جناس ناقص :آن اختالف در مصوت كوتاه دو كلمه هم هجا و هم واك است .در
بيان تعريف اين جناس از نظر بديع س ّنتي و نو،
مورد جناس ناقص كورش صفوي پس از ِ
تفاوت جناس تام و جناس ناقص را از نظر گزينش يكسان عناصر آوايي يا گزينش واكهها
و يكساني همخوانها بيان ميكند .وي تفاوت جناس تام و جناس قلب را در وابستگي
جناس تام به «محور جانشيني» و وابستگي جناس قلب به «محور همنشيني» ميداند:
«اكنون مشخص شد كه تفاوت ميان جناس تام و جناس ناقص در مفهومي كه در اين
مختصر مورد نظر بود ،وابسته به «محور جانشيني» است بدين معنا كه در جناس تام
گزينش يكسان عناصر آوايي از «محور جانشيني» مورد نظر است ،ولي در جناس ناقص
اين گزينش ،يا وابسته به يكساني واكههاست يا وابسته به يكساني همخوانها ،ولي در اين
ميان گونهاي ديگر از جناس نيز وجود دارد كه تفاوتش با جناس تام وابسته به «محور
همنشيني» است» (صفوي.)305 :1373 ،
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*گلستان او در زمستان گل آورد /بیابان او :سوسن و سنبل آورد (صبح دروغین.)886 :
ج)جناس قلب« :جناس قلب شامل واژههايي است كه واجهاي يكساني دارند و اختالفشان
در شيوة قرار گرفتن همخوانها بر «محور همنشيني» است؛ بنابراين آنچه در جناس قلب
مطرح است تفاوت در«همنشيني» مجموعهاي از واجهاي يكسان ميباشد.
*شوخی که جاودانه مرا میسوخت /دیگر نمیگداخت نگاهش را /وان قطرههای اشک
شبانگاهی /از دل نمیزدود گناهش را (چشمها و دستها .)88:
*در بوسه و نگاه ،تو شادی نهفتهای /در مستی و گناه ،تولد نهادهای (شعر انگور.)65 :
 -3-1-2-2توازن نحوي :در اين سطح پيوند واژهها با يكديگر در محور همنشيني نقد
و بررسي ميشود و به رابطة واژهها با همديگر در سطح نحوي پرداخته ميشود.
 -1-3-1-2-2همنشين سازي نقشي :همنشيني عناصر همنقش به نوعي توازن نحوي
ميانجامد.
الف) تكرار منظم

لف و نشر مرتب« :نخست چند واژه يا مطلب را در يك پاره از كالم با هم بياورند (لف)
و سپس در پاره يا پارههاي ديگر كالم توضيح دهند( نشر)» (شميسا.)157 :1383 ،
*پوشیده و برهنه و خام و گداخته /پوشیده چون امید سحر در شب جهان /عریانتر از
تولد خورشید /خام آن چنانکه خالق در خلقت درخت (شام بازپسین.)100 :
اعداد :چند اسم را كه متوالياً ذكر شدهاند ،براي يك جهت منظور كنند و براي همه
يك فعل يا صفت آورند.
گاه در چشمان گریان تو میبینم /آسمان را ،ابر را ،شب را و باران را /گاه در لبخند
جانبخش تو مییابم/گرمی خورشید خندان بهاران را (شعر انگور.)110 :
تنسيق الصفات :براي يك اسم ،صفات متوالي بياورند يا براي يك فعل قيود مختلف
ذكر كنند:

/ 156

دوفصلنامة علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی  /سال دوم  /شماره سوم  /بهار و تابستان ۹۸

*چشم تو ،مژدهای است از آینده /چشم تو ،النهای است برای ستارهها /چشم تو ،پاسخی
است به لبخند سرنوشت (شام بازپسین.)82 :
فرق تنسيق الصفات با اعداد اين است كه در تنسيق الصفات براي يك (اسم) صفات
متعدد ميآورند ،ا ّما در اعداد براي چند امر ،يك صفت (فعل) ميآورند.
ب) تكرار نامنظم

لف و نشر مشوش :در اين توازن نحوي همنشيني عناصر هم نقش به شكلي نامنظم
در كنار يكديگر قرار ميگيرد.
*ما دانههای اشک و عرق را /در کشتزار خوف و خجالت /میکاشتیم و میدرویدیم /ما
روح را به خدمت تن میگماشتیم (شام بازپسین.)96 :
 -2-3-1-2-2جانشين سازي نقشي :اين فرايند يعني جايگزين كردن يك عنصر
واژگاني يا نحوي به جاي ديگر به گونهاي كه آزادانه بتواند در جاي آن به كار رود و در
عين حال همان نقش را ايفا كند؛ بدون آنكه در ساخت يا معناي كالم تغييري پديد آورد
و خللي پيش آيد.
الف) تكرار منظم (قلب مرتب) ،تكرار نامنظم (قلب مشوش) :با بررسيهایي كه در
اشعار نادر نادرپور صورت گرفت هيچ يك از اين نوع تكرار يافت نشد.
 -2-2-2برجستهسازي در اشعار نادر نادرپور

