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چکیده
نادر نادرپور ( )1378-1308با ارايه مضامین رمانتیکی از نوع رمانتیسم طبیعتگرا ،سیاه و احساسی به عنوان يکی از برجستهترين
نیمه سنتیپردازان معاصر شناخته شده است .اين پژوهش با رويکرد زيبايیشناسانه و ساختاری ،به تحلیل و ارزيابی تصوير سرودههای
او در مجموعة شعری «سرمة خورشید» پرداخته است؛ برای اين منظور مهمترين عناصر شعری مانندِ موسیقی (بیرونی ،کناری،
درونی يا داخلی و معنوی) و تصوير در شعرهای او مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفتهاند .نتايج پژوهش نشان داد که مهارت و تسلط
نادرپور در چینش و گزينش واژگان ،موجب پیوند و ارتباط تنگاتنگ اجزای کالم و ساخت و پرداخت تصاوير شعری او شدهاند؛
بیشترين توانش هنری نادرپور ،در نظام تصويرسازی و انديشگانی او ديده میشود؛ ترکیبسازی و بیان تصويرهای فشرده و پیوند و
اين همانی انسان و طبیعت وجه شاخص سرودههای اين مجموعه را تشکیل میدهد.
واژههاي كلیدي
نادرپور ،سرمة خورشید ،موسیقی درونی ،موسیقی معنوی ،تصوير.
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تاريخ پذيرش1394/11/21 :

مقدمه
در دوران بی ست سالة حکومت ر ضا شاهی ،یعنی از سال  1300تا  ،1320دو نوع رمانتی سم در شعر فار سی دیده شد؛ یکی
رمانتی سم اجتماعی که بر پایه اندی شههای وطنگرایانة م شروطیت بود و دیگر رمانتی سم فردی و طبیعتگرا که وجه شاخص آن
تکیه بر عن صر تخیل بود .نمونة بارز این نوع رمانتی سم در آثار نخ ستین نیما به خ صوص اف سانه دیده می شود؛ طبیعتگرایی ن سبتا
سالم و رو سو وار ،دنبالکردن خیاالت انزوایی و توجه کمتر به جنبههای آ شکار اجتماعی از جمله ویژگیهای شاعرانگی نیما در
این مرحله از گرایش او به رمانتیسممم اسممت .پس از نیما در منظومههای بلند شممیریار نیز نمود این نوع رمانتیسممم دیده میشممود.
همدردی با طبیعت ،معصمممومیت دوران کودکی ،نفی مظاهر تمدن جدید ،بازگویی خاطرات و درونگرایی و انزوا و خیال ،ارکان
رمانتیک شعر او را تشکیل میدهند .از شیریور  1320تا سال  1340یکی از میمترین جریانهای شعری ،جریان رمانتیسم است که
اکثر شاعران به یکی از شاخههای سه گانة آن توجه و دلب ستگی دا شتند .نوعی از رمانتی سم طبیعتگرا در آثار گلچین گیالنی،
خانلری و توللی تکامل مییابد ،در همین زمان تحت تأثیر شممرای اجتماعی ،پیدایش حزب توده و کودتای  28مرداد ،رمانتیسممم
اجتماعی نیز ر شد میکند .در کنار این دو نوع گرایش شاخة دیگری از رمانتی سم ،از نوع اح ساسگرا و سیاه نمود پیدا میکند که
وجه شمماخص شمماعران این گروه نادر نادرپور ،فروغ فرخزاد ،نصممرت رحمانی و حسممن هنرمندی هسممتند .ویژگی عمدة این نوع
رمانتی سم ،طبیعتگرایی افراطی در حد ا ستحاله در آن و تو صیف و ت شریح مناظر طبیعی ،ایجاد ف ضاهای آکنده از ارواح و ا شباح،
پرداختن به مسایل اروتیک ،مرگاندیشی ،حزن و ناامیدی و ...است.
