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چكیده
عنوان اثر ادبی از یک سو نخستین گفتگوی مخاطب با متن است و این دیالوگ در برقرارکردن ،ارتباط خواننده باا ماتن ن ا
شگرفی دارد .از دیگر سو بیانگر چیستی اثر و نشانگر اندیشه ،حاالت درونی ،سبک خاص و قدرت تخیل خالق اثر است .بنابر
این عنوان اثر ادبی را از زوایای متعدد میتوان بررسی نمود .در این پژوه نام سرودههای ناادر ناادرپور -از جملاه شااعران
برجستهی معاصر -با رویکرد سبکشناسی الیهای در پنج الیهی آوایی ،واژگان ،نحو ،بالغی و محتوایی به شایوهی توصایفی-
تحلیلی بررسی میشود .به طور کلی میتوان گفت نادرپور با مهارت خاصی از الیههای مختلف زبان به منظور خلق موسای ی،
تصویرپردازی و تداعی معانی و اندیشه و احساسات خوی بهره گرفته است.
واژگان کلیدی :نام سروده ،نادر نادرپور ،سبک شناسی الیهای

مقدمه
شعر تجلیگاه اندیشهی شاعر درمورد جهان پیرامون وی است .شاعر به یاری واژهها طبیعت و جهان پیرامون خوی
را به تصویر میکشد« .واژهها در پردههای پنهان خوی  ،انرژیهای شگرفی را فرو فشردهاند .شاعر توانا کسی اسات
که بتواند با ترفندی شایسته هر چه بیشتر ،این انرژیها را آزاد و کاالم خاود را رساتاخیکی کناد» (حسانلای:3131،
بساکایی دارد و عناوان
 .)301در ح ی ت واژه های شعری که نام اثر در رأس آن قرار دارد در بازخوانی اثر ادبی ن
یک اثر«در هر دوره ،ساختارهای نحوی مورد عالقه شاعران و تمها و موتیوهای مورد توجه ایشان را نشان مایدهاد»
(شفیعی کدکنی .)462-462 :3131 ،بنابر این با بررسی عنوان میتوان به دایرهی اندیشگانی شاعر ،سااختار نحاوی و
هنر وی در گکین و ترکیب واژهها و پیوند آن با محتوا پی برد.
نادر نادرپور در شانکدهم خرداد ماه  3103هجری خورشیدی برابر با 3141میالدی ،در تهران در یک خانوادهی اصیل
اشرافی و از پدر و مادری فرهنگ دوست متولد شد .او یکی از شاعران برجستهی معاصر است که در سرودن «اشعار
غنایی ،قریحه ای درخشان و هنری دارد و دارای تخیلی لطیف و آفریننده است .در میان شاعران معاصر ،او از معادود
کسانی است که در زبان فارسی صاحب نظر است» (شافعی .)213 :3132 ،در ح ی ت نادرپور «یکی از شاخصتارین
چهرههای شعر نو تغکلی پس از نیماست که در دههی سی و نیمهی اول دههی چهل به عناوان محباو تارین شااعر
نوپرداز ،تأثیر گستردهای بر ذهن و ذائ هی اقشار شعرخوان و بخصوص نسل نوگرای جامعه داشات» (روزباه:3133 ،
 .)326زبانی که نادرپور در شعرش به کار می گیرد ساده و خالی از ابهام است .شعر او صمیمی و عاطفهی شاعری او
از نوع عواطف فردی است و البته هر چه از آغاز به طرف دورههای پایانی شاعری او میرویم ،بخ عاطفی شعرش
قویتر و غنیتر میشود (زرقانی .)232-113 :3131 ،مهمترین جنبهی شعر نادرپور تصویری بودن آن است وصاف-
های گوناگون ،تعبیرهای رنگارنگ و تشبیههای مختلف و متنوع از برجستهترین بخ های کار او به شمار میآیاد .او
همانگونه که می بیند ،مینویسد و بیان میکند و در شعرش میتوان نشانی واضح از شاعر یافت( .همان.)121 :
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مجموعههای شعر نادرپور} " XEنادرپور" { به ترتیب زمان نشر عبارتند از :چشمها و دساتهاا} " XEچشامهاا و
دستها" {3111 :شمسی  /دختر جام} " XEدختر جام" { / 3112 :شعر انگور} " XEشعر انگور" { /3116 :سارم

خورشید} " XEسرم خورشید" { /3111:گیاه و سنگ ناه آتا } " XEگیااه و سانگ ناه آتا " { ،از آسامان تاا
ریسمان و شام بازپسین} " XEاز آسمان تا ریسمان و شام بازپسین" { /3126 :صبح دروغین} " XEصبح دروغاین"