«برجستهسازي» در لغت به معناي پيش زمينه ،جاي برجسته و آشكار به كار رفته
است .برجستهسازي عبارت است از بهكارگيري عناصر زبان بهگونهاي كه شيوه بيان را جلب
نظر كند و غير متعارف باشد .اين فرايند ،برخالف فرايند خودكاري زبان ،غير خودكاري
است .زبان ادبي زباني برخوردار از برجستهسازي است؛ به همين جهت زبان ادبي براي
ايجاد ارتباط نيست ،بلكه خود ،هدف خود و زيباييآفريني هدف نهايي آن است« .برجسته
شدن» عناصر زباني ،موسيقايي و معنايي در شعر نقش بسزايي دارد .موكاروفسكي از
نظريه پردازان فرماليست و از پيروان مكتب پراگ چنين مينويسد« :در زبان شاعرانه،
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برجستهسازي به حد اعالي خود ميرسد؛ به طوري كه عمل ارتباط را در پس زمينه قرار
عمل گفتار را برجستهسازي ميكند».
ميدهد» .وي تأكيد ميكند زبان شاعرانه «نفس
ِ
منظور وي شكلگيري نظامي ساختاري است كه اثر ادبي را پديد ميآورد و در رويارويي
عيني با اثر آشكار ميشود .پيداست كه همواره اينگونه نيست كه در شعر ،برجستهسازي
به باالترين حد خود برسد (علوي مقدم.)83 :1377 ،
ليچ (زبانشناس انگليسي) فرايند برجستهسازي را در دو مقوله ميبيند« :نخست آنكه
نسبت به قواعد حاكم بر زبان خودكار ،انحراف صورت پذيرد .دوم آنكه قواعدي بر قواعد
حاكم بر زبان خودكار افزوده شود» (صفوي« .)46 :1335 ،شفيعي كدكني هنگام بحث دربارة
برجستهسازي به همين نكته اشاره ميكند و معتقد است كه انواع برجستهسازي را ميتوان
در گروه موسيقايي و زباني تبيین كرد .وي گروه موسيقايي را مجموعة عواملي ميداند كه
زبان ادبي را از زبان هنجار به كمك آهنگ و توازن ممتاز ميسازد و در اين مورد عواملی
چون وزن ،رديف و هماهنگي آوايي را به دست ميدهد .به اعتقاد او ،گروه زباني مجموعة
عواملي است كه به اعتبار تمايز نفس واژگان در نظام جمالت ميتواند موجب برجستهسازي
شود .او در اين مورد عواملي چون استعاره ،مجاز ،ايجاز و جز آن را برميشمارد» (همان.)47 :
«ليچ آنچه را كه شفيعي كدكني در چهار چوب گروه موسيقايي مطرح ميسازد ،در مقولهاي
كلي و تحت عنوان توازن به دست داده است و گروه زباني را از طريق انواع هنجارگريزيها
قابل تبيين ميداند .ليچ هنگام بحث دربارة محدودة توازن به ديدگاه ياكوبسن نظر دارد.
ياكوبسن معتقد است كه دو ساخت متوازن ميبايد در بخشي متشابه و در بخشي ديگر
متباين باشند» (همان)49 :؛ بنابراين ،برجستهسازي با دو شيوۀ فراهنجاري و قاعدهافزايي
در زبان ادبي تجلّي مييابد ،ا ّما فراهنجاري چيست؟
 -1-2-2-2فراهنجاري:

فراهنجاري ،گريز از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي معاني با زبان
متعارف است؛ اگر چه منظور از فراهنجاري نميتواند هر گونه گريز از قواعد زبان هنجار
باشد؛ زيرا بعضي از هنجارگريزها به ساختهاي نازيبايي منجر ميشود كه نميتوان آنها
را ابداع ادبي ناآشناي زيبا به حساب آورد .فراهنجاريها انواع گوناگوني دارند چون :آوايي،
باستانگرايي ،سبكي ،گويشي ،معنايي ،دستوري ،نوشتاري و واژگاني.
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*آوخ که از رکاب بلندش ،سوار صبح /دیگر ،قدم فرو ننهد در سرای من (مجموعه

اشعار.)842:

*به هر کس روی کردم دیدم آوخ /مرا از او خبر ،او را ز من نیست (دخترم جام .)36:
در زبان فارسي امروز مردم كلمة «آوخ» را به كار نميبرند؛ بنابراين وقتي در شعر نادرپور
با اين واژه رو به رو ميشويم ،جمله را برجسته ميبينيم.
 -2-2-2-2قاعده افزايي:

قاعده افزايي ،هنجارگريزي از قواعد زبان نيست ،بلكه اعمال قواعدي اضافي بر قواعد زبان
ماهيت با فراهنجاري فرق دارد؛ چرا كه فراهنجاريها از لوازم
هنجار به شمار ميرود كه در ّ
شعر محسوب ميشوند و از لحاظ ماهوي از قاعده افزايي جدا هستند ،نتيجۀ فراهنجاريها
شعر است و نتيجۀ قاعدهافزاييها ،توازن و نظم.
«ا ّما صورت ديگر برجستهسازي زبان از طريق قاعدهافزايي است .قاعدهافزايي بر خالف
هنجارگريزي انحراف از قواعد زبان هنجار نيست ،بلكه اعمال قواعدي اضافي بر قواعد زبان
هنجار به شمار ميرود و درحقیقت نقطة هنجارگريزي است .يكي از گونههاي قاعدهافزايي
ايجاد توازن از طريق تكرار واژه و تركيبات و جمالت است.
سالیان قصههای ناشنیدهای که دایه گفت /قصههای دیو و قصههای حور /سالیان شیر
و خط و سالیان طالق و جفت /سالیان گوجههای کال و تخمههای شور /سالیان خشم
و سالیان مهر /سالیان ابر و سالیان آفتاب /سالیان گل میان دفتر سفید /پَر میان صفحه
کتاب (شام بازپسین.)136 :
شب با درختها سخن از آفتاب رفت /گفتند :آفتاب /در پشت چتر بستۀ ما آرمیده
است /در پشت چتر بستۀ آنان ستاره بود (گیاه وسنگ نه آتش.)138 :
 -3-2-2آشناييزدايي در اشعار نادر نادرپور

