
 

 مضامین رمانتیسم و نوستالژی در اشعار نادرپور

 

 

 راضیه شهرآبادی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
vayegalam_r@yahoo.com 

 
 چكیده

رمانتیسم، نهضتی است فلسفی، هنری و ادبی که از اواخر سده ی هیجدهم میالدی در کشورهای انگلستتا،، لماتا،، فرانسته و    
شاال اروپا پدید لمد و مهاترین اصول ل، تکیه بر احساسات و عواطف رقیت،، اصتامت داد، بته حت ، و انتدوه، لزرد تی از       

هتای مکتتر رمانتیستم، رفتتار     زمانگری ی و یادلوری خاطرات خوش  ذشته است. نوستامژی به عنوا، یکتی از ملمفته  محیط، 
ناخودل اهی است که بر اثر عوامل فردی و اجتااعی برای هنرمند، رخ میدهد و او را به غربت د ی، حسرت، دمتنگتی، فترار از   

سم، به دمیل برخورداری از برخی اصول، عرصهی تاخت و تاز نوستتامژی  زما، و پناهبرد، به  ذشته سوق میدهد. مکتر رمانتی
ی مکتر رمانتیسم، بسیاری از ویژ یهای این مکتتر را وارد شت ر ختود کترده و بته تبت  ل،       ی برجستهاست. نادرپور، نااینده

هتای  انتیستم، جلتوه  ش رش مالو از مضامینن نوستامژی شده است. در این جستار، س ی شده پت  از پترداختن بته مکتتر رم    
قواعتد و اصتول حتاکم بتر مکتتر       -1هتای ایتن تحقیت،    رمانتیسم و نوستامژی در اش ار نادرپور بررسی شود. مهاترین یافتته 

در ش ر نادرپور،بسیاری از مضامین نوستامژی مانند  دورا، -2رمانتیسم، ل، را بستری برای ظهور نوستامژی در خود کرده است.
 ی لرمانی وجود دارد.  شوق، خانواده، دوستا، و لیندهکودکی، دوری از وطن، م

 
 رمانتیسم، نوستامژی، نادر نادرپور. واژگان کلیدی:

 
 مقدمه    .1

از جاله پیامدهای انقالب کبیر فرانسه، توجّه اروپاییا، به تنوّع و  ونا ونی زند ی بود کته براثتر ل،، دیگتر ختود را     
نایدیدند. لغاز قر، نوزده را باید شروع عصتر جدیتدی در ادبیتات     مل م به رعایت اصول خشک و بیروح کالسیکها

اروپا دانست. در این دوره مکتر ادبی رمانتیسم در کشورهای مختلف اروپا شکل  رفت. انقالب فرانسه و دورههای 
خر قتر،  این مکتر که در اوا»پرتنش جام هی انگلی  و لماا، از عوامل ملثر در به وجود لمد، مکتر رمانتیسم بود. 

در انگلستتا، ظهتور    "وردزورث"و  "کامریج"لماانی و انتشار ترانههای عاشقانۀ  "ل وست شلگل"هیجدهم از سوی 
بتر   1850وارد فرانسته و استنانیا و روستیه  ردیتد و تتا       1830کرده بود، به لماا، رفت و پ  از مدّتی ی نی تا سال 

 (177 -180، ص1 ج1377)سیدحسینی، « ادبیات اروپا حاکم بود.
برخی نی  م قدند که رمانتیسم، نه مکتر ادبی که، جنبشی جهانی است که زمینههای  ونا ونی چو، ادبیات، فلستفه،  

رمانتیسم، نهضتی فلسفی، هنری و ادبی است کته از اواختر ستد     »علوم اجتااعی، علوم سیاسی و هنر را دربرمیگیرد. 
 (25  1391)برمین،« سه و شاال اروپا پدید لمد.هجدهم میالدی در کشورهای انگلستا،، لماا،، فران

زمینههای شاول این مکتر بسیار متنوع است؛ اما در ایرا، تنهتا ادبیتات و عاومتاع شت ر را شتامل میشتود. مهاتترین              
تکیه داد، بر احساسات و عواطتف رقیت،، اصتامت داد، بته حت ، و انتدوه       »ویژ یهای رمانتیسم در حوزهی ادبیات 

« یخواهی و برابریطلبی سادهدالنه، تأثیر شدید از محیط و رویتدادها و قهرمانستازی و قهرمتاننروری استت.    لدمی،لزاد
 (71  1387)شریفی، 

اوج رمانتیسم در ایرا، پ  از انقالب مشروطه میباشد. در این دوره، رمانتیسم در ایترا، بته دنبتال شتکلگیری ل، در     
هجری شاسی، اوضاع سیاسی و اجتااعی ایرا، منجر بته   1300سامهای موطن اصلی خود، اروپا، رشد میکند. ب د از 
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میشود که بیشتر جنبهتی اجتاتاعی رمانتیستم را در بتردارد و میتتوا،       "رمانتیسم ایرانی"شکلگیری جریانی موسوم به 
 مصادی، ل، را در اش ار نیاایوشیج دید.   

جری شاسی، شکل دیگتری از رمانتیستم، ی نتی    با تحوالت سیاسی، اجتااعی و فرهنگی در دهههای بیست و سی ه
یکی از ملمفههای رمانتیسم فردی است که شاعر رمانتیستم   "نوستامژی"در ایرا، رایج میشود.  "رمانتیسم فرد رایانه"

ل، را چاشنی اش ار خود میکند. نادر نادرپور، ناایندهی برجستتهی رمانتیستم ایترا،، بستیاری از ویژ یهتای مکتتر       
ارد ش ر خود کرده و به تب  ل، ش رش مالو از جلوههای رومانتیسای و مضامین نوستامژی شده استت.  رمانتیسم را و

 این مقامه میکوشد اندکی از این جلوهها و مضامین را در ش ر او نشا، دهد. 
 پرسش های تحقیق .1-1
 لیا مکتر رمانتیسم در ظهور نوستامژی تأثیر داشته است؟   -
 ز نوستامژی برجسته تر از دیگر مضامین است؟ و علّت ل، چیست؟ در ش ر نادرپور چه مضاونی ا -
 فرضیه ها .1-2
 مکتر رمانتیسم، به جهت دارا بود، برخی اصول و پارهای از ویژ یها بستر مناسبی است برای ظهور نوستامژی.      -
رپور است. چتو، او  بی اری از تاد، نوین و زند ی شهرنشینی یکی از نوستامژیهای برجسته و پُر رنگ در ش ر ناد -

 شهرنشینی و مشکالت موجود در ل، را مان  دستیابی به خوشبختی واق ی میداند.
 
 روش تحقیق .1-3

اطالعات مربوط به این پژوهش به شیوهی کتابخانهای به دست لمده است. بدین ترتیر ابتدا بته جستتجو در منتاب ،    
وعاستخراج و فیش بترداری و بتر پتایهی سلستله     کتابها و مقاالت پرداخته شده سن  مطامر درخور ومرتبط با موض

 مراتبانطقی تنظیم و دادههای تحقی، با روش تحلیلی، توصیف شده است.    
 