{ /3160 :خون و خاکستر} " XEخون و خاکستر" { /3161 :زمین و زمان} " XEزمین و زمان" {.3112 :
کاربرد ترکیبات جدید ،واژگان حسی و ذهنی و ویژگیهای خاص ساختار آوایی ،بالغی و نحوی و پیوند عنوان با
محتوا در نام سرودههای نادر نادرپور نگارندگان را بر آن داشت که با رویکرد سبکشناسی الیهای عناوین شعری وی
را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
سبک شیوه خاصی است که هر شاعر یا نویسنده برای بیان اندیشه و احساسات درونی خاوی برمایگکیناد .هماین
شیوهی خاص واژهگکینی ،نحو جمالت ،کاربرد عناصر ادبی و  ...سبب تمایک شعر دو شااعر یاا نویسانده مایشاود.
« سبک در اصطالح ادبیات عبارتست از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیل ترکیب کلمات و انتخاا الفاا و
طرز تعبیر-سبک یک اثر ادبی وجه خاص خود را از لحا صورت و معنی الغا میکند» (بهار:3121 ،د).
سبکشناسی الیهای که در کتا سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها مطرح میشود پایهی زباانشاناختی دارد
و «مبانی سبکساز را در پنج الیهی زبان (آواشناسی ،ساختواژی ،نحو ،معنیشناسی و کاربردشناسای) وا مایکااود»
(فتوحی .)41 :3110 ،فتوحی به جای دو الیهی معنیشناسی و کاربردی ،الیههای بالغی و ایدئولوژیک (محتوایی) را
پیشنهاد میکند (همان ،)41 :مکیت سبکشناسی الیهای «در آن است که بهرهگیری از روشهای متنوع را در هار الیاه
امکانپذیر میسازد ،وانگهی سهم هر الیه را در برجستهسازی متن جداگانه مشاخص مایکناد» (هماان .)41 :هماین
ویژگی اخیر سبب شد در این جستار عناوین شعری نادر نادرپور با رویکرد سبکشناسی الیهای بررسی میشود.
پیشینهی پژوهش
عنوان در ادبیات فارسی همواره اهمیت ویژهای داشته است .اما عنوانشناسی اخیارا ماورد توجاه پژوهشاگران قارار
گرفته است .از جمله پژوه هایی که به بحث و بررسی دربارهی عنوان پرداختهاند میتوان به این آثاار اشااره کارد:
م الهی «معناشناسی نام مجموعهها» اثر شفیعی کدکنی}"  XEشفیعی کادکنی "{3130( ،ش4003/م) «ناامگکینای در
روزگار سپری شده دولتآبادی» (3131ش4003/م) اثر قهرمان شیری}"  XEقهرمان شیری "{« ،عنوان کتا
انتخا

و آیاین

آن» (3161ش3110/م) از محمد اسافندیاری}"  XEمحماد اسافندیاری "{« ،تحلیال نشاانه -معناشاناختی

رمانهاای سیاسای فارسای از 3110( »3130-3123ش4033 /م) اثار مصاطفی گرجای}"  XEمصاطفی گرجای "{،
«عنوانشناسی آثار هنری و ادبی ایرانی» (3133ش4001/م) اثار بهمان ناامور مطلاق}"  XEبهمان ناامور مطلاق "{،
«بررسی و تحلیل نامهای اشعار قیصر امین پور» نوشتهی مصطفی گرجی« ،بررسای و تحلیال سااختاری و محتاوایی
عنوان در سرودههای احمد شاملو» نوشتهی علی محمدی ،بررسی چگونگی نامگذاری عنوان شعر در ادبیات سانتی و
دین در نامگذاری اشعار شفیعی و ادونیس» نوشاتهی
معاصر و رویکردهای زیباشناختی آن» اثر مهدی دهرامی« ،ن
صدی ه اکبری بیرگانی.
این آثار هر یک با رویکرد خاصی به تحلیل و بررسی عنوان در آثار ادبی پرداختهاند .اما تا کنون اثری که باا رویکارد
سبکشناسی الیهای به تحلیل عنوان شعر پرداخته باشد دیده نشد .همچنین در مورد نام سرودههاای ناادر ناادرپور –
شاعر توانای معاصر -پژوهشی انجام نشده است .این جستار بر آن است نامهاای شاعری ناادرپور را در پانج الیاهی
آوایی ،واژگانی ،نحوی ،بالغی و محتوایی بررسی کند و شیوههای خاص او را در هر الیهی زبانی و عنایات او را باه
الیههای متفاوت دریابد.
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 .6الیهی آوایی
ویژگیهای برجستهی یک متن ادبی که در ایجاد موسی ی کالم مؤثر است حاصل الیهی آوایی سبک است« .گاکین
دلخواه در کاربرد الیهی آوایی زبان بی از هر جا در سخن ادبی ممکن است .شاعر با بهرهگیاری از الیاهی آوایای
زبان ،صورتهای زیباییشناسیک برجستهای میسازد ،بهویژه در ساخت آرایههای لفظای و بادیو و موسای ی کاالم»
(فتوحی .)421 :3110 ،موسی ی در نامسرودههای نادرپور حضور چشمگیری دارد .او با تکرار همخوانهای آغازین و
پایانی ،تکرار واکه و همخوان ،جناس و سجو عنوانها را برجسته میسازد.
 6-6تكرار
یکی از شگردهای نادرپور در خلق موسی ی تکرار است .تکرار واکه ،همخوان و همخاوانهاای آغاازین و پایاانی در
عناوین شعری نادرپور بسامد باالیی دارد و از مهمترین عوامل ایجاد موسی ی و کلمات خوشآهنگ به شمار میرود.
جدول زیر نشاندهندهی انواع تکرار در عناوین شعری نادرپور است:
همخوان پایانی
همخوان آغازین
همخوان
واکه
در غبارِ خندة خورشید ،مرثیهای
باارایِ بیاباان و باارایِ شااهر ،ای
زمااین ،ای گااور ،ای مااادر  ،از
نیمااهای بااه نیمااه دیگاار ،نگ ااه
عاش انهای به درخت ،باا چارا ِ
ساااارقِ شاااا ایق ،از دور و از
نکدیک و از دور ،در پشتِ گارهِ
کاااراوات ،در بازتاااا ِ شاااعلهِ
کبریت ،در زیرِ آسامانِ بااختر،
آن پرتو سوزان جادویی