نادر نادرپور در سال  1308در تیران متولد شد ،و در رشتة زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد .اشعار او نمایندة تمام و کمال
شعر رمانتیک ا ست« .در تئوری شعر ،مو ضعی نزدیک به خانلری دا شت که معتقد به تحول معتدل بود» (زرقانی.)183 :1391 ،
آثار شعری او عبارتند از :چشمها و دستها ( ،)1333دختر جام ( ،)1333شعر انگور ( ،)1336گیاهسنگ نه ،آتش ( ،)1356آسمان
و ری سمان ( ،)1356شام بازپ سین ( ،)1356صبح دروغین ( ،)1360خون و خاک ستر ( ،)1367زمین و آ سمان ( )1375و مجموعة
ا شعار ( .)1382رویکرد به طبیعت ،ت صاویر زیبا و بدیع ،ترکیب سازی و ان سجام هنری و زبانی ،از جمله ویژگی شعرهای او ست
که در این پژوهش برآنیم تا به تحلیل برخی از ظرافتهای هنری آنها در مجموعة « سرمه خور شید» که از سرودههای سالهای
 1336تا  1338شاعر است ،بپردازیم .آشنایی و تسل نادرپور با زبان و ادبیات فرانسه بر نظام شعری و اندیشگانی او تأثیر گذاشت
و با اثرپذیری از شمماعران و نویسممندگان غربی به ویژه رمبو ،رمان گوتیک و مکتب گورسممتان به نوعی مرگاندیشممی هنری و ادبی
روی آورد « .سرمة خور شید از چند جیت اهمیت دارد .ب سامد عنا صر طبیعی در فرایند ت صویر سازی بیشتر و اجزای آن متنوعتر
شدهاند .شاعر به تدریج از تو صیف شاعرانة طبیعت فراتر رفته و بدان ماهیتی ا ستعاری و سمبلیک میدهد ،شاعر سخت در
تکاپو ست تا دوگانگی و فا صلة ان سان و طبیعت را از میان بردارد .به ن سبت طبیعت ،محی

شیری نیز در کانون توجه شاعر قرار

گرفته ا ست .در آغاز «م سافر» قطعهای از والتر دوالمر را آورده تا عالقة عاطفی و اندی شگی خود را با شاعران و نوی سندگان آن
سوی آبها ن شان دهد .در عین حال ،عُلقه و دلب ستگی خودش را با سنت فرهنگ بومی در شعر «پیکرهها» و «بر ستون ب سته»
پیش چشممم خواننده میآورد .بنابراین ،نگاه سمممبلیک به طبیعت ،حذف فاصمملة میان انسممان و طبیعت ،توجه به سممنت فرهنگی
کال سیک ،طرح دغدغههای ان سان مدرن و زندگی شیری ،ارایة رمانتیک سیاه ،توجه به شاعران غربی و اندی شه سیا سی ،هفت
شریان حیاتی این دفتر هستند»( .همان)259-258 :

در این پژوهش برآنیم تا به برر سی ت صویر در مجموعه شعری « سرمه خور شید» بپردازیم و چگونگی کاربرد واژگان و دیگر
شگردهای ادبی را در نظام تصویرسازی این مجموعه مورد واکاوی و تحلیل ساختاری و زیباییشناسانه قرار دهیم.
روش تحقیق
این پژوهش از منظر روششممناسممی در شمممار پژوهشهای کیفی1جای میگیرد .با توجه به اهمیت مبانی نظری پژوهش و نوع
رویکرد تحلیلی به ا شعار ،ابتدا با اخت صار ،به معرفی و شرح عنا صر مورد برر سی پرداخته شده ا ست .برای این منظور کتابهای
بدیع ،بیان ،عروض و قافیه ،موسیقی شعر و بالغت تصویر راهگشای اصلی بیان و ارایه مطالب بودند .در بخش بعدی در بررسی
و واکاوی  37شعر مجموعه سرمه خورشید ،میمترین نکات و مطالب در زمینه یا انواع چیارگانه موسیقی و تصویر فیشبرداری و
یادداشت شد؛ و سپس در تحلیل نیایی مورد سنجش و انتخاب قرار گرفت .سرودههای این دفتر ،از مجموعه اشعار نادرپور که در
سال  1382به وسیله مؤسسه انتشارات نگاه تجدید چاپ شده است ،گزینش شدهاند.