 پیشینه ی تحقیق .1-4

در زمینهی رمانتیسم در ادبیات م اصر ایرا، تحقیقات مت ددی در قامر کتاب و مقامه انجام شده است که پرداختن بته  
تاام لنها از حوصلهی این پژوهش خارج است. در خصوص رمانتیسم در اش ار نادرپور بته ایتن متوارد میتواناشتاره     

بررستی تطبیقتی رمانتیستم در    "یم جهانتیغ و علی دالرامتی؛  از مر "برخی از م انی رمانتیستی در ش ر نادرپور"ناود  
بررستی تطبیقتی نوستتامژی در    "از عبدام لی لل بویه منگرودی و فریبا مدبری؛  "اش ار نادر نادرپور و ابوامقاسم شابّی

از خلیتل پروینتی و ستجاد استااعیلی. برتتری ایتن پتژوهش بتر          "ش ر أحاد عبداما طی حجازی و نادر نادر پتور 
ههای پیشین پرداختن به جلوههای رمانتیسم و نوستامژی در یک مجاوعته میباشتد کته تاتام اشت ار نتادرپور را       ناون

 دربرمیگیرد.  
 

 مكتب رمانتیسم .2
 قر، نوزدهم میالدی، دورهی رشد و شکوفایی مکتر رمانتیسم است. برخالف مکتر کالسیسم که قواعد و اصول  

قواعد حاکم بتر ل، عاومتاع اتّفتاق نظتر و اتّحتاد بتاور داشتتند؛ مکتتر          م ینی داشت و ایجادکنند ا، ل، در اصول و
رمانتیسم بسیار نابساما، و لشفته بود و از اصول و قواعد واحدی پیروی نایکرد. شِلگُل پیشوای رمانتیسم لماا، ایتن  

)ستید  « ضتاد استت  ذوق رمانتیک پایبند ن دیکی مداوم امتور بستیار مت  »مکتر را اجتااع ضدّین میداند و م تقد است 
 (178  1377، 1حسینی، ج

ازویژ یهای بارز این مکتر ادبی، نولوری در  فتار و لورد، مضامین نو و بدی  می باشد.رمانتیساها قامبهای متتداول  
در »و مرسوم سخن را ناینذیرفتند و به جای ل، قامبها و امگوهای نو و جدیدی را پیشنهاد میکردنتد. هاننتین  لنهتا    



 3/     مضامین رمانتیسم و نوستالژی در اشعار نادرپور  

ا مسائل مهای چو، عش، به طبی ت، عش، بته متیهن و عشت، بته انستانیت در کنتار شت ر تتأملی حت ،،          زمینه محتو
 (  93  1361)مندور، « دمسوزی و نجات بشریّت مورد نظر است.

شاعر رمانتیک با پرداختن به چنین مسائل و موضوعات به نوعی از پوچگرایی روی می لورد. در این مرحلته استت    
را ج تل کترد و    "رمانتیسم منفی"پکهام اصطالح »پیدا میکند؛ بُ د مثبت نگر و بُ د منفیانگار که  که رمانتیسم دو بُ د

( .حال در این دنیای تأمّم باری که شتاعر  38  2، ج1374)ومک، « مراد از ل، نوعی رمانتیسم مأیوس و نیهلیستی است.
سرنوشت، ختود را باختته بته دنیتای درو،      در برابر نقش غریر»رمانتیک در ل، به مرحلهی بینار ی روحی میرسد 

(و در خالء دست و پا می ندو هر محظه دنبال ایدهای بترای ستاختن   184 1377، 1)سیدحسینی، ج« خویش پناه میبرد
رمانتیک در حقیقت مفهوم »(نامیده می شود. 183)هاا،  « بیااری قر،»لرمانشهر است. از هاین روست که رمانتیسم 

در هنر یافته بود، مفهومی که بار منفی داشت. چنین اندیشتیده میشتد کته تخیّتل رمانتیتک وضتوح       بیا، لزاد تخیّل را 
( . ایتن هاتا،   6  1383)هیت،،  « های الزمهی اثتر هنتری بته دور استت     شکل هنری را مخدوش میسازد و از تناسر

را در بیتا، اندیشته و تخیّتل      رفتند و س ی میکردند این مکتر ادبی انتقادی بود که کالسیکها به مکتر رمانتیسم می
 مجام  سیخته و لزاد م رفی کنند.  

در ل، کشور رو به افول نهاد اما درستت در هاتا،    1830مکتر ادبی رمانتیسم که مومود انقالب فرانسه بوده در سال 
مانتیک را اشتاعه  عقاید جدید ر "لتنائوم"زما، در لماا،، توسط برادرا، شِلگِل روشن بود. لنها با انتشار نشریهی ادبی 

دادند. کار این برادرا، درواق  نوعی نقد زیبایی شناسانهی ش ر بود که در ل، لفرینشگر اثر ادبی ستتوده میشتد و ایتن    
 م یار به عنوا، مبنای نقد قرار  رفت و خیلی سری  از ل، استقبال شد.

 
 ویژگی های مكتب رمانتیسم .2-1

تا حتدود زیتادی دشتوار استت؛ چترا کته ایتن مکتتر بترخالف          بیا، اصول و قواعدی واحد برای مکتر رمانتیسم 
کالسیسم بسیار پینیده و لشفته است و تفاوت لراء مبتکرا، و پیشگاما، این مکتر نی  بر این لشفتگی دامتن می نتد؛   
هاین عوامل باع،  ردیده با ت دّد و ت ابیر  ونا و، ویژ یهای این مکتر ادبتی در منتاب   ونتا و، مواجته شتویم.      

 از  ترین ویژ ی این سبک ه عاد
، 1377« )لزادی، شخصیّت، هیجا، و احساسات،  ری  و سیاحت، کشف و شهود و افستو، ستخن  »نظر سیدحسینی، 

 (می باشد که شرح اجاامی هر یک در ذیل لمده است 180  1ج
 
ادبیتات  »بنتردازد.  هنرمند رمانتیسم میتواند لزادانه به بیا، درد، تتأمّالت و خواهشتهای درونتی ختود     آزادی: .2-1-1

میتواند هر  وشهای از زند ی را، چه زیبا و چه زشت، چه عامی و چته دانتی، موضتوع بحت، ختود قترار       
 هاا،(«)دهد.

 
هنرمنتد رمانتیتک میتوانتد    »در اثر رمانتیتک میتتوا، رّد پتای نویستنده یتا شتاعر را دنبتال کترد.          شخصیّت: .2-1-2

یلۀ هنتر، خواهشتهای دل و رنجهتای روح ختود را     (را در هنر مستقر سازد و بوسLemoi)"من"فرمانروایی
 هاا،(«)بیا، میدارد.

 
در اثر رمانتیک، هنرمند، احساسات روحی ودرونی خود را وارد میکند و بتدو، هتی     هیجان و احساسات: .2-1-3

قید و بندی سخن میراند. سفرهای تاریخی و جغرافیای واق ی و حتّی خیتامی از مشخصتات لثتار رمانتیتک     
 است.  
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لزرد ی از محیط و زما، موجود و فترار بستوی فضتاها یتا     »از دیگر ویژ یهای این مکتر سیاحت:گریز و  .2-1-4
 ( میباشد.   182هاا،، «)زمانهای دیگر

 
 هاا،(«)تخیّل وامید و لرزو و م ج ه را جانشین حقیقت میکند.»هنرمند رمانتیک کشف و شهود:   .2-1-5
 
اصطالحی، م نای است اری و مفهوم خیامی نیت   در نظر هنرمند کالسیک، کلاه عالوه بر م نای افسون سخن: .2-1-6

کلاهتنها بیا، کنند  یک منظور ساده نیست. بلکه، بترای ختود ارزش و اهایّتت ختاص     »دارد. به طوری که 
 (  184)هاا،،« دارد.