مااااردی در انتظااااار
خاااوی  ،در انتظاااار
آنچنااان روز ،درختاای
در اندیشه من ،مرثیاه-
ای برای بیابان و برای
شااااااهر ،از دور و از
نکدیک و از دور ،شبی
در کارگاااه تندیسااگر،
در بازتااااا شااااعله
کبریت

از گهااواره تااا گااور ،جااام
جهاننما ،برگ و باد ،ن اا
و نماااز ،ساافری در سااحر،
سرزنشی در ستای  ،سافید
و سیاه ،بیمار بیدار ،تردیدی
در طوفان ،خون و خاکستر،
سهرا و سیمر  ،صلیب و
ساعت ،عنکبوت و اندیشه،
شب و شهر ،کاق کاغاذین،
زمین و زمان

نه شاکوفه ،ناه پرناده ،از
آسمان تا ریسمان ،از موج
تا اوج ،گشت و بازگشت،
شهابی در تاریکی ،مکاث
عکااس ،تصااویر دیگاار،
بیمار بیدار ،گل و بلبل ،از
رم تااا ساادوم ،پاااریس و
تاااائیس ،از اهااارمن تاااا
تهمتن ،زمین و زمان

این تکرارها عالوه بر ایجاد موسی ی و زیبایی کالم وی ،گاه با اندیشه و احساسات شاعر هماهنگ میشود و نشاانگر
محتوای شعر است .برای مثال در عنوان «مرثیهای برایِ بیابان و برایِ شهر» ،تکرار واکهی «آ» حس اندوه شاعر را کاه
به سوگ بیابان و شهر نشسته در ذهن مخاطب تداعی میکند .گویی شاعر در رثای آنها آه میکشد و نالاه مایکناد.
واکهی «ای» در عنوان «مردی در انتظار خوی » «صداهای نازک ،تسالیبخا و نجواهاای آهساته را ال اا مایکناد»
(قویمی .)43-41 :313131 ،بسامد این واکه مردی تنها را پی چشم مخاطب ترسیم میکند که از شادت تنهاایی باا
خوی نجوا میکند .همچنین همخوان «ر» «صدای مایعی را تداعی میکند که به آرامی میریکد» (هماان .)23 :شااعر
با تکرار این همخوان تصویر خوی را کامل میکند ،تصویر مردی تنها که لحظههای با اشک و آه قرین است.
 6-2سجع
سجو از دیگر الگوهای الیهی آوایی زبان است که انواع مختلف آن در عناوین نادرپور به چشم میخورد .ضارباهنگ
مؤثری در لذت هنری و جذ مخاطب دارد .ارزش عمادهی ساجو در اینجاا خلاق
حاصل از موسی ی واژهها ن
موسی ی کالم است.
انواع سجع در عناوین شعری نادرپور در جدول زیر ذکر میشود:
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مطرف

متوازن

متوازی

گهاااااااوارهای در
تیرگاای ،از آساامان
تا ریسمان ،گشات
و بازگشت ،مکاثِ
عکاااس ،تصاااویرِ
دیگر ،بیمارِ بیادار،
خوابی به بیاداری،
گاال و بلباال ،از رم
تا سادوم ،خاون و
ناخون

چشمها و دستها ،برف و خون ،امید یا خیال ،ن ا و نماز ،از مردا
تا دریا ،مار و گنج ،شمو و مرد ،دری به جنون ،از بهشت ،با حوا ،سفید
و سیاه ،سهرا و سیمر  ،الماس و دندان ،شب و شهر ،رقصِ اماوات،
پردة ناتمام ،شبِ بیمار ،یاادِ ونیاک ،دو در ،شاعر خادا ،دزدِ آتا  ،بایمِ
سیمر  ،کتا ِ پریشان ،از بهشت تا دوزق ،قلبِ بالدار ،اول و آخر ایان
کهنه کتا  ،ساحل یادگار ،خطبا بهااری ،خورشایدِ واژگاون ،آهناگِ
خکانی ،در نورِ چرا  ،ن ش طبیعی ،فصلِ پنجم ،خطب ناوروزی ،زخامِ
نهان ،خورشیدِ نیمهشب ،بر صلیبی دوگانه ،میالدِ ستاره ،قصّا بهااری،
صلیب و ساعت ،پلی میانِ زمین و آفتا  ،عنکبوت و اندیشه ،آن پرتاوِ
سوزانِ جادویی ،عکس فوری ،کشف حجا

شاااعرِ انگاااور ،ناااه
شکوفه ،نه پرنده ،در
کنارِ پنجره ،سیبهاا
و قلاابهااا ،از میااانِ
چناران ،از ماوج تاا
اوج ،شااااااهابی در
تاااریکی ،پاااریس و
تااااائیس ،رشاااات
گسسااته ،از اهاارمن
تااا تهمااتن ،زمااین و
زمان