تصویر
تصویر یکی از عوامل تأثیرگذار شعر است که نقش میمی در بارورسازی تخیل شعری دارد و به کمک انواع صور خیال ،مانند
تشبیه ،استعاره ،مجاز ،حسآمیزی و برخی هنجارشکنیهای زبانی و بیانی و رفتارهای خاص کالمی در شعر ایجاد می شود و آن را
به دنیای شعر محض وارد میکند .از این رو میارت شاعر در چگونگی خلق تصاویر شعری ،در ضمن رها شدن از غبار تصاویر
کلیشهای ،میتواند معیار مناسبی برای ارزشمند دانستن یک اثر ادبی به شمار آید.
اصطالح تصویر یا ایماژ از اصطالحات نقد ادبی است که از دیرباز در بالغت ادبی مطرح بوده و امروزه نیز توجه زیادی به آن
می شود« .دید ویژه شاعر در لحظه بیداری در برابر نوعی ارتباط میان طبیعت و ان سان ما را به جیانی دیگر میک شاند ،جیانی که
تازگی دارد و با اینکه اجزاء آن عادی و ساده و در د سترس همه کس ه ست ،نوع ترکیب آن ،یعنی طرز پیوند برقرار کردن شاعر
میان انسان و طبیعت چیزی است تازه و پرداخته تخیل او .این تصرف ذهنی شاعر در مفیوم طبیعت و انسان ،و کوشش ذهنی او
برای برقراری ن سبت میان ان سان و طبیعت ،چیزی ا ست که که آن را «خیال» یا «ت صویر» مینامیم» (کدکنی .)1386 :2 ،کدکنی در
این تعریف بر این عقیده است که شاعر در لحظه جوشش شعر همواره پیوندهای عجیب و توهمگونه میان عناصر طبیعت و انسان
برقرار میکند و اصممموال نگاهی متفاوت و دیگرگون به اطراف دارد .برای مثال در نمونه زیر ،که هم او از ترککشمممی ایالقی نقل
میکند ،شاعر امیدهای دراز انسان را مانند رشتهای بلند در گردن فردا میبیند و دریغ

میخورد:

امروز اگر مراد تو برناید
فردا رسی به دولت آبا ،بر
چندین هزار امید بنی آدم
طوقی شده بگردن فردا ،بر( .همان)2-1،
«عموما اصطالح تصویر را برای کلیه کاربردهای مجازی به کار میبرند .در این مفیوم ،تصویر عبارت است از هر گونه کاربرد
Qualitative

1-

مجازی زبان شامل همه صناعات و تمییدات بالغی از قبیل تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه ،تمثیل ،نماد ،اغراق ،مبالغه ،تلمیح ،اسطوره،
اسناد مجازی ،تشخیص ،حسآمیزی ،پارادوکس و ...میشود» (فتوحی.)45-44 :1385 ،
«امور ذهنی در کارگاه خیال سخنوران توانا تبدیل به تصویرهای هنری و دیداری میشوند ،به گونهای که خواننده شعر ،نیز با
دریافت این ت صویرهای شاعرانه در التذاذ هنری آن شریک می شود و از این راه عاطفه زیبایی شنا سی او نیز برانگیخته می شود»
(حسنلی .)284 :1383 ،او همچنین معتقد است که تخیل شاعر به کمک تصویر دیداری می شود و بر آن است که افزون بر اینکه
ت صاویر از صورخیالی مانند ت شبیه و ا ستعاره و… خلق می شوند ،هنجار شکنیهای زبانی و زبانورزی نیز عامل میم ر ستاخیز
کالماند« :خیال شاعرانه با یاریگرفتن از عن صر ت صویر ،ب سیاری از امور ذهنی را دیداری میکند و ت صویرات خود را از این راه به