را ختود  ل مّأر و تتفکّ ،بیانی لزاد ابهد تا اجازه میدهنرمندکه به است یک نوع لزادی و لزاداندیشی درواق ، رمانتیسم، 
لشتکار کنتد و   بتدو، هتی  متان ی    خود را ذوق و سلیقه به طوری که ت بخشد. قوّ ،لدر جهت  سترش فضای تخیّ

توجّته   -4نقد تاد، نوین،  -3روستاستایی،  -2طبی تگرایی،  -1مهاترین مصادی، ل، را میتوا، اینگونه خالصه ناود  
رات دورا، کتودکی، دوری از وطتن، دوری از م شتوق،    نوستامژی که خود شامل یتادلوری ختاط   -5به اساطیر ملّی، 

 دوری از خانواده و دوستا،، 
 لیندهی لرمانی می باشد.  

 
 رمانتیسم در ایران .2-2

نظیتر    خصوصیاتیمیتوا، یافت. این سبک با داشتن   عراقی  سبکجلوههای رمانتیک را در ادبیات کهن ایرا، ی نی در 
  ،فکتری  ساختارشتکنی  و  و عرفتا،   متذهر   بته   ،  رایش ، توصیف خیال  وال،، ج  رایی و غم  ت، حساسیّ  رایی احساس
بیشتتر   .شود  ر می جلوه  ب د از مشروطیتهی دور، در  در ایرا،  رمانتیسم  اوجومی .  استکی رمانتی  اتخصوصیّدارای 

رومانتیستم در ایترا، در اواختر دور     »پژوهشگرا،، لغاز رمانتیسم در ایرا، را ها ما، با نهضت مشروطه دانستتهاند.  
با اش ار عشقی و بخصوص افسانۀ نیاا شروع میشتود؛ اوج ل، در دهتۀ ستی وپت  از      1300مشروطه و حدود سال 

بتا ظهتور شت ر نیاتایی در     ی سبک رمانتیسم نشانهها م وئعال(. زیرا 218  1387زرقانی،«)شکست نهضت ملّی است.
نیاا سرشاخهی نوعی برداشتت از رمانتیستم اروپتایی    »خود را بیش از بیش باز کرد. به  ونهای که ادبیات ایرا، جای 

 (  199  1386)شفی ی کدکنی، « محسوب میشود و تخت تأثیر رمانتیسم فرانسه است.
لی و فریتدو، تتوکّ  ، سهراب سنهری ،احاد شاملو، لنین  یالنی،1330در سالب د از نیاا نی  در ش ر هوشنگ ابتهاج 

سبک رمانتیستم در برختی شتاعرا،    هاننین مشاهده ناود.ویژ یهای رمانتیسم را می توا، م اصر، سایر ش رای ایرا، 
ایی بتر جتای   نی  تاثیر بته ست   اصول و قواعد ل، بودند، پایبند به ش ر کهن ایرا،، ت صر داشته و کالسیک که نسبت 

داشته استت.  به ش ر رمانتیسیسم نخستین خود، نظری ش رهای ، به ویژه در ملکامش رای بهاربه عنوا، مثال،  ذاشت. 
هاتا،  »نی ، ا رچه اندک بود ومی در شکلگیری رمانتیک در ایرا، م اصر، نقش نسبتاع پُررنگتی دارد.  خانلری ش رهای 

در شکل  یری ش ر جدید رمانتیک فارسی نقتش بته   1320 ۀل دهاوّ ۀیاو ن1310در نیاه دوم دهه  اوش رهای اندک 
ستال هتا بتاز و نشتا،     ، س ایی را ایفا ناودند، به نحوی که این شاعر توانستت راه جدیتدی رابتر شتاعرا، جتوا، ل     

 (105  1392رحیای،.«)دهد
 
 نادر نادرپور .2-3

نسبت به دیگتر شتاعرا، م اصتر دارد، نتادر     ی پُررنگتری رمانتیسیسایکی از شاعرا، م اصر ایرا، که اش ارش چهرهی
او فرزند تقی میرزا و از نواد ا، رضتاقلی میترزا،   »در تهرا، دیده به جها،  شود. 1308خرداد 16نادرپوراست. وی در

فرزند ارشد نادر شاه افشار بود.او پ  از  ذراند، تحصیالت ابتدایی و متوسطه در دبیرستا، ایرانشهر تهرا، در ستال  
پ  از دریافت درجۀ میسان  از دانشتگاه ستوربن پتاری  در    1331ادامه تحصیل به فرانسه رفتو در سال  برای 1328
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بته متدّت چنتد ستال در وزارت فرهنتگ و هنتر،        1337رشتهی زبا، و ادبیات فرانسه بته تهترا، باز شتت.از ستال     
عضتو اتحادیته    1359رد... در ستال  برای مطام ات ادبیات ایتامیا به ل، کشور سفر ک 1343مسلمیّتهایی داشت. درسال 

 (31  1389خلیلی جهانتیغ، «)زند ی خاکی را بدرود  فت. 1378بهان  29نویسند ا، فرانسه شد و سرانجام در 
نادرپور، ناایندهی برجستهی مکتر رمانتیسم، بسیاری از ویژ یهای این مکتر را وارد ش ر خود کترده و بته تبت  ل،    

به سبر جوهر و خصتلت رمانتیتک   »یسیسم و مضامین نوستامژی شده است.ش ر او ش رش مالو از جلوههای رومانت
و تصاویر زنده، رنگ تند عاطفی،ساد ی، پرداختن به اندیشهها و دغدغههای اساسی لدمتی، زبتا، روا، و راحتت، در    

 (  57  2،ج1370)شا  منگرودی،« دهۀ سی بیشترین خوانند ا، را به خود جلر کرد.
ور عبارتند از  چشاها و دستها، دخترجام، ش رانگور، سرمهی خورشید،  یاه و ستنگ نته لتتش، از    مجاوعه لثار نادرپ

 لساا، تا ریساا،، شام بازپسین، صبح دروغین، خو، و خاکستر، زمین و زما،.
 
 جلوههای رمانتیسمدر شعر نادرپور .2-4

ت که برخی از لنهتا در شت ر نتادرپور    هاانطورکه پیشتر لمد، ش ر رمانتیک در محتوا و ساختار، دارای ویژ یهایی اس
بررسی می شود و مهاترین لنها را میتوا، اینگونه فهرست کرد  طبی تگرایی، روستاستایی، نقد تادّ، جدید، توجّه بته  

 اساطیر ملّی،  ری و سیاحت.
 
 طبیعت گرایی .2-4-1

تنها وصف طبی ت نیست. بلکته  یکی از اصول مهم رمانتیسم، توجّه ویژه به طبی ت است. امبته کار هنرمند رمانتیسم، 
(می پردازد. در ش ر شتاعر رمانتیتک، طبی تت،    153  1375)فورست،« به درک درو،  رایانۀ طبی ت وهادمی با ل،»او

رفیقهای شتیفته  »زنده، پویا و دارای احساس میباشد. و مهاتر این که سنگ صبور و شریک غم شاعر است. و هاانند 
 (88  1387ها پاسخ  فته و از ل، اثر مینذیرد. )ج فری ج ی،به هاه حاالت و تاایالت رمانتیک

با طبی ت به یگتانگی رستیده استت و    »تاام این ویژ یها را در ش ر نادر میتوا، یافت. او مانند دیگر شاعرا، رمانتیک 
طبی ت چو، لینهای است برای نشا، داد، احساسات و عواطف شاعر. در ش ر او مرز میا، شتاعر و طبی تت حتذف    

 (35  1389خلیلی جهانتیغ، «)یشود.م
 (439  1381نادرپور، «)دیدم از لفتاب جدا نیستم؟ /  از لب و درخت و از زمین هم.»
 (698هاا،  «)ا ر ز نسل شبم من، تو از سالمه صبحی/ و ر ز پشت خ انم، تو از نژاد بهاری.»