همانگونه که مشاهده میشود انواع سجو در نامسرودهها دیده میشود .سجو متوازن بسامد بیشتری دارد و پاس از آن
سجو متوازی ،و سجو مطرف در جایگاه سوم قرار میگیرد .اگرچه سجو متوازی موسی اییترین نوع سجو اسات اماا
در این عناوین تکرار همخوانهای مختلف به همراه سجو متوازن و مطرف موسی ی دلانگیک و بینظیری ایجاد کارده
است.
 6-9جناس
جناس از عوامل ایجاد موسی ی و زیبایی کالم است .نادرپور از این صنعت نیک پنج مرتبه درعنوان بهره گرفته است.
جناس مرکب :وقتی یکی از دو کلمهی متجانس مرکب باشد مانند" :ونیک" و نیک ،از مجموعهی زمین و زمان.
جناس ناقص اختالفی :وقتی دو کلمه در حرف اول ،وسط یا آخر اختالف داشته باشند مانند :موج و اوج (اخاتالف
در حرف اول) از مجموعهی از آسمان تا ریسمان .بیمار بیدار (اختالف در حرف وسط) از مجموعهی صبح دروغین.
جناس مذیل :وقتی واک یا واکهای اضافه در آخر کلمه بیاید مانند :ع ر و ع ربک ،از مجموعهی زمین و زمان.
جناس م تضب :وقتی دو کلمه ی متجانس در چند حرف مشترک باشند و اختالف در واکه باشد مانند :زمین و زمان.
 .2الیهی واژگانی
واژهگکینی در شعر اهمیت ویژهای دارد به گونهای که «انواع فنون ادبی نظیر وزن شعر ،تکارار اصاوات یاا صاداها و
کلمات و طرز ترکیب اصوات برای این ابداع شدهاند تا توجه را به سوی واژهها جلاب کنناد» (علاوی م ادم:3111 ،
 .)12واژهها جاندار و پویایند« .برخی ثابت و انعطافناپذیرند و برخی در اثر فشار بافتهای مختلف تغییار شاکل و
معنا میدهند و جدال و انگیکشی مداوم برای تخیل نویسنده ایجاد میکنناد» (فتاوحی .)421 :10 ،ساادگی الفاا در
عناوین شعری نادرپور نمایان است .او انواع واژگان ذهنی و عینای را در باه تصاویر کشایدن اندیشاه و جهاانبینای
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خوی به کار میگیرد به گونهای که در عناوین شعری او «میتوان نشانی واضح از شاعر یافت .زاویا دیاد ناادرپور
تاریک و متأثر از نوعی بدبینی خیام گونه است» (زرقانی.)121 :3131 ،
 .2-6واژگان حسی یا انتزاعی
بسامد واژگان ذهنی و عینی در عنوان نشان دهندهی توجه صاحب اثر به جهان درون و بیرون است .هرقدر توجه
شاعر یا « نویسنده به امور انتکاعی بیشترباشد ،در احضار کلمات ،به امور ذهنی ،واژگان و تعابیر انتکاعی توجاه بیشاتر
دارد و از نظر مکتبهای هنری هم نویسندهی سوررئال و یا رمانتیک محسو میشود» (گرجای.)312-312:3110 ،
واژگان ذهنی در عناوین شعری نادرپور بسامد باالیی دارد .ت ریبا نیمی از عناوین ذهنای هساتند .عنااوین حسای در
عنوانهای بسیط بیشتر به چشم میخورد .گاه عنوانهای ترکیبی به دلیل استفاده از صور خیال مفهوم انتکاعای دارناد.
به طور کلی  %21عناوین حسی و  %21ذهنی هستند.
عنوانهای حسی بیشتر برگرفته از طبیعت هستند مانند« :شب در کشتکاران ،تک درخت ،گل و بلبل ،باران ،ابر» .البتاه
شاعر گاه با استفاده از آنها رابطهی تشبیهی یا استعاری برقرار میکند مانند عنوان «تک درخات» کاه شااعر زنادگی
خوی را به تک درخت تشبیه میکند:
«از تک درخت زندگی بیامید من
مرغان روزها همه یک یک پریدهاند
شبها چو تودههای کالغان شامگاه
از دور ،از دیار افقها ،رسیدهاند » نادرپور.)3133:322 ،
عنوانهای ذهنی بیشتر نشانگر جهانبینی نویسنده ،رنج و درد و غم غربات و مساائلی از ایان دسات هساتند مانناد:
عناوین «کابوس ،هوسها ،کیفر ،هراس ،مالل و مالل تلخ» .بسامد باالی عنااوین ذهنای نشاان از گارای شااعر باه
مکتب رمانتیک است .در ح ی ت «شعر او را باید ن ط آغاز رمانتیسم سیاه} " XEسیاه" { به شمار آورد کاه در دورة
بعدی و در اثر برخی عوامل برون متنی ،خصلت غالب شعر رمانتیک گردید» (زرقانی.)121 :3131 ،
 .2-2واژگان نشاندار
همهی واژهها حامل جهانبینی شاعر یا نویسنده نیستند «برخی خنثایناد یعنای خاالی از معاانی ضامنی و مفااهیم و
ارزشهای فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزشگذارانهاند» (فتاوحی.)464 :3110 ،
در عناوین شعری نادرپور عناوین با بار معنایی متفاوت به کار رفته است و چندین دایرهی معناایی مایتاوان در نظار
گرفت که هر یک گوشهای از فضای فکری او را نمایان میسازد .اما «فضای حاکم بر شعر او تیرهبینی و مرگاندیشی
است که سای سنگینی بر شعرش افکنده است .این اندیشه نگاه او به هم پدیدهها حتی عشق ،تغکل و طبیعات را باه
شدت تحت تأثیر قرار داده است ،تا آنجا که طبیعت در شعر او همیشه شب است» (زرقانی.)121 :3131 ،
نمودار زیر شامل عنوانهایی است که فضای تیره و تار شعر نادرپور را به تصویر میکشند:
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مرداب
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محبوس
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گمراه
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کیفر