تماشا میگذارد .این تصویرهای خیالی در چارچوب بسته تشبیه و استعاره محدود نمیماند» (همان.)282 ،
«صورتهای خیال عالوه بر آنکه زبان شعر را به سیم خود از زبان نثر متمایز میکنند ،مثل موسیقی شعر ،ظرفیت زبان را برای
برانگیختن عاطفه افزایش میدهند .انواع مجازها و ت صویرهای شاعرانه هم در مکتوم کردن معنی و هم در گ سترشدادن معنی در
ذهن ،به شرط آنکه به جا و مناسب بهکار روند ،نقش اساسی دارند»( .پورنامداریان.)60 :1374 ،
با این تو ضیحات میتوان ت صویر را عامل میم تخیل شعری دان ست که به کمک آرایههای ساده یا پیچیده ادبی ،تو صیفات و
برخی چیدمانهای هنرمندانه واژگان در کنار هم ایجاد می شود و ت صرف ذهنی و دید ویژه شاعر به دنیای اطراف ،نقش میمی در
ساخته و پرداخته شدن آن دارد.
بررسی تصویر در مجموعه شعری «سرمه خورشید»

وجه شاخص سرودههای مجموعه «سرمه خورشید» چه در نخستین نگاه ،و چه در نگاهی دقیق و موشکافانه ،توجه به ساخت
ت صاویر شعری ا ست .نادرپور شاعر ت صویرهای رنگارنگ و بدیع ا ست؛ دقت در انتخاب واژگان منا سب و کارگاه ترکیب سازی،
توصیف و چینش کلمات ،همگی به خلق تصاویر بدیع و تازه کمک کردهاند .نادرپور با نگاهی متفاوت به پدیدههای اطراف خود
مینگرد ،انسان ،طبیعت و اشیاء در شعرهای او با هم میآمیزند و تصاویر زنده و پویایی خلق میکنند.
بیشممترین تالش شمماعر در این زمینه به کمک ترکیبسممازی صممورت میگیرد؛ این ترکیبات ،عمدتا از نوع ترکیبات وصممفی و
اضافی (استعاری ،تشبییی و بیانی) هستند و به شکلی موجز و فشرده در کنار دیگر اجزای کالم قرار میگیرند:
هرگز ز البه الی هزاران برگ /بر من نمی شکفت گل خور شید /هرگز گال بدان بلور ماه /بر من گالب نور نمیپا شید ( .سرمه
خورشید)269 :
در ترکیبهای اضافی (اضافه تشبیییِ) «گل خورشید» و «گالب نور» و ترکیب وصفی و اضافی «گالبدان بلور ماه» ،خورشید به
گل ،نور به گالب که از مالزمات گل ا ست و ماه به گالبدانی بلورین ت شبیه شده ا ست؛ برگزیدن واژههای گل ،گالب و گالبدان،
افزون بر کارکرد همانند سازی ،به لحاظ تنا سب و ت شابیات لفظی و صنعت ا شتقاق نیز در این ابیات مؤثر افتاده ا ست ،و شاعر به
این وسیله هم دایره تشبیه خود را مشخص کرده و هم موسیقی درونی و معنوی شعر را برکشیده است.
ت صویر دیگری که در این ابیات م شاهده می شود به کمک تو صیف ساده در م صراع اول شکل گرفته ا ست؛ در اینجا شاعر
تصویرگر سایه زیبایی است که انبوه درختان در سقف آسمان ایجاد کردهاند و مانع از نفوذ نور آفتاب میشوند.
ا ستفاده از فعلهای «نمی شکفت» و «نمیپا شید» نیز که از مالزمات گل و گالب ه ستند ،موجب اغراق بی شتر در ت صویر شعر

شدهاند.