رابطهای صتایای و متقابتل بتین او و عناصتر      در ناونههای باال قلبو ذهن شاعر با طبی ت ترکیر شده که در اثر ل،،
 طبی ی به وجود لمده است.  

چابک تر از نسیم، دو  نجشک خردسال از النه پر زدند /وز بیم لنکه بر تن هر یک زیا، رسد / از هم  ریختند/ امتا  »
ر هتر دو عشت،   دوباره سایه بر ل، شاخه ریختند / زیرا هاا، دمی که کف پای هر دو را / نیش جوانه سوخت در قل

 (239-238هاا،، «)نخستین جوانه زد.
انتخاب شده، شاعر بترای بیتا، عواطتف درونتی      "ش رانگور"از مجاوعهی  "تشنگی"در ابیات باال نی  که از قط هی 

خویش از عناصر طبی ی بهره میبرد و زیبایی بهار را کته مقتار، استت بتا جوانته زد، عشت، در قلتر دو  نجشتک         
 به زیبایی هر چه تاامتر وصف میکند.   -ار زند ی خود را تجربه میکنندکه اومین به -خرسال

چو، طاقتش ز کف رفت / زا، شاخه سرنگو، شد/در پیش پایم افتاد/ غلتید و غرق خو، شد/  اینک پرندهی متن/  »
 دیگر نف  نای د/ قلر تنندهی او/ با صد هوس نای د/ اشک ستاره و ماه/ بتا اشتک متن درلمیختت/چو، قطرههتای     

 (87)هاا،، « شبنم/ بر بال او فرو ریخت.
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وقتی پرندهای پیش پایش به زمین میافتتد، درخونایغلتتد و   "چشاها و دستها"از مجاوعهی "مرگ پرنده"در قط هی 
سن  جا، میدهد، اشک غم از چشاا، نادر نازک دل، فرو میری د که در ایتن غتم، متاه و ستتاره نیت  بتا او شتریک        

 میشوند.
ار خود از عناصر طبی ت هانو، نسیم، باد، بارا،، لساا،، ماه، خورشید، ستاره، زمین، بیشه، درختت،  نادرپور در اش 

 شاخه، لب، چشاه و... در بیا، احساسات و عواطف درونی خویش بهره برده است.  
 
 روستاستایی .2-4-2

اعرا، رمانتیتک  روستاستایی و ستایش زند ی بیآالیش و سادهی روستایی، یکی دیگتر از جنبههتای طبی تدوستتی شت    
 است.  

در تلقی رمانتیکها، روستا مظهر زند ی ابتدایی انسا،، صفا و مهربتانی محستوب میشتود. بتا ایتن اوصتاف زنتد ی        »
« روستتتایی،نقطۀ مقابتتل زنتتد ی شتتهری استتت کتته سرشتتار از زرق و بتترق و تصتتن ، نیرنتتگ و فریتتر میباشتتد.    

 (38، 1390)خلیلیجهانتیغ،
، هاسبک خود، پیوسته در تدارک باز شت به دنیای پاک و بی لالیش طبی ی میباشد تتا  نادرپور نی  مانند دیگر شاعرا

 با 
پناه برد، به ل، از زند ی و رفتار تصنّ ی شهرنشینی رهایی یابد. به دیگر سخن، او برای کسر لرامش به دنیای بکتر  

 و 
 دستنخورده و بکر دهکده روی میآورد   

کبوترهتای او/ بتوی شتیر تتازه و بتوی علتف/ بتوی ستنجدها و دخترهتای           بوی صبح لساا، دهکده/ با ملخهتا و »
 (471  1381نادرپور،«)او

طلوع صبح دِه را با زیبایی به تصویر میکشتد،   "چشاها و دستها"از مجاوعهی "رقص اموات"وقتی که شاعر قط هی 
 نشا، از روستاستایی و روستا رایی اوست  

در سکوت اف، با طنین ل،/   نجشکها ترانه سرودند بتا نستیم / در شتاخ و     از قلر ده، صدای بلند اذا، صبح/پینید»
برگ کهنهی چنارا، سخت جا،/لمیخت بانگ زنجیرهها و کالغها/ از دور، با صدای خروستا، صتبحخوا،/  لورد بتا    

 (63-62هاا،، «)دست سحر، بوی لشنا
، و خاکستر، انتخاب شده، شاعر بتا تخیتل   از مجاوعهی خو "لیندهای در  ذشته"هاننین در بند زیر که از قط هی 

 ظریف و خیامنردازیهای نازک، مناظر روستای دامنهی امبرز را به تصویر کشیده است.    
ل، روستای دامنهی امبرز/ ک  خاورا،، به چشاهی خورشید میرسید/ وز باختر به ماه/ جغرافیای کودکی من بود/ متن  »

یده به دیوارهای او/ وز شاخ برگ ستنیدارهای او/ در نتور لتشتین شتف،     محظههای لمد، صبح و شام را/ از تابش سن
میشناختم/ وقتی که نور بهاره طلوع شکوفهها را/در لساا، عید نشا، میداد/ وقتی که لفتاب مسیحا دم/ انبوه سامخورد 

 (841-840هاا،، «)درختا، را/ روح جوا، و جسم جوا، میداد/  من از درو، کلبه برو، میشتافتم
قط هی باال رد و نشانی از زند ی مدر، شهری و صنای  شهری نیست. هنگامهی صبح و شام، نته از روی ستاعت    در

و زما، سنج که از روی بانک خروس و تابش نور خورشید بر روی دیوارها مشخص میشتود. رستید، بهتار نیت ، بتا      
ده، شناسایی میشود، نته بته وستیلهی    دمید، دم مسیحیی خورشید بر درختا، سامخورده که باع، جوا، شد، لنها  ش

 تقویم. 
 
 نقد تمدّن نوین   .2-4-3
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در نظر شاعر رمانتیک، مدنیّت نوین، نه تنها رنج تتن را نکاستته کته، درد دل را افت وده استت. او م تقتد استت کته         
پیشرفتهای ظاهری به جای کم کرد، مشکالت، دغدغه و پریشانی برای انستا، بته بتارلورده استت. لنهتا، مشتکالت       

قیدهاند که زیا، مدنیّت نوین بیش از نفت  ل، استت.   رمانتیکها بر این ع»کنونی جام ه را نتیجهی تاد، جدید میدانند.
بر اثر رواج مظاهر این تاد،، بهشت سرشار از عصات و لرامش و امن و ایاا،  ذشته، جتای ختود را بته دوزختی     

 دردخی  سنرده و شرنگ ل، کام  
 (142  1382صدری نیا، «)بشریت را تلخ کرده است.