در تعريف آشناييزدايي گفتهاند كه« :آشناييزدايي پيش از هر چيز بازي با زبان است»
و عدول از نرم و هنجار طبيعي زبان و دست بردن در مفاهيم آشنا و غريبه گرداندن آنها،
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بر اين اساس حوزة آشناييزدايي عناصر مختلف شعري را در برميگيرد و دامنۀ بيمرزي
پيدا ميكند» (جليلي« .)26 :1387،پيگيري موارد آشناييزدايي در شعر معاصر در عين حال
كه كاري ساده به نظر ميرسد ،امري دشوار نيز هست .ساده از اين جهت كه اساساً شعر
معاصر در خالف جهت س ّنتهاي شعر حركت نموده و از هر نظر ميتواند غريب به نظر
رسيده و جنبهها و جزئيات آن متفاوت از شعر گذشته باشد .تسلّط به واژگان و ساختارهاي
تخيلي قوي و برخورداري از انديشهاي متعالي ،مسير آشناييزدايي
مختلف زباني ،داشتن ّ
را بر شاعر هموار ميسازد .بدون اين سرمايهها پديد آوردن موارد آشناييزدايي در شعر بر
شاعر ميسر نخواهد بود» (همان.)39 :
 -1-3-2-2تشخيص :در تف ّكر بشر قديم  -كه هنوز در ادبيات زنده و رايج است  -همه
چيز جاندار بوده است :باد ميآمد و شب ميرفت ...بقاياي اين بينش كهن هنوز در زبان
توجه را جلب نميكند ،ا ّما در زبان ادبي مواردي
روزمره هست و چنان عادي شده است كه ّ
توجه خواننده را به خود جلب ميكند.
هست كه ّ
شماطه مرا /با ضربۀ زنگش  -تحقیر
تردید نیست ،آینه بیدار است /آینهای که ساعت ّ
میکند (شام بازپسین.)99 :
کلمۀ بیدار برای انسان بهکارمیرود ،شاعر بیدار را برای آینه به کار برده است و آن
شماطه دار نسبت داده
را جاندار انگاشته است .تحقیر کردن :این ترکیب فعلی به ساعت ّ
شده است .او با ضربۀ زنگش مرا تحقیر میکند .نسبت این فعل به غیرجاندار ،مجازعقلی
محسوب میگردد.
با نسیم نغمهخوان برگی نمیآید به رقص /باد این سامان ،سکون در شاخساران آورد
(همان.)108 :
نغمهخوان بودن از صفات انسان است که شاعر برای نسیم به کار برده و جاندار انگاشته
است .ترکیب رقص آمدن برگ مجازعقلی است .نسبت فعل به موجود بی جان (سکون
بخشیدن به شاخساران) ،نیز استعارۀ مکنیه است و مجازعقلی .گویی شاعر باد این سامان
را با رقصیدن به شاخساران آرامش بخشیده است و میدانیم که آرامش داشتن از افعال
انسانی است و به شاخساران نسبت داده شده است .نسبت فعل به فاعل غیرحقیقی مجاز
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عقلی است.
 -2-3-2-2طبيعتگرايي