زنده در گور
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موج

بسامد باالی عناوین منفی فضایی حکنانگیک را در ذهن مخاطب تداعی میکند که نشانگر ناخشنودی شاعر از شارایط
اجتماعی و یأس و نا امیدی در وجود اوست .شب در عنوانهای نادرپور نیاک بساامد بااالیی دارد .ایان واژه هجاده
مرتبه به صورتهای مختلف در عناوین تکرار شده است که تأکیدی بر تیرهبینی و نا امیدی شاعر است .چراکه «ورد
به شب یعنی بازگشت به بیتمایکی ،به جایی که کابوسها و غولها ،افکار سیاه را به هم میزناد» (لوشار.)10 :3132 ،
همچنین شب نماد غیبت کامل آگاهی است (همان ،)10 :که بسامد باالی آن نشان از سایطرهی ناخودآگااه بار ذهان
شاعر است.
چندین دایرهی واژگانی در نامسرودههای نادرپور دیده میشود که مهمترین آنها طبیعت ،اشیاء ،زمان ،مکان ،حیاوان،
اعضای بدن انسان و مضامین عرفانی ودینی است.
جدول زیر نشاندهندهی بازتاب این مضامین در عنوانها است:
طبیعت

باران ،برف ،خورشید ،ستاره ،ماه ،شها
آسمان
ش ایق ،با  ،برگ و باد ،زمین ،درخت ،طوفان ،آت  ،سایب ،انگاور،
زمین
سنگ ،موج ،گل ،گیاه ،مردا  ،دریا
بامداد ،بهار ،پاییک ،شب ،صبح ،روز ،شامگاه

مكان

پاریس ،تهران ،رم

حیوان

آهو ،اسب ،سیمر  ،پلنگ ،ع ر  ،ع ا  ،عنکبوت ،بلبل ،مار ،پرنده

اشیاء

چرا  ،نی ،تُنگ ،تیشه ،شیشه ،تیغ ،آیینه ،در ،دریچه ،زورق ،قطار ،هواپیماا ،سااعت،

زمان
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ع ربک ،عکس
اعضااای باادن چشم ،دست ،انگشت ،قلب
انسان
مضامین دینی و شهادت ،شهمات ،معراج ،نماز ،صلیب
عرفانی
شاعر از تمامی عناصر طبیعت برای تصویرسازی بهره برده است .در میان عناصر طبیعت خورشاید چنادین مرتباه در
عناوین تکرار شده است .این عناوین عبارتند از :عنوانهای « سارم خورشاید ،در غباار خنادة خورشاید ،از مان تاا
خورشید ،برف و خورشید ،خورشید واژگون ،خورشید نیمهشب» .بسامد باالی خورشید و واژگان مرتبط با آن چاون
چرا  ،فانوس و دریچه در عنوانهای نادرپور نشان از عالقه ی شااعر باه منباو و منشاأ ناور و دانا اسات چراکاه
«خورشید نشانهی دان شهودی و بیفاصله است» (شوالیه ،3134 ،ج.)343 :1
در میان اشیاء آیینه در عنوانها خودنمایی میکند .شاعر این واژه را  6مرتبه در عناوین به کار برده اسات .آیناه مای-
تواند رمک خاطرات باشد که گاه شاعر از آن به عنوان «آیین دق» یاد میکند .گاه نیک همدم تنهایی شاعر است که با آن
به نجوا مینشیند .توجه شاعر به ساعت نیک میتواند حاصل نگرانی شاعر از گذر زمان باشد که در عناوانهاا چنادین
مرتبه به کار رفته است.
 .9الیهی نحوی
عنوان در شعر نادرپور گاه یک واژه و گاه ترکیبی از چند واژه است .معموال عنوانهای بسیط با درونمایاهی شاعر او
تشبیهی و گاه استعاری دارند کاه فهام آن انادکی
ارتباط آشکارتری دارند .اما در عنوانهای ترکیبی ،واژهها گاه ن
دشوار میگردد .فتوحی معت د است «ساختِ اندیشه با نحو پیوند آشکارتری دارد تا با واژه .کیفیت چیدمان کلماههاا
در جمله ،طول جملهها ،نوع جملهها ،کیفیات وجه و زمان همگی بیانگر نوع اندیشهاند .بناابراین کیفیاات روحای و
ذهنیات پنهان گوینده در عناصر نحوی بی تر خودنمایی میکند» (فتوحی .)461 :3110 ،بنابر این با بررسی سااختار
نحوی واژهها و در این جستار عناوین میتوان رد پای سبک و اندیشهی شاعر را دنبال کرد.
عنوانهای بسیط تنها  % 41از کل عناوین را به خود اختصاص داده است و  %13عناوین به صورت ترکیبای از چناد
واژهاند .در مجموعههای آغازین نادرپور عناوین مفرد بیشتر به چشم میخورد و به تدریج عناوین طوالنیتر میشود.
این امر میتواند تحت تأثیر مکتب رمانتیسم باشد چرا که در دورهی رمانتیسم عنوانها کوتااه هساتند و «در مرحلاا
بعاد کاه دورة رمکگرایی سیاسی است ،قدری درازتر شده است» (شفیعی کدکنی .)413 :3131 ،البتاه باه طاور کلای
عناوین نادرپور بیشتر کوتاه هستند و عناوین طوالنی به ندرت به چشم میخورند.
نمودار فراوانی عنوانهای مفرد و ترکیبی و جمله
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در عنوانهای ترکیبی  22عنوان ترکیب وصفی و  41عنوان ترکیب اضافی دارند .فراوانی عنوانهای وصفی متناسب با
درونمایهی غنایی اشعار او است .همچنین نادرپور تنها سه عنوان «در هرچه هست و نیست ،درخت میگوید و کسی
هست در من» را به صورت جمله به کار برده است که زمان فعل در هر سه جمله حال است .قطعیت در زمان حاال
بیشتر است .در «ساختهای مختلف گذشته نیک به همان نسبت که از حال فاصله میگیرد فاصلهی گوینده و دیادگاه
وی را بی تر میکند» (فتوحی.)413 :3110 ،
 .4الیهی بالغی
الیهی بالغی سبک به بررسی مجموعهی شگردهای ادبی که سبب تمایک یک متن ادبی با دیگر متاون مایشاود مای-
پردازد .این الیه «زمینهی اصلی تنوع بیان و تبلور فردیت و شخصیسازی زبان است» (فتوحی .)104 :3110 ،اساتفاده
از تصویرهای بالغی بازتا گستردهای در عناوین شعری نادرپور دارد و در بیشاتر عناوانهاا باه چشام مایخاورد.
نادرپور} " XEنادرپور" { برای تصویرآفرینی و به منظور برجسته نمودن عنوان ،از تصویرهای بالغی و صنایو ادبای
بهره میگیرد و تصاویر زیبا و دل انگیک و طبیعی میآفریند.
.4-6