تاد، جدید را چی ی ج  کشتار، خشتم، نفترت، انتقتام و     "و دستها چشاها"از مجاوعهی  "طغیا،"نادرپور در ش ر 
 در  وش صحرا سرود غم میخواند     "باد"غم نایداند. به هاین خاطر است که 

به ج  پهنههایی پر از دود و لتش/ به ج  سیل کشتار و بیااری و خو،/ به ج  نامههایی پر از خشم و نفرت/ به جت   »
ج  تندبادی که لهسته خواند/ سرود غم خویش در  توش هتامو،/ بته جت  انتقتامی       دوزخی واژ و، و د ر و،/ به

 (137، 1381نادرپور، «)چنین تلخ و نارس بگو با من ای دل، چه ماندست با ک ؟
شاعر در ادامه بیم خود را از لتش فشا، و دریای وحشی بیا، میدارد که با دها، خونین و یا با د ر ونه کرد، لیتین،  

 ی  نبد لبی را فرو ری ند و بسوزانند.  هاه چی  حتّ
از ل، بیم دارم که لتش فشانها/  شایند روزی دهانهای خونین/ از ل، بیم دارم که دریای وحشی/ د ر ونه ستازد بته   »

یکباره لیین/هاه خانهها، شهرها، کوهسارا،/ فرو ری د و سوزد از ش لهی کین/  ز هم بگسلد لساانهای لبی/ فرو لید 
 (138)هاا،، « ماهتابیاین  نبد 

سن  در بند دیگر خود را متاای  از افراد دیگر جام ه میداند چو، خدایا، بته رویتش درر رحاتتی  شتادهاند کته او      
میتواند تنهای بیسر را که نتیجهی ظلم و جور بد وهرا، میباشد، نظارهگر باشد ودر لخر از هاهتی  یتیایخواهتد کته    

 را از  ناه مبرّا سازند.  راه را بر ستاگرا، ببندد و جها، 
شگفتا! درین شامگاها، وحشت/ خدایا،  شودند بر من دری را/ از ل، در، نگه کردم لهسته در شر/ بته بتر  وشته    »

دیدم تن بیسری را/ شاا ای هاه سرزمین های  یتی/ رهایی چه بخشتید بتد وهری را؟/ ببندیتد چونتا، کته دانیتد،       
 (139هاا،، «)راهش/ جها، را مبرّا کنید از  ناهش

 نادرپور هاننین بر شهر و شهرنشینی که حاصل تاد، جدید است، میتازد و ل، را تاریکتر از تابوت میداند که هی  
 بادی در بر های ل، لواز عش، نایخواند. او عشقهای شهری را عش، بیاار ونه میخواند 

نتوز پتر از بتوی ختو، و بتاروت استت/       کسی ز شهر خبر لورد/ که خانه ها هاه تاربک تر از تابوت استت/هوا، ه »
تفنگدارا،، فانوسهای روشن را/به دود ش له بدل میکنند و میخندند/ و هی  بادی، در برگ ها ناینامد/ و هی  بادی در 

هاتا،،  «)برگ ها نایخواند/ و عشقها هاه بیاارند/ تاام پنجرهها چشاهای تبدارند/ و دارها هاگی یارر لدمی خوارنتد 
482-483) 
ساکنا، شهر را ترکیبی از سنگ و رگ و پوست میداند. به دیگر سخن در نظر او شهرنشینا، بته ختاطر زیتر پتا      نادر،

 نهاد،  
ناایتانگر   "موزهی تاریک و بت رگ "قانو، انسانیّت، کر و کور و بیروح شدهاند. تصویر زیبایی که نادر از شهر ناوده 

 اوج نفرت و ان جار او از مدنیّت و شهرنشینی است 
عابرا، را بنگر در شر شهر/کودک و پیر و جوا، را بنگر /  از کار تا سرشتا،/ نیاته ی پیکرشتا، از ستنگ استت/      »

این موزه ی تاریک و ب رگ  -نیاهی دیگر ل،، از رگ و پوست/ چشم هاشا، هاه کور است و زبا، ها هاه الل/شهر
 (521-520هاا،، «)/  پر از این پیکرهاست/ سرشا، مرده و پاشا، زنده

عالوه بر متوارد ذکتر شتده، شتاعر رمانتیتک، خیانتت هاسترا، نستبت بته یکتدیگر را نتیجته و زاییتدهی زنتد ی              
 شهرنشینیایداند. در نظر او حاکم و فرمانروای مطل، شهر، شیطا، است 
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شوهر پنها، ز چشم ز،/ در لرزوی برد، بازی/ تک خال قلر خود را میبازد/ و ز، نقاش ختانگی/ پیوستته، نقتش    »
ود را در قاب لیینه تکرار میکند/  لهای کاغذی و میوههای ستاختگی را/ در ظترف و  لتدانها  جتای میدهتد/ او،      خ

 (478-477)هاا،، « است/ در شهر و در بیابا،/ فرمانروای مطل، شیطا، است« طبی ت بیجا،»عاش،
 
 توجّه به اساطیر ملّی .2-4-4

انتیک دیده میشود. دمیل این توجّه و اشاره به این اسطورهها را توجّه به افسانههای ملّی و اساطیری در لثار شاعرا، رم
عالوه بر عالقهی قلبی شاعرا، بر  ذشتهی خویش میتوا، ناشی از محق، نشد، لمال و لرزوهای لنها در جها، واق ی 

رمانتیکهتا  »نتد.  دانست. زیرا برخی از لنها عالوه بر اشاره به اساطیر ملّی خود، دست به ابداع و خل، اسطوره نی  زدها
عالوه بر استفاده ازاسطورههای کهن، خود نی  دست به خل، اسطوره می نند و استطورههای کهتن را نیت  بهگونهتای     

 (294  01386)ج فری ج ی،« خالقانه و فردی بهکار میبرند.
لنهتا    درواق  اسطورهها چه ملّی و چه ساختگی، امهام بخش شاعر رمانتیتک در بیتا، احساستات و عواطتف درونتی     

رمانتیک ها با استفاده از اسطوره، تخیّل خالقانه خود را به ناایش میگذارند و بسیاری از مفتاهیم و تصتاویر   »میباشد. 
 (  43  1389)خلیلی جهانتیغ، « اسطورهای را منب  امهام و مبنایی برای خل، یک واق یت و لرما، قرار میدهند.

ی در ش ر خود بهرههای وافر برده است. درواق  او بته متدد استاطیر، حترف     نادرپور نی  از اساطیر و افسانههای ایران
های ناب وجدید خود را بیا، میدارد. او در برخی موارد با تصرف در اساطیر، یک دنیای لرمانی ستاخته استت. متثالع    

روزی نقتل  ، در حقیقت، ش ر فردوستی را بتا زبتا، امت    "زمین و زما،"از مجاوعهی "از اهرمن تا تهاتن"در قط هی 
میکند. وجهشبه کاووس و نادرپور، شخصیّتهای اصلی این ناایشنامه،  رفتار شتد، در دستت دیتو میباشتد. در شت ر      
فردوسی، کاووس به وسوسهی دیو، به فکر تسخیر مازندرا، میافتد که نهایتاع به زنتدانی شتد، کتاووس در مازنتدرا،     

 فریفته و در غربت  رفتار و  م میشود.  میانجامد. در ش ر نادرپور نی  خود شاعر توسط ابلی 
من اما بسی ناشکیباتر از او/ هاا، شر، از ل، مجل  خسروانه/ به دنبال ابلی  رفتتم کته شتاید/  ز مازنتدرا، یتابم      »