*ریشۀ من درخت این درخت پیر /این کبیر سالخوردۀ کویر /از عصارههای رایگان پر
است /از عصارههای هر گیاه زنده ،هر گیاه مرده ،هر گیاه نیمه جان (گیاه و سنگ نه آتش.)116 :
*نسیم سرد و حزنآلود پاییز /فرو میرفت در برگ درختان /درخت از درد مینالید و
میخواند /به گوشم داستان تیره بختان (چشمها و دستها.)48 :
دراین اشعار نیز عالوه بر طبیعتگرایی ،شاعرنسبتهای انسانی را به فاعل غیر انسانی
نسبت داده است .نسیم حزنآلود ،فرورفتن دربرگ درختان ،از درد نالیدن و خواندن ،همه
از ویژگیهای افعال انسانی است که به غیرجاندار نسبت داده شده است.
 -3-3-2-2تصويرسازي :یکی از شاعران توانای تصویرپرداز که از تولّلی پیروی کرد و
به حق مو ّفق شد ،نادر نادرپور است .نادرپور در تصویرگری ید طوالنی دارد و اشعار او چندان
دارای ابهام و تعقید نیست .تصاویر او را اغلب شعرخوانان درمییابند .نادرپور در شعرهایش
تصویر را به خاطر تصویر بهکارمیبرد و عیب او این است که در برج عاج خویش مینشیند
و اندوه و درد مردم را از یاد میبرد .در مورد تصاویر نادرپور نوشتهاند« :تصاویر نادرپور
گاهی به مشتی کاه میماند که انسان آن را به سوی هوا پرتاب کرده باشد و بادی فرا رسد
و هر ت ّکه از کاه را به گوشهای ببرد .در پشت سر تصاویر بعضی از شعرها انسانی بزرگ و
اندیشمند به چشم نمیخورد .به هر تقدیر در این جا بر اساس موضوع نوشتار ،تصاویر او از
جنبۀ جمالشناسی بررسی شده وتنها تأسف ما از بیجهت بودن اکثر تصاویر نادرپور باقی
مانده است .همانطور که اشاره شد از نظر زیباشناسی تصویرهای شعری نادرپور ،اغلب
تخیل قوی و تبحر نادرپور در تصویرگری بیش از
ذوقهای شعرخوانان را راضی میکندّ .
این میتوانست او را در پرداختن شعری قابل توسعه و عمیق یاری رساند ،ا ّما استحالۀ او
در فضایی از تغزل محض و پیوستن تمام وکمال او با دنیای انحصاریاش مانع از چنین
توسعهای شده است .میتوان گفت :ماحصل هنرنماییهای خیالی و تصویرپردازیهای
نادرپور ،ارضای حس زیباییجویی خواننده و حیرتی است که به واسطۀ مشاهدۀ زیباییهای
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تصویری در مخاطب پدید میآید .با این همه نمیتوان در زیبایی و ابتکاری بودن تصویرهای
نادرپور تردید داشت و مهارت کمنظیر او را در پرداخت آنها منکر شد (باقینژاد.)259 :1388 ،
«تصاویر او ،با همۀ تازگیهایی که دارند ،تا حدی دور ماندهاند و در به خدمتگرفت
منتقدان نادرپور زیبایی
عواطف مخاطب نقش چندانی ایفا نمینمایند به تعبیر یکی از
ِ
تصاویر او زیبایی منفعلی است؛ زیرا به خوبی قادر نیست مخاطب را در فضای خود وارد
سازد و او را بهگونهای در حس و حال خود سهیم گرداند .تصاویر وی در خود خالصه
میشوند و بردی بیشتر از امور و اجرایی که در خود نشان میدهند ،ندارند؛ اختصاصاً به
خود شاعر و حریم محدود عواطف و تجربههای او تعلّق مییابند و حیطهای فراتر از خود را
درنمییابند .آنها هیچ واقعیتی از زمانۀ خود به دست نمیدهند» (همان .)259 :تصویرهای
شعری نادرپور ابعاد و جزئیات متنوعی دارند و آنها را میتوان از جهات مختلف بررسیکرد.
در آنها اشیا و پدیدههای طبیعی با نشانههای جوانی و عاشقی شاعر در میآمیزند؛ آنها
آمیزهای از آوا و رنگ و حسرت و عشق هستند که دوگانگی حال و روح نادرپور را نمایش
میدهند؛ خوشبینی و بدبینیهای او با این تصاویر صورتی ملموس و شاعرانه مییابند.
تصاویر نادرپور بلند هستند و در عبارات متوالی ،صورت نهایی و قابل رؤیت خود را بر ذهن
خواننده نشان میدهند .شگرد وی در تصویرآفرینی همین رویه است ،ا ّما گاهی اوقات در
البهالی روایات او به تصاویری برمیخوریم که کوتاهی و فشردگی دارند ،در عین حال تازه
تخیل پویا و توانایی وی را در تصویرگری نشان میدهند» (همان.)269 :
و زیبا نیز هستند و ّ
ز آنجا که بوسههای تو آن شب شکفت و ریخت
امروز شاخههای کهن سرکشیدهاند (چشمها و دستها.)69 :
کرکس پیری که آفتابش خوانند
بیضۀ چشم مرا شکسته به منقار (شعر انگور.)85 :
«شعر خطبهای برای آب نادرپور که آمیزهای از روایت و تصویر است ،توصیفی است از
آب که با نشانههای انسانی و مطابق هنجار روانی نادرپور ترسیم میشود .با اندکی غفلت،
میشود ابتدای این شعر را توصیف و تقاضایی از زن یا محبوب شاعر قلمداد نمود .نشانهها
و مظاهری که او در این شعر برای آب برمیشمارد و کارکردهایی را که به آن نسبت
میدهد بیش از آنکه ،آب را معرفی و وصف کنند ،حال و امیال و انگیزههای شاعر را نشان
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میدهند» (باقینژاد.)283 :1388 ،
آه ای زالل گرم! /ای روح آفتاب! /ای جوهر تجلی الماس و آینه ! /ای آهن گداخته ،ای
آتش مذاب! /از دکمههای مخملی سینههای نرم.
«اشاره شد که گاهی نادرپور ،توجهی به سابقۀ ذهنی اشیا و تداعیهایی که آنها میتوانند
در اذهان داشته باشند ،ندارد .او خود و هنجار ذهنی خویش را به خوبی با آنها تلفیق میسازد
و آنها را در دایرهای از عاطفه ،تف ّکر و معنا مینشاند که در این دایره ،کسوتی متناسب با
حسرت و آرزومندیهای شاعر را به تن میپوشد و دلتنگیهای او را بازتاب میدهد .این امر
سبب شده در شعر نادرپور در مواردی به ترکیب ،صور و تجلّی تازه و دیگرگونهای از اشیا
برخوردیم که در شعر فارسی تازگی دارند .نادرپور پرداخت هنرمندانۀ این امور را مدیون
توانمندیهای زبانی و تصویری خویش است .نوع واژگان و جزئیات تشبیه و استعاراتی که
در اشعار نادرپور به کار رفته ،تصاویری را پدید آورده که در آنها ضمن اینکه جهان بینی
تغزلی و عاطفی نادرپور بیان شده ،ظرافت نگاه او نیز منعکس گشته است» (همان.)285 :
در جامهای کوچک هر برگ ،ابر صبح /اشکی فشانده است /لغزانتر از نسیم /شیرینتر
از شراب /در جامهای کوچک چشمان او ،هنوز /اشکی پدید نیست /جز اشک آفتاب (گیاه
و سنگ نه آتش.)371 :
 -4-3-2-2حسآميزي :در بديع شميسا حس آميزي اينگونه تعريف شده است« :حس
آميزي را هم ميتوان از فروع تضاد محسوب داشت و آن آوردن لغات مربوط به حسهاي
مختلف كنار هم است» (شميسا.)112 :1383 ،
در آتشدان رویایی بهارگذران میمرد /گل یخ ،عطر غریبانۀ غمگین غروبش را /تا سراپردۀ
رنگین سحر میبرد /و سحر چشم به تاریکی آن روح جوان میدوخت(آسمان ریسمان.)29 :
«چشم میدوخت» حسآمیزی است و حس بینایی را دربرمیگیرد.
خوش آن شبها که مست از دیدن او /هوائی در دلم بیدار میشد /لبش چون جام سرخ
از بوسهای چند /لبالب میشد و سرشار میشد (دختر جام« :)44 :دیدن» حس آمیزی است.
و در پیاش برقص درآمد جماعتی /رقصی که خیره کرد مرا چشم اعتنا (چشمها و دستها:
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« :)32خیره چشم» حس آمیزی دارد.
بیچاره من ،بالزده من ،بیپناه من /کز ماجرای عشق توام جز بال نماند /از من گریختی
و دلم سخت ناله کرد /کان آشنا برفت و مرا آشنا نماند (دختر جام « :)48 :ناله » در گروه
اصوات است  -البته نه در تعريف دستور زباني اصوات  -بلكه در ژرفشناسي كلمه در زمزة
كلماتي است كه نشانة ناليدن است.
ای غم شیرین مرا به خویش میاالی /ای دل غمگین مرا به خویش میاویز (همان:)62 :
حسآمیزی در کلمۀ«غم شیرین» است.
 -5-3-2-2پارادوكس