شبها که پرپر میزند شمع /با کولهبار اشکهای مرده خویش  /تنیا در آنسوی اتاقم  /شبهای پاییزی که پیش از مردن ماه/
آتش به سردی میگراید در اجاقم /خاموش پشت شیشه در مینشینم /شمع غمی گل میکند در سینه من (آیینهدق.)275 :
مصراع اول تداعیگر چرخیدن پروانه به گرد نور شمع است و با اینکه یکی از تصاویر کلیشهای ادبیات فارسی است اما شاعر
با بیانی دیگر گونه و ساختی موجز و هنری به آن رنگ و بوی دیگری داده است و پرپر زدن را به شمع نسبت داده است؛ به این
ترتیب ما در یک ت صویر پرپر زدن پروانه را مت صور می شویم و در ت صویر دیگر شمعی را میبینیم که به واپ سین شعلههای خود
رسیده و بیشترش سوخته و در حال کورسو کردن است.
«اشکهای مرده» ،استعاره از قطرات شمع که به سردی گرایده و اطراف آن را فرا گرفتهاند .و «کولهبار اشکهای مرده» اضافه
تشبییی است .انبوه قطرات شمع در اطراف آن ،مانند کولهباری فرض شدهاند که بر دوش شمع سنگینی میکنند.
تصویر دیگر در ترکیب «مردن ماه» دیده می شود .این ترکیب از نوع اضافه استعاری و تشخیص است و از سوی دیگر ،در این
همانی با مردن شمع و به سردی گراییدن آتش در اجاق ،که پس از این بیان شدهاست.
قید «خاموش» ،در م صراعِ «خاموش پ شت شی شه در مین شینم» در همذات پنداری با شمع ،ت صویر دیگری ا ست که در ادامه
شعر ،تصاویر زیبای دیگری را به همراه دارد .شاعر از اینجا خود را همچون شمع ،خسته و فرتوت و ضعیف میبیند و در حسرت
روزهای از دست رفته خود میگوید:
سیمای من سیمای آن شمع غریب ا ست /کز ا شک باری میک شد بر گرده خویش  /من نیز چون او در سرا شیب زوالم  /با
کولهبار روزهای مرده خویش( ...همان.)275 :
در بند پیش گفته « ،شمع غم» و «جیوه ا شک» ،ا ضافه ت شبییی ا ست .فعل مرکب «گل کردن» نیز از سویی تداعیگر ت صویر
شمعهایی است که به شکل گُل ساخته میشوند ،از سویی در تناسب با شمع و پروانه ،بر پیوند و انسجام معنایی تصویر میافزاید
و از سوی دیگر در معنای کنایی به معنای به وجود آمدن است.
میتاب رو به ساحل مغرب نیاده بود /در خلوت اطاق به جز من ک سی نبود /قلب سیاه ساعت شماطه میتپید /شب میگذ شت و
لحظه میعاد میرسید /ناگه صدای دور سگی در فضا شکست /از پشت قاب پنجره برق تلنگری /بر شیشه کبود ترک خورده نقش بست/
ساعت از کار خویش فرو ماند و گوش داد /آونگ او چو مردمک چشم مردگان /از گردش ایستاد( .کابوس)301 :
پرداختن به چنین تصاویری در شعر فارسی از ادبیات رمانتیک اروپا تأثیر پذیرفته است .آشنایی نادرپور با ادبیات فرانسه و آثار
بودلر و رمبو در خلق چنین موضموعاتی مؤثر بوده اسمت .اینگونه کابوسها و تصماویر رعب انگیز اغلب در زمان غروب و شمب
میتابی خلق می شود و صحنههای وحشت و ترس و اضطراب را به تصویر میکشد .این شعر نیز توصیف یک شب میتابی است
که تنیایی شاعر منجر به خیالپردازیها و دلیرههای وحشتانگیز او شده است؛ تشبیه صدای ثانیه شمار ساعت شماطهدار به قلب
سیاه ،شنیده شدن صدای پارسکردن سگ در شب ،صدای رعد و برق و لرزاندن شی شه اتاق همگی خواننده را به نقطه اوج و
هیجان شعری نزدیک میکنند؛ در اینجا ست که ناگیان ساعت از حرکت باز میای ستد و آونگ آن مانند مردمک چ شم مردگان به
یک سو خیره میشود .تشبیه آونگ به مردمک چشم مردگان ،تصویریست که فضای شعر را هر چه بیشتر با ترس و وحشت همراه
میکند.