تشبیه

مهمترین فایدهی تشبیه} " XEتشبیه" { ،وصف است و «توصیف به وسیل تشبیه یکی از زیبااترین و دلانگیکتارین
شیوههای بیان م صود است به همین جهت تشبیه از آغاز پیدای بشر یکی از ابکارهای وصاف زیباائی باوده اسات»
(فرشیدورد .)61 :3122 ،نادرپور  22مرتبه مضامین مورد عالقهی خوی را با استفاده از تشبیه به تصاویر مایکشاد.
این تشبیهات گاه به صورت اضافیاند و گاه پارهای از تشبیهی است که در شعر آمده است .مانناد عناوان «از گهاواره
تا گور» که مشبهبهای است که شاعر آن را از یک تصویر برگکیده است و به عنوان نام سرودهی خوی آورده است:
«گهوارة دو چشم سیاه تو
آرامگاه کودکی من بود
گویی مرا چو در دل شب زادند
در من چرا عشق تو روشن بود» (نادرپور.)412 :3133 ،
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گاه مشبه و مشبهبه هر دو در عنوان حضور دارند و به صورت اضافهی تشبیهی آمده اسات مانناد :عناوان «باا چارا
سرق ش ایق»  ،در این عنوان شاعر ش ایق را به چرا تشبیه کرده است و سرخی که صفت و ویژگی ش ایق اسات باه
چرا نسبت داده است که عالوه بر تشبیه صفتپریشی نیک وجود دارد.
شاعر در عنوان درختها و من نیک خودش را به درخت تشبیه کرده است:
«در آن شب شگفت
من از اشارههای درختان به پای خوی
دریافتم که مشکلشان :رهسپردن است
اما من از گریک ،گکیری نداشتم
زیرا به یک نگاه:
دیدم که آشیان من ،جای دشمن است
وز خاک خود ،به کشور بیگانه آمدم» (نادرپور.)114 :3133 ،
نادرپور در اینجا ابتدا خودش را به درخت تشبیه میکند اما در ادامه درخت را پایبند خاک میداناد و خاود را از آن
برتر میبیند.
 .4-2استعاره
در عناوین نادرپور  6مرتبه واژهها معنایی استعاری دارند .عنوانهاای «دختار جاام و شاعر انگاور» اساتعاره از شاعر
نادرپور است که شاعر ویژگی چون شرا در شعر خوی میبیند .بت در عنوان «بتتراش» استعاره از معشاوق وی
است که شاعر خودش را خالق او میداند .عنوان «چرا دور» استعاره از جوانی شاعر است که شاعر با حسرت از آن
یاد میکند و در پایان میگوید:
«آه ای چرا دور
ای ماه مهربانِ جوانی
بارِ دگر ،به خان تاریک من بتا » (نادرپور.)114 :3133 ،
 .4-9تشخیص
نادرپور همهی طبیعت را پویا و در جوش و خروش میبیند و به آنها جان مایبخشاد و رفتاار انساانی را باه آنهاا
نسبت میدهد .این ویژگی شعر او در عنوانها نیک دیده میشود .از جمله عنوانهاای «چشام بخات ،در غباار خنادة
خورشید ،ای زمین ،ای گور ،ای مادر  ،درخت میگوید .»:نادرپور در دو عنوان نخست بخات و خورشاید را انساانی
میداند که یکی چشم دارد و دیگری میتواند بخندد و در عنوان «ای زمین »...زمین را مورد خطا قارار مایدهاد و
با او سخن میگوید .او در عنوان «درخت میگوید »:درخت را انسانی میداند که سخن میگوید .این تنهاا جملاه در
عناوین نادرپور است که صدای فعال از آن به گوش میرسد چرا که «عمل از جانب کن گر (فاعل) که پویااترین یاا
فعالترین بخ جمله است جاری میشود» (فتوحی .)412 :3110 ،از اینجا میتاوان باه اهمیات «درخات» و گیااه-
انگاری در ذهن نادرپور پی برد که گاه خود را با آن یکی میبیند و گاه سخن خود را بر زبان آن جاری میکند.
نمودار فراوانی صور خیال در نامسرودههای نادرپور
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7%
13%
تشبیه