نشانه/ ومی  م شدم در سیاهی/ که شر تیره  و، بود و ره بی کرانه/ وز اعااق ل، تیر ی ها، چراغی/ مترا رهناتو،   
 (889   1381نادرپور، «)یگانهشد به شهری ب

 نامیده است.     "کاووس شوریده بخت"در ادامه، نادر به خاطر وجه اشتراکی که بین خود و کاووس دیده، خود را 
منامروز کاووس شوریده بختم/که  اکردهام راه مازندرا، را/ به رستم بگویید تا بر شاید/ طلسم فروبسته هفتختوا،  »
 (890هاا،،«)را

 لورده   "زمین و زما،"از مجاوعهی "پلهی شصتم"هاننین در قط هی 
/ صورت کودکی و ستیرت پیتری را/ هتر دو، در لینته متاه تتوانم دیتد/  ستهم         -که پا بر کارش دارم -من ازین پله»

 (  866هاا،، «)جاشید ا ر جام جها، بین بود/ من، جها، را به از ل، شاه توانم دید
 از مجاوعهی صبح دروغین به اسطورهی ضحاک ماردوش نظردارد  "بیاار بیدار"در قط هی 

«. له! مار شانهضحاک ا ر مغ  جوا، میخواست/مغ  پیر من/خواستار فکتر بیاتار استت/ تشتنهاوهام و استرار استت      »
 ( 713)هاا،،

 
 گریز و سیاحت .2-4-5

ساس راحتی ناتود، یکتی از   لزرد ی از محیط و زما، موجود،  ری  از زما، ف لی و سفر به مأمنی که در ل، بتوا، اح
مواردی که هاواره در اش ار شاعرا، رمانتیک دیده میشود، اندیشتهی ستفر و ستیاحت از ستختیها، دردهتا و رنجهتا،       
هاواره ذهن شاعر رمانتیک را به خود مشغول میدارد. نادر نی  وقتی از سختیها، لالم و دردهای زمانه به ستتوه میآمتد،   
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این نوع سفر را نباید فرار از مشکالت تصتور کترد،   »و زما، را در سر می پروراند. امبته  اندیشهی سفر و فرار از زمین
 (14  1390لمبویه منگرودی، «)بلکه نوعی اعتراض به وض  موجود است.

چنا، به حسرت پرواز خو  رفته دمم/ که سرنوشت خود را از خاکیا، جدا بینم/چنا، به شتوق پریتد، ز ختود رهتا     »
 (150، 1381نادرپور  «)یش در لیینه هوا بینمشدم/ که عک  خو

شاعر دردمند، چنا، از فساد خاکیا، به ستوه لمده که سرنوشت خود را جدا از دیگرا، میبیند و درواق  چارهتای جت    
 فرار از وض  کنونی ناییابد. 

 در بند زیر نی  برای فرار از زمین تاریک،  ری ی ج  بربستن بار سفر، نایبیند 
اسر، تاریک است/ و هی  نوری بازی نای کند در لب/که ان کاسش بر طاق لستاا، افتتاد/ تتو، جامته دا،     زمین، سر»

 (163هاا،، «)سفر بر بند/ و رو به ساحل دیگر کن
  اهی نی  او  ری  و فرار را در  سستن از هاه چی  و پیوستن به خویشتن می داند   

 (552هاا،،«) سستن از هاه/ رفتن/ به خویشتن پیوستنپ  از رهایی تن/خیال را به ص ود پرند ا، بستن/»
 
 نوستالژی   .2-5

( به م نی درد می algia(به م نی باز شت به خانه و )nosos(متشکل از دو واژهی یونانی )Nostalgiaنوستامژی)
نوستتتامژی، »(؛ ت ریتتف ل، در برختتی از منتتاب  ختتارجی اینگونتته لمتتده استتت      Horny,2003,p840«)باشتتد.
هتای  ذشتته    انگی  هاراه با شادی به اشیا، اشتخاص و موق یتت   یک احساس غم، پنداشت یادمانه یا دریغانگی ، خاطره
رفتار ناخودل اهی که بر اثر عوامل فردی و اجتاتاعی بترای شتاعر رخ داده و او را    (؛ Boym,2002,p720.« )است

دمتنگتی  »های اصتلی ل،  از جنبه میدهد وبه سویغربت د ی، حسرت، دمتنگی، فرار از زما، و پناه برد، به  ذشته سوق 
،ذیتل واژه  1388)م تین، « ن.های تلتخ و شتیری    ذشتهبه جهت یادلوری از وطن یا به سبر دوری شدید برای زاد اه

 نوستامژی(
ختاطره و تتداعیهای عتاطفی ل، در شت ر رمانتیتک      »تیسم است.بهگونهای که این عنصر یکی از ملمفههای مکتر رما

اروپا نقشی اساسی دارد و اغلر ش رای رمانتیک خود را به جریا، پُرجاذبه و حسرتبار خاطرات سنردهاند؛ بتاز ویی  
انتیک دیتده  خاطرات و یاد مبهم  ذشتههای از دسترفته که با ح ّ نوستامژی و حسرت توأم است، در اغلر اش ار رم

(. درواق ، شاعر رمانتیک و سرخورده از بترلورده نشتد، لرزوهتایش، خستته از     262  1386)ج فری ج ی، « میشود.
وض یت کنونی به کوچه پ  کوچههای خاطرات  ذشتهاش پناه می برد. این خاطرات  اه عشقی و  تاه مربتوط بته    

ات سترکوب  بتا احساست  به نوعی بخشد و  زند ی م نی می با ایجاد ارتباط بین  ذشته و حال بهایّام کودکی است. او 
شده ی خود مقابله می کند.مکتر رمانتیسم، به دمیل پیروی از اصومی که ذکر شد، عرصهی تاختت و تتاز نوستتامژی    

در عرصهی ادبیات، بستر اه پربسامدِ این فرایند روانی را ادبیات م اصتر و مکتتر شت ری رمانتیستم تشتکیل      »است. 
ا مهاترین، اصول این مکتر، طبی تگرایی، لزرد ی از محیط و زما، ف لی و  ری  بته بتازلوری ختاطرات    میدهد؛ زیر

خوش  ذشته است. مذا هاین اصول، مهاترین انگی هی شاعر و نویسنده میشود تا شت ر و یتا نوشتتهی ختود را بته      
« مضاو، ش ری پیروی ناایتد.  سات حسرت، دمتنگی و غربت د ی سوق دهد و از این اصول به عنوا، یک اندیشه و

 (    42  1390)پروینی، 
 
 نوستالژی در شعر نادرپور .2-5-1

دوری از وطتن،  -2دورا، کودکی، -1نوستامژی و غم غربت را در ش ر نادرپور تحت این عناوین میتوا، بررسی ناود 
 لیندهی لرمانی.-5دوری از خانواده و دوستا،، -4دوری از م شوق، -3
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
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 دوران کودکی .2-5-2
کتودکی، دوره  »خاطرات خوش دورا، کودکی از مواردی استت کته شتاعرا، رمانتیتک بته ل، پرداختهانتد.        یادلوری

سه یتر،  «)پهلوانا،، عش، و افسانه پریا، است که شاعر رمانتیک به ل، توجه ویژه دارد و با حسرت از ل، یاد می کند.
طالیی کتودکی اش را مترور میکنتد. او در     ( . شاعر خستهدل ما نی  در پ ر رنجهای خود، هاواره دورا،132  1383