در پ شت من دهان دری نیمه باز شد  /نوری سفید همچو غبار گچ از هوا  /در خوابگاه ریخت  /آنگه صدای لغزش پایی به
روی فرش /تار سکوت را چو نخی بیصدا گسیخت (همان.)302 :
تصاویر شعری به اوج خیالانگیزی خود رسیدند؛ رعب و وحشت ،تخیل راوی را بارورتر کردهاند به گونهای که در را به شکل
دهان و نفوذ نور سفید در اتاق را همچون غبار گچ و فرو ریختن سقف میبیند .تخیل یکی از بنیادیترین عناصر زیباییشناسی است
که در هنرهای تصویری و کالمی بسیاری به آن پرداختهاند .خیالی بودن شعر چنان اهمیت دارد که «اگر از هر شعر مؤثر و دلانگیزی
جنبه خیالی آن را بگیریم ،جز سخنی ساده و عادی که از زبان همه کس قابل شنیدن است ،چیزی باقی نمیماند»( .شفیعی کدکنی،
)5 :1370
خیال ،یعنی دریافت چیزی که پیش روی ما نی ست و ان سان در لحظههای شیودی خویش آن را درمییابد .ابزار ادراک خیالی
با دخل و ت صرف عواطف و اح سا سات آدمی به تخیل میانجامد و میتواند فارغ از تقید عنا صر مادی و مح سوس ،به آفرین شی
مسممتقل و مجرد منجر شممود .تخیل با آنکه از واقعیت میگریزد اما ریشممههایش را از واقعیت میگیرد .این اسممت که همیشممه بین
واقعیت و فراواقعیت در گردش است.
کالریج منتقد و فیلسممموف انگلیسمممی ،ضممممن متمایزکردن خیال از تخیل ،خیال را فرآیند مبتنی بر تداعی میداند؛ اما تخیل را
فرایندی خالق می شمارد .سپس تخیل را به دو نوع اولیه و ثانویه تق سیم میکند .تخیل اولیه به همه ان سانها تعلق دارد ،م شترک
ا ست و هر مدرکی از آن برخوردار ،و به اراده افراد ب ستگی ندارد .تخیل ثانویه به هنرمندان تعلق دارد ،آگاهانه ا ست و با اراده فرد
تحقق مییابد( .جعفری)32 :1378 ،
در این بندها «دهان در» ا ضافه ت شبییی« ،نوری سفید همچو غبار گچ» ،ت شبیه مرکب ا ست و در عبارت «تار سکوت را چو
نخی بی صدا گ سیخت»« ،تار سکوت» ا ضافه ت شبییی و کل عبارت ت شبیه مرکب ا ست .در ترکیبِ « صدای لغزش» ،ا ستعاره و
ت شخیص ا ست که در آن رفتار ان سانی باز کردن ر شته نخ به آن ن سبت داده شده ا ست .این شعر تا پایان ،روایت ت صویری یک
تخیل وحشممتانگیز اسممت که با تشممبیهها و الیههای اسممتعاری ،محی اطراف خوابگاه راوی را با ارواح و اشممباح و صممحنههای
رعبآور همراه میسازد و نیاز خوانندگان عالقهمند به سینمای وحشت را اغنا میکند.