«مهمترين نوع تضاد در ادبيات پارادوكس يا متناقضنماست و آن وقتي است كه تضاد
منجر به معناي غريب به ظاهر متناقض شود» (شميسا.)111 :1383 ،
تو با جوانی من آمدی ،جوان باشی
بهار عمر منی ،کاش بیخزان باشی (آسمان و ریسمان.)55 :
گذشت روز و شبم غم فزود و شادی کاست
تو کاش بیخبر از گردش زمان باشی (همان.)56 :
شاعر در شعر «ما آینه گردش ایام» باعث افزایش غم و کمی شادی او میشود .غم و
شادی پارادوکس دارد.
پوشیده و برهنه و خام و گداخته
پوشیده چون امید سحر در شب جهان (شام بازپسین.)100 :
«پوشیده و برهنه و خام و گداخته» پارادوکس دارد.
من ترا دیدم و گریان گشتم
تو مرا دیدی و خندان بودی (خون خاکستر.)838 :
«گریان و خندان» پارادوکس دارد.
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 -6-3-2-2باستانگرايي

او برهنه ،درکنار من غنود
صبح یک پیراهن دیگر خرید (گیاه و سنگ نه آتش.)154 :
«غنودن» از کلمات متداول در گذشته بوده و امروزه به آن صورت کاربردی ندارد.
پلهای سست قوس قزح سرفراز ابر
پلهای طاق نصرت در زیر کهکشان.
 -7-3-2-2تشبيه

در ميان آرايههاي كالمي ،تشبيه متداولترين شكل در همبافتي تصاويري است كه
عناصر همزاد طبيعت را شخصيتي انساني ميبخشند.
زندگی به رنگ صبح بلورین سپید داشت
زلفش چو دود مشکی شبها سیاه بود (دختر جام.)16 :
شاعر زلف را از جهت سیاه بودن به دود مشکی تشبیه کرده است .چو ادات ،زلفش
مشبه ،دود مشکی ،مشبهبه ،سیاهی وجه شبه.
چشمان نیم خفتۀ تو چون صدف شکفت
اشکی در آن نشست ز اندیشۀ گناه (همان.)22 :
شاعر چشم را از جهت باز شدن به صدف تشبیه کرده است .چون ادات ،چشم مشبه،
صدف مشبهبه ،باز شده وجه شبه.
نیمه شب آنگه که ماهیان درخشان
در دل آرام برکه غوطه ورستند
آنهمه اختر چو فلس ریخته از ماه
در کف جوشان چشمه جلوهگرستند (چشمها و دستها .)71:
چو ادات ،ستاره مشبه ،فلس ماهی مشبهبه ،نقرهای بودن نورانی وجه شبه.
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 -8-3-2-2اسطوره

میراث گذشته ،گنجیۀ ارزشمندی است در اختیار نادرپور که گاهی به خوبی و زیبایی از
آن استفاده میکند و آن را مایۀ تقویت کار و شکوفایی استعدادهای خود مینماید« .نادرپور
از این نظر ،موهبت ذیقیمتی را در اختیار دارد .او شاعری متجدد و دارای ادراک شاعری
تازه میداند .با این وصف از مایه و دانستههای کالسیک خود هر جا که الزم دیده استفاده
مینماید .تمایلی دوگانه در هنجار و شیوۀ شاعری او هست که او را به عنوان شاعری حد
وسط معرفی میکند .شعر او شعری عاطفی است که ریشهای در س ّنت دارد و حرکتی در
زمانۀ خود او .او درک دیگری از معاصر بودن دارد و شیوهای میانه را برای خود برگزیده
است» (باقینژاد.)63 :1389 ،
الف) سيمرغ

*تو ،نسب از دو پدر میبردی
در زمین ،از سهراب
در زمان ،از سیمرغ
نام نفرین شدۀ پور تهمتن ،ای دوست!
ای آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت
ای سرزمین کودکی زال پهلوان! (زمین و زمان)114 :
ب) البرز

*آن روستای دامنۀ البرز
کز خاوران به چشمه خورشید میرسید
وز باختر به ماه
جغرافیای کودکی من بود (مجموعه اشعار.)839 :
ج) نوروز

نادرپور در کتاب «شام بازپسین» خطبه نوروزی این نماد را به خوبی آورده است:
*شگفتا! نخستین شب فروردین
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بزاد از پسین روز اسفند ماه
حریق شفق ،قفس سال را
ز نوروز ،زاد در خرمن شامگاه (شام بازپسین.)132 :
*هم اکنون شما در پسین روز سال
من اندر نخستین شب فروردین
درختیم ،ا ّما یکی بیبهار
یکی ،گل برآورده از آستین (همان.)133 :
د) ضحاك و كاوه

ای قلۀ شگرف
ای گور بینشانۀ جمشید تیره روز
ای صخرۀ عقوبت ضحاک تیره جان!
ای کوه ،ای تهمتن ،ای جنگجوی پیر (زمین و زمان.)915 :
ه)کاووس و رستم