استعاره
تشخیص

80%

تشبیه مهمترین عنصر تصویرساز در نامسرودههای نادرپور است .از آنجا که «سابک هار ساخن بار اسااس فراوانای
کاربرد آرایههای بالغی ،سرشت صوری و محتوایی ویژهای پیدا میکند مثال فراوانی کاربرد تشبیه در یک متن ،سبک
تشبیهی را شکل میدهد» (فتوحی ،)101 :3110 ،میتوان سبک نادرپور را سبک تشبیهی دانست.
 .5الیهی محتوایی
عنوان در اشعار نادرپور پیوند ناگسستنی با محتوای آن دارد .در واقو بیشتر عناوین چکیادهای از درونمایاه شاعر باه
شیوههای گوناگون است .نادرپور شاعری رمانتیک محسو میشود و بازتا اندیشههای رماانتیکی وی را مایتاوان
در عناوینی که بیانگر رمک خاطرات ،احساس تنهایی و اندوه شاعر و اندیشهی سفر است دید .این عناوین عبارتند از:
یاد گذشته و رمک خاطرات :یا دبودها ،سرگذشت ،یاد دوست ،یاد ونیک ،یاد ،دیدار ،مکث عکس ،آینادهای در گذشاته،
قا عکس
اندوه و تنهایی شاعر :نالهای در سکوت ،سرود خشم ،فریاد ،گریه ،کابوس ،زنده در گور ،مردی در انتظار خوی
سفر :سفر کرده ،مسافر ،از دریچ قطار ،سفری در سحر ،اسب ،هواپیما ،رودکی و من ،سفری از انجام به آغاز
فضای کابوس و خشونت :برف و خون ،دیو ،کابوس ،هراس
در این اشعار احساس اندوه و غم تنهایى شاعر بروز مىکند و احساس نا امیدى و کابوس و مرگ بار شاعر او ساایه
افکنده است .این بنمایههاى تلخ حاصل ناکامىهای شاعر است که علت اصلی انکوای او به شمار میرود .باه عناوان
مثال میتوان به شعر «دزد آت » اشاره کرد که هراس ،نا امیدی و اندوه در جای جای شعر دیده میشود:
«پای به زنجیر بسته زخمی پیرم
کاین همه درد مرا امید دوا نیست
مرهم زخمم-که چون شکاف درخت است-
جک مس جوشان آفتا خدا نیست...
کرکس پیری که آفتاب خوانند
بیض چشم مرا شسته به من ار...
من مگر آن دزد آتشم که سرانجام
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خشم خدایان مرا به شعل خود سوخت» (نادرپور)413-410 :3133 ،
شاعر برای بیان عذابی که بسیار زجرآور ،وحشتناک و دائمی است از اسطورهای بهره میگیارد و خاودش را باه دزد
آت تشبیه میکند .این عنوان کنایه از «پرومته» ،از اساطیر یونانی اسات .پرومتاه نیماه خادایی باود کاه «آتا را از
خدایان ربود 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 جگر دوباره بروید و این شکنجه تا ابد دوام یابد» (نادرپور.)121 :3133 ،
نادرپور همواره از گذر زمان هراس دارد چرا که او را به مرگ نکدیکتر میکند .این اندیشه از آغاز زندگی شاعری تا
واپسین لحظههای زندگی ،همراه وی است .بازتا واژههای مرگ ،گور ،ساعت و ...در عناوین حاکی از این اندیشه-
ی شاعر است« .پل شصتم» عنوان شعری است که شاعر آن را در آستانهی شصت ساالگی ساروده اسات .او تصاویر
زیبایی از زمان ترسیم میکند .زمان در ذهن نادرپور نردبانی است که هر سال ،پلهای از آن است و شاعر با طی کردن
هر پلهی زمان از زمین فاصله میگیرد و به زمان مرگ و آسمان نکدیک میشود:
«ماه بر پل شصتم تافت
پلّه روشن شد و پیرامن او ،تاریک.
باز ،من ،یک قدم دیگر
از زمین دور شدم ،یک نفس دیگر
به زمان نکدیک» (نادرپور.)363 :3133 ،
مضامین اجتماعی نیک در عناوین نادرپور به چشم میخورد مانند« :سرود خشم و خوشههای تلاخ» ،کاه اشاارهای باه
زندگی کارگران دارد .عنوان «سرود خشم» بازگوکنندهی خشم آهنگران پیری است کاه از شارایط زنادگی باه تناگ
آمدهاند:
«آهنگران پیر ،همه پتکها به دست
با چهرههای سوخته ،در نور آفتا
چون اختران سرق ،به تاریکی غرو
چشمان پر از نوید فرحبخ ان ال
پتک گران به دست و دهانها پر از خروش
فریادشان گسسته در آفاق شامگاه
روییده در دیار افق ،خوشههای خشم
افسرده بر لبان شفق ،بوسههای ماه...
از سینهها رسیده به لبها سرود خشم
افکنده در حریم دلآسودگان هراس» (نادرپور.)324 :3133 ،
دلبستگی و عالقهی نادرپور به ادبیات کالسیک را میتوان از عناوین «بر ستون بساته ،فتناهای در شاام ،از ویاس باه
رامین ،از اهرمن تا تهمتن ،اسب ،هواپیما ،رودکی و من و سهرا و سیمر » دریافت .عنوانهای «بر ساتون بساته» و
«فتنهای در شام» هر دو برگرفته از اشعار سعدی است .اولی از بیت «یکی را عسس بر ستون بساته باود  /هماه شاب
پریشان و دلخسته بود» و عنوان دیگر از بیت «وقتی افتاد فتنهای در شام  /هر کس از گوشهای فرا رفتند» گرفته شاده
است .شعر «سهرا و سیمر » سوگ سرودهای برای سهرا است که شااعر هنگاام برگشات از آرامگااه او ساروده
است و به زیبایی بین نام سهرا و اساطیر پیوند برقرار کرده است:
«چون فرود آمدم از کوه به دشت،
ایستادم به تماشای افق،
مرغکانی همه با بال سپید
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مینوشتند بر آن لوح کبود
که قلمهای شما ،ای هنرآموختگان
ساقههای پرِ ماست
پرِ افتادة ما باعث پرواز شماست
من ،از آن اوج-که راه سفر مرغان بود-
تا حضیضی که تو در ظلمتِ آن میخفتی،
نظر افکندم و دیدم که تفاوت ز کجا تا به کجاست...
تو ،نسب از دو پدر میبردی
در زمین ،از سهرا
در زمان ،از سیمر .
نام نفرین شدة پورِ تهمتن ،ای دوست
بر زمینت زد و کشت
گرچه از سوی دگر ،وارث شاهان سپهر:
یعنی از طایف بیمرگان،
یعنی از سلسل قافنشینان بودی» (نادرپور.)311 :3133 ،
نادرپور در عنوان «دو ،یعنی=یک» به وحدت وجود اشاره میکند .او برف را همان شکوفه میداند:
«برف آن شکوفهای است که از حسرت بهار
در با بیفرو زمستان دمیده است،
آنجا که کس به دیدن رنگ سپید او
یک بار هم ،شکوفه خطاب نمیکند...
آه ای برادران
توحید ،از دوگانگی آغاز میشود.
آری ،دوگانگی:
یعنی به غیر خوی  ،کسی را شناختن
خود را ،زِ هر که جک او ،بیگانه ساختن
آنگه به او رسیدن ،در جاودانگی» (نادرپور.)113 :3133 ،
همانطور که گفته شد عنوانهای شعری نادرپور پیوند ناگسستنی با محتوا دارند .گاه بریدهای از تصویری است که در
متن ارائه شده است و گاه به طور مست یم محتوای شعر را بیان میکند .شاعر برای بیان مفااهیم ذهنای خاود از هماه
چیک مدد میگیرد از پر پرنده گرفته تا پلکان نربان و همین باعث زیبایی شعر او شده است .دربارهی رابطهی عنوان و
محتوا در شعر نادرپور فراوان میتوان سخن گفت اما در این جستار بی از این نمیتوان به آن پرداخت ،بنابر این به
همین اشارههای کوتاه بسنده میکنیم.
نتیجهگیری
این پژوه