در شعر «تیران و من» پیوند طبیعت و محی شیری ،تلفیق هنرمندانهای ایجاد کردهاست:
هر صبح ،چون زبانتر و خ شک برگها  /از نیش ناگیانی زنبور آفتاب  /آماس میکند /تیران چو کرم پیله  /در پیلهای تنیده ز
ابریشم غبار  /بیدار میشود  /دردی نیفته در دلش احساس میکند( .تیران و من.)319 :
زبانِتر و خ شک برگها ،ا ضافه ا ستعاری زیبایی ا ست که ت صویرگر قطرات شبنم روی برگها ست .برآمدگی سطح برگ که
نا شی از قطرات شبنم ا ست به کمک ح سن تعلیلی هنری به آما سی ت شبیه شدهاند که نیش زنبور خوردهاند؛ در اینجا پرتو و ا شعه
تند و تیز آفتاب نیز از طریق اضافه تشبییی به نیش زنبور تشبیه شده است؛ تشبیه تیران به کرم پیله در بند بعد توجیه هنری شده
ا ست .تیران در پیله غباری فرو رفته که موجب درد و خ ستگی او شده ا ست .این ت صویر ب سیار زیبا ،در همدردی با شیر تیران،
بسیار ملموس و واقعی بیان شده است و برخاسته از عاطفه عمیق و تأثر شاعر نسبت به این پدیده زیست م محیطی است.
در این بندها همچنین در واژه تیران ،ت شخیص و آنیمی سم ا ست .و ترکیب «ابری شم غبار» ا ضافه ت شبییی ا ست .همانطور که
میبینیم تصاویر این شعر نیز به صورت بسیار موجز و فشرده بیان شدهاند.

حسآمیزی نیز به حال و هوای برخی از شعرها تازگی و طروات بخ شیده ا ست و در مواردی ما را به یاد سرودههای سیراب
میاندازد:
پلک من چون پرههای بینی غنچه  /از هجوم عطرهای تازه میلرزید / :عطر تند سممنجد کوهی  /عطر ترد شممبدر وحشممی /عطر
ترد شبدر وحشی /عطر خاکآلود ترخانها  /عطر باران بیابانها( ...نامگذاری.)345 :
در این ابیات ،افزون بر آرایه حسآمیزی ،شاعر به کمک تشخیص و جانبخشی به غنچه؛ در قایل شدن پرههای بینی برای آن و
تشبیه زیبای پلک ،به پرههای بینی غنچه ،تصاویر جاندار و پویایی خلق کرده است.
شکسته بال عقابم تپیده در شن گرم /نگاه تشنه من در پی سرابی نیست /دلم به پرتو غمناک ماه خرسند است /که در غبار افق،
برق آفتابی نیست( .تب و عطش)344 :
در ترکیبهای نگاه تشممنه و پرتو غمناک ماه ،حسآمیزی زیبایی وجود دارد که در ترکیب نخسممت ،حس چشممایی با بینایی
آمیخته شده است و در ترکیب دوم حال عاطفی غمناک بودن ،با پرتو و نور که یک پدیده دیداریست درآمیخته و عالوه بر آن یکی
از عواطف انسانی به عناصر طبیعی نسبت داده شده و آرایه تشخیص را برجسته کرده است.
در این بند همچنین تناسب میان «تشنه ،گرم ،سراب ،شن و غبار» در القای تصویر گرما و عطش مؤثر افتاده و این حس و حال
درونی را نیز دیداری کرده اسمت .تکرار و همحروفی صمامتهای «غ و ق» نیز که مخرج یکسمان دارند بر موسمیقی و تأثیرگذاری
بیشتر ابیات افزوده است.
گاهی شمماعر با اسممتفاده از ترکیبهای متعدد ،تصمماویر رنگارنگ و چند سممویه زیبایی را در پیش روی خواننده میگذارد و در
نیایت اختصار ،اعجاز هنرمندانهی خود را در به گزینی واژگان به تماشا مینشیند:
فانوس زرد صممبح /در زیر طاق مرمری آسمممان شممکفت  /اکلیل نور او چو به شمماب برهنه ریخت /مرغی که خفته بود پرید از
کنار جفت /تسبیح شب که میره صدها ستاره داشت  /در زیر پنجههای تر صبحدم گسست /هر میرهاش پرنده شد و بال برکشید/
دنیا پر از ترانه شد و خامشی شکست(... /فانوس)340 :
همانطور که دیده می شود ،تصاویر بسیار زیبا و لطیفی به کمک پیوند میان عناصر گوناگون و از طریق استعارهها و تشبیههای
ف شرده خلق شدهاند و به قول براهنی« :ت صویر حلقهزدن دو چیز از دو دنیای متغایر ا ست به و سیله کلمات در یک نقطه معین»( .