روزی ابلیس در قالب رامشگری در درگاه کاووس شروع به شعرخوانی و تعریف از
مازندران میکند .کاووس با شنیدن آن سرود ،عزم تسخیر مازندان میکند .او در راه به
دست دیوان افتاده از رستم یاری میطلبد .رستم از هفت خوان گذشته به یاری کاووس
میرود .نادر در شعر از اهرمن تا تهمتن در مجموعۀ زمین و زمان میگوید:
من ابلیس را نزد کاووس دیدم
که مستانه برخاست با ارغنونش
چو پایان گرفت آن ترانه
من از گردش چشم کاووس خواندم (زمین و زمان.)886 :
و) رستم و اشکبوس

سالیان فتح رستم و شکست اشکبوس
جنگ موش و گربه عبید
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بوی جوی مولیان رودکی
کامرانی برادران برمکی
سالیان سبز
سالیان کودکی( ...مجموعه اشعار.)669 :
 -4-2-2هنجارگريزي

«هنجارگريزي در كل انحراف از قواعد حاكم بر زبان هنجاراست ،هر چند منظور از آن
هر گونه انحراف از قواعد زبان هنجار نيست؛ زيرا گروهي از اين انحرافات تنها به ساختي
غير دستوري منجر ميشود و خالقيت هنري به شمار نخواهد رفت» (صفوي.)50 :1335 ،
گونههاي هنجارگريزي (فراهنجاري)
واژگاني

در اين فراهنجاري ،شاعر با گريز زدن به قواعد ساخت واژههاي زبان عادي و هنجار،
واژهاي جديد ميآفريند و يا آن را در ساختي فراهنجاري به كار ميبرد .در اشعار نادرپور
هنجارگريزي واژگاني وجود نداشت.
آوايي

*این شامها که میکشم تا صبح
وین بامها که میکشیدم تا شام (چشمها و دستها.)106 :
*بر من ببخشای این چنین را آنچنان دیدن
در من ،کسی چون مست ،چون میخواره میگرید (شام بازپسین.)45 :
*ا ّما همیشه تشنهتر از خورشید
دندان به برگ شسته شمشاد میفشرد (صبح دروغین.)797 :
*خام آنچنان که خالق در خلقت درخت
کامل بسان صنعت در هر چه ساختیم (مجموعه اشعار.)888 :
*شعر از شعور رو به شعار آورد
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ما ،فهم این سخن نتوانستیم (صبح دروغین.)760 :
معنايي

گاهي شاعر با به كاربردن آرايههاي زيباشناختي و معنايي ،ميخواهد برجستهسازي
ادبي كند .در بعضي مواقع واژهها در سطح معنايي براساس قواعدي كه بر زبان عادي و
هنجار است ،همنشينی ميكند و تابع محدوديتهايي ميكند .هنجارگريزي معنايي همان
آشناييزدايي است و در بخش آشناييزدايي به چند مورد از آنها اشاره شد.
نحوي

در اين نوع فراهنجاري ،شاعر با جابهجا كردن عناصر شعري از قواعد نحويِ زبان عادي
و هنجار فراتر ميرود.
آوردن فعلهاي پيشوندي

*زیر لب ،گریان و خندان میسرودم من:
«چون هوا را بازی دست تو بشکافد
خیره در رگهای آبی زنگ بازوی تو میگردم» (سرمه خورشید.)46 :
*دندان در گلوی من بفشارد
پیرهنم را به خون تازه کند رنگ (از آسمان تا ریسمان.)45 :
*با من چنان به مهر درآمیختی که بخت
چون در تو بنگریست ،لب از شکوهها بدوخت
وان قطرۀ نگاه تو چون در دلم چکید
چون اشک گرم شمع ،مرا زندگی بسوخت (چشمها و دستها.)169 :
تقدم فعل

*میسوختم چو هیزمتر در خویش
دودم به چشم بیهنرم میرفت (سرمه خورشید.)22 :
*میروم آنجا که باغ آفرینش را بهاری هست
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میروم آنجا که دلها را شکوه انتظاری هست (گیاه و سنگ نه آتش.)81 :
نوشتاري

در اين نوع ،شاعر شيوهاي را در نوشتار به كار ميبرد كه تغييري در تلفظ واژه به وجود
نميآورد ،بلكه مفهوم ديگري به مفهوم اوليه و اصلي واژه ميدهد.
*خیال را به صعود پرندگان بستن:
گسستن از همه
رفتن
به خویشتن پیوستن (از آسمان تا ریسمان.)92 :
نادرپور در پایان قطعۀ صبحانه در خیال خود برگسستن از همه و صعود چون پرندگان
تأکید دارد.
*ای شما ،پرندگان دور
سالیان سبز
سالیان کودکی! (مجموعه اشعار)667 :
شاعر در آغاز قطعۀ سفید و سیاه سالهای سبز و خرم بودن و سالهای کودکی را به
رشتۀ شعر درمیآورد.
*گوی ستارهای را
در زیر انحنای سرانگشتش
احساس میکند (شام بازپسین)60 :
*با خود به دور برد
تا آن شکوفهها
تا آن ستارهها
تا آن جزیرههای پر از عطر و نور برد (شام بازپسین.)92 :
شاعر در این شعر دور بردن را به نظم میکشد و حالتش را به تصویر میکشد.
گويشي

در برخي موارد ميبينيم كه شاعر ساختهايي را از گويشي غير از زبان هنجار وارد شعر
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ميكند .چنين انحرافي از زبان هنجار را هنجارگريزي گويشي ميناميم.
*ز سیاحی غریب آرد خبرها
دمد پاتی کنان دهقان فرتوت (چشمها و دستها.)66 :
«پاتیکنان» در اصطالح دهقانان اطراف تهران به معنی باد دادن و جدا کردن گندم
از کاه است.
-5-2-2گروه موسيقايي