یادی از دورا، کودکی خود میکند. به دنبتال متادر    "از لساا، تا ریساا،"از مجاوعهی  " شت و باز شت"قط هی 
 وپدر می  ردد. اما افسوس که نشانی از  اشد ا، خود نای یابد 

به کوچه »م/ فضای خانه، تهی از صدای مادر بود/ دیار کودکیام را قدم زنا، دویدم/ در ل، قلارو اوهام در به در  شت 
 (562  1381نادرپور، ...«) -هی   -لمدم و در پی پدر  شتم/ از این دو  اشده خود، نشا، چه دیدم

 خاطرات خوش دورا، مدرسه را بیا، میدارد  "صبح دروغین"از مجاوعهی "سفید و سیاه"نادرپوردر قط هی 
/ ستامیا،  -میا، صفحه کتتاب  -میا، دفتر سفید/ پَر-، ابر و سامیا، لفتاب/ سامیا،  لسامیا، خشم و سامیا، مهر/سامیا»

ها بانی قلم/ با مداد سوساار اصل/سامیا، جامههای کازرونی چهارفصتل/چهرههای ستاده عروستکی/ ستامیا، ستب /      
 (668«)سامیا، کودکی

 
 دوری از وطن .2-5-3

غتم، انتدوه و افسترد ی میگتردد. ایتن ت ریتف       غاغربت که حاصل دوری از وطن است، باعت، ایجتاد اضتطراب،    
 روانشناسی

در حوزهی ادبیات نی  صدق میکند و شاعر غربت ده در ش ر خود احساس دمتنگتی دوری از وطتن را کته هاتراه بتا      
حسرت و اندوه است در ش ر خویش ناایا، مینااید. نادرپور شاعر توانانتد رمانتیتک ادبیتات م اصتر ایترا، کته در       

ند ی خود، بار دوری از وطن را به دوش کشیده، در بسیاری از اش ارش، دمتنگی ناشی از ل، را ناایا، برهههایی از ز
به بیا، ختاطرات زاد تاه    "خو، و خاکستر"از مجاوعهی  "لیندهای در  ذشته"ناوده است. از باب مثال در قط هی 

 ود را نسبت به وطن باز و میکند   خود در روستای دامنهی امبرز مینردازد و در پایا،، اشتیاق و دمتنگی خ
خرّم دیار کودکی سب  من کجاست؟/ تا  ل کند دوباره در او خندههای من/ خشتی ناانده است که بر خاک او نهم/ »

 (843هاا،،«)ویرا، شده ست دهکده دمگشای من/ امبرز کو؟...
شته را تتداعی میکنتد و یتاد    ، روز ار خوش  ذ"صبح دروغین"از مجاوعهی  "طلوعی از مغرب"شاعر در قط ه ی 

 وطن را مایهی لرامش خود در غربت بیا، میکند    
ای سرزمین کودکی من! / ای خاک یاد ار / ای موح جاودانهی ایام/ ای پاک، ای زالل تر از لب و لیینته/ متن نقتش    »

 (791هاا،، «)خویش را هاه جا در تو دیدهام/ تا چشم بر تو دارم، در خویش ننگرم
، شاعر غم غربت ختود را در قامتر جاتالت پرسشتی     "خو، و خاکستر"از مجاوعهی "بر لستا، بهارا،"در قط هی 

 بیانایدارد تا شاید بتواند اندکی از بار غم خود را بکاهد    
 (845هاا،،«)کجاست بادسحر اهانکه درصفای پ  از بارا،/کند به یادتوای ایرانبه بوی خاک تومهاانم؟»
 
 دوری از معشوق .2-5-4

ویژ ی خاصدنیای انسانهاست از لغاز لفرینش تاکنو،، با جلوههای دمنشین خود، رنج »مختص انسا، و از  عاشقی که
« حیتتات را بتترای انستتا، تحایلنتتذیر کردهاستتت. عشتت، و زیبتتایی هاتتواره هاتتراه و مکاتتل بتتا یکتتدیگر بودهانتتد. 

 (68  1377)مختاری،
  ام های م شوق را از دور دستها میشنود  ، صدای "صبح دروغین"از مجاوعهی  "نوید"نادرپور در قط هی 
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طنین  ام تو هر شر/ به  وش می رسد از لستا، لمد، تو/ خوشا  ذار تو بر من/ خوشا  شود، دل بتر صتدای در   »
 (699  1381نادرپور، «)زد، تو/ خوشا طلوع تو در من/ خوشا دمید، خورشید عش، از بد، تو

وقتی خود را غریر غاگین مییابد که چراغی یقینتی   "صبح دروغین"از مجاوعهی "طلوعی از مغرب"او در قط هی 
 در وهم شر ندارد، چنا، دمتنگ م شوق میگردد که او را ن دیک خود تصور میکند 

لهتتای ع یتت  دور!/لیتتا تتتو در پنتتاه کتتدامین در/یتتا در پتت ر کتتدام درختتت ایستتتادهای؟/ لیتتا بتته شتتهر غربتتت متتن »
 (787هاا،،«)پانهادهای؟

، سراسر در وصف م شوقی است کته از او دور مانتده   "صبح دروغین"از مجاوعهی "عاشقانهها" هی و در نهایت قط
 است. شاعر در بند لخر این ش ر لرزومی کند که حداقل او را بتواند در خواب ببیند 

شتن بیتداری/   ای مهربا، دور! / اکنو، که بر دو سوی جها، ایستادهایم/ لیا ترا به خواب توانم دید؟ / یا در پگاه رو»
نجواکنتا، بته    -لیا دوباره نام ع ی ت را/ در اوج محظههای شگفت یگانگی -چو، سایه در کنار تو خواهم خفت؟ / 

 وش تو خواهم  فت/ای کاش در سیاهی ل، شر که با تو رفت/ از بتوی  یستوا، تتو میاُتردم/ کتاش ل، شتر از        
 (  802هاا،، «)کرانهی لغوشت/ یکسر به بیکرانی پرتاب می شدم

 
 دوری از خانواده و دوستان   .2-5-5

ابراز دمتنگی برای اعضای خانوده و دوستا، قدیای و یارا، دیرین، یکتی دیگتر از مضتامین و جلوههتای نوستتامژی      
 است که بر اثر دوری، برای شاعر رمانتیک رخ میدهد.  

زند ی در فرانسه، ایتامیا و به طور کلّی، دوری زند ی در غربت، حت ّ دمتنگتی بترای ختانواده و دوستتا، را بترای       
، دمتنگی خود به مادرش را ابراز میتدارد. در  "دخترجام"از مجوعهی  "نامه"نادرپور در پی داشته است. او در قط هی 

ذیّتهای دورا، نوجوانی و دیر لمد، های شبانهاش، دوبتاره از  ابتدا از مادرش طلر بخش میکند و پ  از بیا، لزار و ا
 مادر طلر بخشش میکند و در نهایت برای بیگناه جلوه داد، خود، تاام تقصیرها را بر  رد، روز ار میاندازد.       