نشان میدهد که نامسرودههای نادرپور نمایانگر جهانبینی شاعر است .فضای غالاب در شاعر ناادرپور}

" XEنادرپور" { فضای رمانتیکی است .شاعر درد و اندوه خود را از شرایط روزگار بیان میکناد .ناادرپور هار گااه
میخواهد مضمونی را بیان کند از تمامی امکانات برای ترسیم آن مدد میگیرد .در واقاو عنااوین او ن اشای تامهاای
مورد عالقهی اوست که با موسی ی واکه ،همخوان و واژه همراه است .واژگان ذهنی در عناوین شعری نادرپور بسامد
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باالیی دارد .ت ریبا نیمی از عناوین ذهنی هستند .عناوین حسی در عنوانهای بسیط بیشتر باه چشام مایخاورد .گااه
عنوانهای ترکیبی به دلیل استفاده از صور خیال مفهوم انتکاعی دارند .شاعر واژهها را با بار معناایی متفااوت باه کاار
برده است به گونهای که چندین دایرهی معنایی میتوان در نظر گرفت که هار یاک گوشاهای از فضاای فکاری او را
نمایان میسازد .بسامد باالی عناوین منفای فضاایی حاکنانگیاک را در ذهان مخاطاب تاداعی مایکناد کاه نشاانگر
ناخشنودی شاعر از شرایط اجتماعی و یأس و نا امیدی در وجود اوست .عنوانهای آغازین نادرپور کوتاهتر هستند و
به تدریج دوجکئی ،سهجکئی و چهار جکئی میشوند .عنوانهای پانججکئای و شا جکئای و هشاتجکئای هام در
عناوین او دیده میشود که تعداد آنها اندک است .همچنین تنها سه عنوان به صورت جمله به کار رفته است .بساامد
باالی عنوانهای وصفی نشانگر توجه نادرپور به گکین واژههای متناسب با درونمایهی غنایی اشعار اوسات .بیشاتر
عناوین نادرپور پارهای از تشبیهی است که از متن گرفته شده است .بنابر این میتوان سبک او را سبک تشبیهی نامید.
مضامین رمانتیکی از جمله توجه به طبیعت ،مرگاندیشی ،تنهایی ،رنج سفر ،یاد گذشته و تنهایی بازتاا گساتردهای
در عناوین شاعر دارند .بسامد فراوان عناصر طبیعت در نامسرودههای نادرپور از دیگر ویژگیهای رماانتیکی اوسات.
با مطالعهی عناوین او میتوان پی برد که در دایرهی اندیشگانی شاعر فاصلهای بین طبیعت و انساان و زماان نیسات.
گاه او با طبیعت به گفتگو می نشیند و با آن همذاتپنداری میکند گاه خود را با پدر شعر فارسی –رودکی -م ایساه
میکند و مرکب خود را (هواپیما) از اسب او برتر میداند.
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