«مجموعهای كه زبان شعر را از زبان امروزه به اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن جدا
ميكند .گروه موسيقايي ناميده ميشود .عوامل شناخته شدة گروه موسيقايي از قبيل انواع
وزن ،قافيه ،رديف» (شفيعي كدكني.)8 :1368 ،
الف) وزن

مجموعة آوايي كه به لحاظ كوتاه و بلندي مصوتها و يا تركيب صامتها و مصوتها از قواعد
خاصي برخوردار هستند و باعث به وجود آمدن نوعي موسيقي ميشوند كه آن را وزن ميناميم.
*شعر آخرین فریب -از دختر جام17 :
گر آخرین فریب تو ،ای زندگی ،نبود
اینک هزار بار رها کرده بودمت
مفعول فاعالت مفاعیل فاعلین
مضارع مثمن اخرب مکفوف
*شعر گریه  -از سرمه خورشید53 :
ابر گریان غروبم که به خونابۀ اشک
میکشم در دل خود ،آتش اندوهی را
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
رمل مثمن محذوف
ب) قافيه

مجموعهای كه از لحاظ مشترك بودن صامتها و مصوتها در مقاطع خاصي وسط يا
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آخر و حتي اول هر قسمت ميتوانند با یکدیگر تناسب داشته باشند كه خود نوع ديگری
از موسيقي شعر است و آن را قافيه ميناميم.
*شعر فریاد از شعر انگور 100 :چهار پاره در نه بند
بند او :نتراویدست /نکاویدست؛ بند دوم :فنا /بال؛ بند سوم :بادی /فریادی؛ بند چهارم:
بارانی /طوفانی؛ بند پنجم :هذیان /عصیان؛ بند ششم :بسته /خسته؛ بند هفتم :دوری /کوری؛
بند هشتم :کابوسی /فانوسی؛ بند نهم :ماه /راه
*چشمها و دستها :چهارپاره هشت بند
بند اول :فرا /آشنا؛ بند دوم :ذوقافیتین است :گلو شکست /فرونشست؛ بند سوم :نهان/
عیان؛ بند چهارم :تیرگی /چیرگی بند پنجم :بر /سر؛ بند ششم :فسرد /فشرد؛ بند هفتم:
ذوقافیتین است :گلو شکست /فرونشست؛ بند :من؛ بند چهارم :نماند
*شعر گیاه و سنگ نه آتش :چهار پاره  11بند152 :
بند دوم :مینهاد؛ بند سوم :میپنداشتم؛ بند پنجم :های او؛ بند دهم :او
د) هماهنگيهاي صوتي

*ای بحر با دو معنی و یک صورت
ای محمل تبانی الفاظ
ای مجلس سماع معانی
ای مفصل گسستن و پیوستن کالم
ای معنی شکستن اوزان (شام بازپسین.)85 :
تکرار صامتهای «ی» و «م» و «س»

*گر خاک شد ستارۀ اقبال من ،چه باک
در آسمان پاک ،هزاران ستارهاند
و آنانکه بر ستارۀ خود دل نهادهاند
در زیر آسمان خدا ،بیشمارهاند (سرمه خورشید.)108 :
تکرار صامت «ر» و «س» و «ن»
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 -6-2-2گروه زبانشناسيك

مجموعة عواملي كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در نظام جملهها بيرون از خصوصيت
موسيقايي آنها ميتواند موجب تمايز يا رستاخيز واژهها شود .هزاران قانون ناشناخته در
همين حوزة كاربرد وجود دارد كه زبانشناسي از تحليل و تعليل آن عاجز است:
الف) استعاره

«استعاره در لغت مصدر باب استفعال است؛ يعني عاريه خواستن ،لغتي را به جاي
لغت ديگري؛ زيرا شاعر در استعاره واژهای را به عالقة مشابهت به جاي واژة ديگري به كار
ميبرد» (شميسا.)57 :1374 ،
*شب شد و اشک خزان ،مردمک پنجرهها را شست
و ز پس پردۀ پنهان فراموش (مجموعه اشعار)865 :
خزان استعاره از «انسان» و پنجره استعاره از «چشم» است.
*چون راه نهان گنج قارون بود
پس ،سیل سرشک را رها کردم (سرمۀ خورشید.)55 :
گنج قارون استعاره از ثروت دستنیافتنی است
*فدای نرگس شهالی نیم مست تو باد
هر آنچه عقل تهیدست پربها دانست (شعر انگور.)130 :
«نرگس» استعاره از چشم است.
*و آنکه نامش بر خاتم نبوت بود
چو ماه کنعان در چاه نابکاران رفت
و ماه نخشب بر ماه راستین خندید
و دزد و چوپان ،در گرگ و میش صبحدمان (شام بازپسین)52 :
«ماه کنعان» استعاره از حضرت یوسف و «ماه نخشب» استعاره از زیبایی و زیبارو است.
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ب)كنايه