 مادر!  ناه زند یم را به من ببخش/ ...هر شر که در بته روی متن لهستته واکنتی/ در چشتم خوابنتاک تتو ختوانم        »
مالمتت/  ویی به من که باز چه دیر لمدی، چه دیر/ ب  کن خدای را، که تبه شد سالمتت! ...مادر تو بیگناهی و متن  
نی  بیگناه/ اما س ای هستی ما، در کنار ماست/ از یکد ر رمیتده و بیگانته مانتدهایم/ ویتن درد، زنتد ی و رروز تار       

 (189-187هاا،، «)ماست!
، نامههایی است که خطاب به یارا، دیرین و دوستتا، قتدیای ختود نوشتته و در لنهتا      بخش دیگری از اش ار نادرپور

بترای دوستتش،   "چشتاها و دستتها  "از مجاوعته ی   "سر ذشتت "دمتنگی خود را بیا، ناوده است. ماننتد قط هتی   
ب خطتا  "بر ور بوسهها"از هاا، مجاوعه خطاب به منوچهر انور و قط هی  "از درونشر"هوشنگ ساعدمو؛ قط هی 
 به ایرج پ شک اد سروده

 شده است. در دیوا، نادر پور از این ناونه ها بسیار میتوا، یافت که خطاب به دوستانش سروده است.  
 از  "مرداب"یکی از نکات قابل توجّه در ش ر نادرپور، وصف برخی از شخصیّتهای ب رگ ادبی است. مانند قط هی

  راناایه، خانلری سروده شده است    که خطاب به استاد  "چشاها و دستها"مجاوعهی 
لنجا، در ل، سکوت غم انگی  الی ال/ لنجا که مرگ ط نه زند  کاین مت ار تستت/ بتانگی نهیتر متی زنتدم از درو،       »

 (  133هاا،، «)دل/کاین سرنوشت تست که در انتظار تست
 ه شده است که خطاب به پروی  خانلری سرود "سرمهی خورشید"از مجاوعهی  "تر و عطش"و قط هی 

شکسته بال عقابم تنیده در شن  رم /  نگاه تشنه من در پی سرابی نیست /  دمم به پرتو غاناک متاه خرستند استت/    »
 (344)هاا،، « که در غبار اف،، برق لفتابی نیست

 که برای فریدو، تومّلی سروده شده است   "چشاها  و دستها"هاننین، قط هی تک درخت از مجاوعهی
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د و تو چو، یادهای دور/ هر محظه از  ذشته من دورتر شدی/ با لننه رفته بود و نیامد دوباره بتاز/ در  شبها  ریختن»
 (155)هاا،، « سرزمین خاطر من، هاسفر شدی

 که در وصفهوشنگ ابتهاج ) ه. امف. سایه( میباشد  "ش ر انگور"از مجاوعه ی "دیدار"و قط ه ی
)هاتا،،  « غای در دید انش موج می د/ که از بختت پریشتانش نشانداشتت   من او را دیده بودم/نگاهیاهربا، داشت/ »

211) 
 که  در رثای فریدو، مشیری سروده شد است  "سرمهی خورشید"از مجاوعهی  "فانوس "قط هی 

فانوس زرد صبح/ در زیر طاق مرمری لساا، شکفت/ اما چه روی داد که فانوس ش ر من/چتو، مترن نیاته جتا،،     »
 (341)هاا،، « نفسی برکشید و خفت

، ضان ابراز ارادت خود به سهراب سنهری غتم و  "خو، و خاکستر"از مجاوعۀ  "سهراب و سیارن"نادر درقط ه ی 
 اندوه خود را نسبت به او این  ونه بیا، مینااید   

که من از روز امست/خانهای در طرف دیگر شر ساخته ام/ وین اشارت به یاد تواند لورد/که شبی هتم ای دوستت/   »
 (834)هاا،، « تو درین خانهی  نشناخته، مهاا، بودی

 
 آیندهی آرمانی .2-5-6

نوستامژی لیندهی لرمانی، حسترت شتاعر استت بترای لینتدهای ایتدهآل؛ در ایتن نتوع، شتاعر عتالوه بتر سترایش             
 دتنگیهایش،  

 است.      دچار حسرت عای، میگردد که در پی ل، برای خود و دیگرا، لرزومند لینده ای خوش و مدینه ای فاضله 
، هراستناک از لینتدهی نتا واری کته در انتظتار اوستت،       "زمین و زما،"از مجاوعهی  "مینیاتور"نادرپور در قط هی 

 رؤیای لیندهای خوش و  وارا را در سر مینروراند و در دل لرزو میکند   
ل متن رقتم زنتد/  متیکن،     وین لرزو مراست که ب د از ه ار سال/ نقّاش روز ار به رغم  ذشتهها/ لیندهای به کام د»

 (864)هاا،، « هراسناک از لنم که لساا،/ لیینهای شکستهنهد در برابرم
 نی  لرزوی باز شتن روز ارا، مسیح را میکند    "صبح دروغین"از مجاوعهی  "بر صلیبی دو انه"در قط هی 

له! ای که در لفاق چشات باز میبینم/ هنگامه خورشید و بارا، را/  ر خنده مهر تو در اشتک متالل تتو/ صتد طتاق      »
نصرت بهتر از رنگین کاا، سازد/ تا باز رداند به سوی من بهارا، را/ از لساا، کی میتواند بر زمین لورد/ اندیشه من 

 (  745)هاا،، « این مسیح روز ارا، را
 

 نتیجه گیری .3
هتد  اجازهایدهنرمنتد  به ،هیجا، و احساسات و  ری  و سیاحت،لزادی و لزاداندیشیمانتیسم به دمیل پیروی از اصل ر

تا هر زما، که از وض یت کنونی خسته شد به کوچه پ  کوچههای خاطرات  ذشته اش پناه بترد. درواقت  یتادلوری    
بخشتد و   میهنرمند دردمند م نا به زند ی ،که  ذشته و حالخاطرات عشقی و دورا، کودکی، هاانند پلی است میا، 

ات سرکوب شده اش یاری میکند. هاه این عوامل و مسائلی از این قبیل مکتتر رمانتیستم   احساساو را برای مقابله با
 را بستر مناسبی برای ظهور نوستامژی و عرصهی تاخت و تاز ل، ناوده است. 

ی تأثیر پذیرفته و بر اثر ل، دامنهی خالقیتهای هنری ختود را  ستترش   نادرپور از لموزههای رمانتیسم به ویژه نوستامژ
داده است. حامت نوستامژی در ش ر نادر بسیار عای، است. به  ونهای که مخاطر به راحتی میتواند با فضای دمتنگی 

یهای حاکم بر ش ر، ان  یابد و در نتیجته احستاس قرابتت و ن دیکتی بیشتتری بتا شتاعر میکنتد. یکتی از نوستتامژ          
برجستهدر ش ر نادرپور، بی اری از تاد، نوین و زند ی شهرنشینی است. بهطتوری کته شتاعر ل، را باعت، نتابودی      
صلح و دوستی و رواج ظلم و دشانی میداند. او حتّی عشقهای جدید را کته محصتول تاتد، نتوین میباشتد، عشت،       
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یتدهی زنتد ی شهرنشتینی میدانتد. انتختاب      بیاار و، میخواند و خیانت هاسرا، نسبت بته یکتدیگر را نتیجته و زای   
عباراتی نظیر تاریکتر از تابوت و موزهی تاریک و ب رگ برای شهر، نشا، از ان جار و تنفر او از زنتد ی شتهری دارد   
و دمیل ل، کشتار، خشم، انتقام و غای است که سراسر زند ی شهری را فرا رفته. درواق ، نادر با نفی زند ی شتهری  

 دنبال تحق، دنیای لرمانی خود است. و شهرنشینی به
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