«تركيب يا جملهاي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد .پس كنايه ذكر
مطلبي و دريافت مطلب ديگر است .پس ميتوان گفت كنايه ذكر جمله يا تركيبي است
كه به جاي معني ظاهري ،مراد يكي از لوازم معني آن است» (شميسا.)93 :1374 ،
*ایا بهار ،اال ای بشیرتازۀ طور!
ایا بهار اال ای مسیح سبز بهار!
«مسیح» کنایه از کراماتی است که به مسیح نسبت دادهاند .شفا دادن بیماران و درمان
کردن عاجزان و جوان گردانیدن پیران است.
*من مگر آن دزد آتشم که سرانجام
خشم خدایان مرا به شعلۀ خود سوخت (شعر انگور)98 :
من مگر دزد آتشم :کنایه از «پرومته» است که بنا به روایت اساطیر یونانی نیمه خدائی
بود ،ا ّما چون «آتش» را از خدایان ربوده و به بشر رسانید به بالی خشم آنان گرفتار آمد
و بر فراز صخرهای به بند کشیده شد تا کرکسی مدام از جگرش بخورد و آن جگر دوباره
بروید و این شکنجه تا ابد دوام یابد.
*شعاع آینهها ،چشم کاکلیها را
به سوی کوری جاوید رهنمون شده است.
«کاکلی» پرندهای است که در کشتزار زیست میکند و عاشق آفتاب است .صیاد برای
شکار این پرنده آیینهای در برابر خورشید میگیرد؛ پرنده به دنبال شعاع آن دویده تا به
دام صیاد بیافتد .اصطالح «آیینۀ کاکلی» در برخی از زبانهای اروپایی ،کنایه از وسیلۀ
فریبدادن و به دامافکندن است.
ج) تناسب يا مراعاتالنظير

«آن وقتي است كه برخي از واژههاي كالم اجزائي از يك كل باشند و از اين جهت بين
آنها ارتباط و تناسب باشد» (شميسا.)49 :1374 ،
*خانههای روشن و تاریک او ،چون عرصۀ شطرنج
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سر ستونهای نگون بر خاک او ،چون مهرههای کهنه این
بازی شیرین:
اسب و فیل و بیدق و فرزین
هر یکی در خانهای محصور (از آسمان تا ریسمان)37 :
تناسب بین «شطرنج ،مهره ،بازی ،اسب ،فیل ،بیدق و فرزین» و تناسب بین «ستون
و خانه» است.
*تا پر کنیم جام تهی از شراب را
وز خوشههای روشن انگورهای سبز
در خم بیفشریم میآفتاب را (شعر انگور.)58 :
تناسب بین «جام ،شراب ،خم و می» و تناسب بین«خوشه و انگور» است.
د) تكرار

در بيتي كه يك كلمه دوبار تكرار شده است .گاهي تكرار واژه جهت تأكيد ميباشد.
*ای شعر ،ای طلسم کهن ،ای طلسم شوم!
پای من ای دریغ ،به دام تو بسته ماند (همان.)52 :
تکرار کلمه«ای طلسم»
*گهواره ،ای گهواره ،ای گهوارۀ ایام!
ای خامی آغاز تو وای پختگی انجام! (شام بازپسین.)47 :
تکرار کلمه «گهواره»
ه) تضاد

«بين معني دو يا چند لفظ تناسب تضاد (تناسب منفي) باشد؛ يعني كلمات از نظر
معني عكس و ضد هم باشند» (شميسا.)109 :1383 ،
*اینجا دو راهه ایست به سوی حیات و مرگ
این یک به ننگ میرسد آن دگر به نام (سرمه خورشید.)90 :
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تضاد بین«حیات و مرگ»
*جهانا! مالل از تو دارم
ماللی که آغاز و پایان ندارد (دختر جام.)45 :
تضاد بین «آغاز و پایان»
 -3نتیجهگیری
نادر نادرپور در ارائه زیبایی محض و خلق فضا و تصویر شاعرانه دستی توانا دارد .تناسب
هماهنگی که بزرگترین اصل زیبایی است در وجوه مختلف زیبایی شناسنامۀ کار نادر نادرپور
همت نادرپور معطوف این جنبه از شعر بوده است و او
به خوبی دیده میشود .بیشترین ّ
همواره خواسته آثاری زیبا به معنای متعارف و مقبول آن بیافریند.
آثار نادرپور از نظر وزن ،از بیاشکالترین سرودههای نوپرداز بهشمارمیرود .بسامد
اختیارات عروضی در دورههای نخستین شاعری نادرپور در سنجش با دورههای میانین
و پسین آن بسیار اندک است .با به دست دادن طرح عروضی نمونههایی از سرودههای
نوپردازان پیش گفته ،گفتههای پیشین اثبات میشود.
نادر نادرپور اشعارش عموماً چهارپاره میباشد و شاعر با استفاده از هنر خود توانسته
قافیه بیاورد .کمتر شعری از او به چشم میخورد که قافیه اول را در بند اول و قافیه دوم
را در بند بعدی بیاورد.
در اشعار نادرپور جناس به چشم میخورد و غالباً قافیههایش جناس دارد از جمله
جناسها ،وسط ،مختلف الوسط و مذیل و جناس تام دیده میشود.
در بررسیهایی که از هنجارگریزی آوایی صورت گرفته ،نادرپور کمتر به این موضوع
اهمیت داده و در اشعار خود با قدرت از آن استفاده کرده است ،ا ّما به هنجارگریزی نحوی،
ّ
اهمیت بسیار داده و در غالب اشعارش از آن استفاده
ضمایر متصل برای فعل و ّ
تقدم فعل ّ
مکرر کرده است.
در اشعار نادرپور گاه توازن نحوی دیده میشود؛ یعنی همنشینسازی نقشی که آن
آوردن لف و نشر مرتب است.
یکی از شاعران توانای تصویرپرداز که از تولّلی پیروی میکرد و به حق موفق شده نادر
نادرپور است و دیگر کسی غیر از او نتوانست تا این حد در دنباله روی از تولّلی به موفقیت

/ 176

دوفصلنامة علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی  /سال دوم  /شماره سوم  /بهار و تابستان ۹۸

دست یابد.
حدود یک سوم اشعارش طبیعتگرایی میباشد و شعر «گیاه و سنگ نه آتش» ،بیشترین
طبیعتگرایی را به خود اختصاص داده است.
موارد فوق نشان میدهد که شعر نادر نادرپور از جهت آرای فرمالیستهای روسی دارای
ساختارسنجی میباشد.
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