براهنی)1371 :114،
فانوس زرد صبح ،استعاره از خورشید است که با توجه به کم نور بودن آن در ساعات اولیه طلوع آفتاب ،به فانوس تشبیه شده
است ،آسمان ،به طاق مرمری مانند شده است که تأللوء خورشید را در خود منعکس میکند ،نور از طریق اضافه تشبییی به اکلیل
ت شبیه شده ا ست و ت صویر ب سیار زیبایی از درخ شندگی نقاط کوچک و درخ شان پرتو خور شید بر شاب و برگ درختان ارایه
میدهد ،به شاخههای بی برگ درختان صفت ان سانی برهنگی ن سبت داده شده ،شب به ت سبیحی ت شبیه شده که ستارگان در آن،
مانند میرههای آن هستند و پنجههای صبحدم (اضافه استعاری) آن را پاره کردهاند .در یک پیوند هنری دیگر ،محو شدن ستارههای
شب به حرکت پرندگانی ت شبیه شدهاند که در آغاز سپیدهدم و طلوع خور شید سر و صدای آنها طبیعت اطراف را پر از شور و
نشاط و ترانه میکنند و خاموشی شب را در هم میشکنند.

موسیقی کالم در پیوند با تصاویر شعری

در موارد پیش گفته ،کاربرد صورخیال و ترکیبهای هنری بی شترین نقش را در نظام ت صویر سازی ایفا میکردند؛ اما برر سی
بی شتر سرودهها ن شان میدهد که به گزینی و چینش هنری واژگان ،ا ستفاده از وزنهای متنا سب با م ضمون و محتوا و چگونگی
کاربرد بدایع لفظی و معنوی موسیقیساز نیز ،در خلق و القای تصویر مورد نظر شاعر سیم به سزایی داشتهاند.
نگاهی به سرودههای این مجموعه ،رو شنگر دقت و توجه شاعر به دیگر مقولههای شعری ا ست؛ برای مثال در نمونه زیر
وزن «مستفعلن مستفعلن فع» ،هماهنگ با مفیوم شعر(زودگذر و شتابندهبودن عمر) انتخاب شده است .و نشاندهنده این است که
وزن همزمان با نظام اندی شگانی و عاطفه شعر متولد شده و در ارایه ت صویر چکه کردن سریع شمع و جریان شتابان زندگی ،که
منجر به پیری میشود تأثیرگذار است:
شبها که پرپر میزند شمع /در زیر بار ا شکهای مردهی خویش /در شی شه در نقش خود را می شنا سم /:پیری که باری
میکشد بر گرده خویش /در زیر این بار /دیگر نه آن هستم که بودم /خالی است از آن آتش دیرین وجودم /پیچیده در چشم فضا
دود کبودم /خفتهست در خاکستر پیری سرودم /افسوس افسوس! دیگر نه آن هستم که بودم( ..../.آیینه دق.)274 :
در مقدمة شعر «بر ستون بسته» با آوردن بیت سعدی (یکی را عسس بر ستون بسته بود  /همه شب پریشان و دلخسته بود) و
به کمک صنعت تلمیح و ا شاره به دا ستان ضحاک ماردوش ،به طور غیر م ستقیم فریاد و دادخواهی علیه بیداد و ا ستبداد را ارج
مینید و در این میان بیشممترین عنصممری که از آن بیره میجوید وزن شممعر اسممت؛ وزن حماسممی «فعولن فعولن فعولن فعولن» با
تکرار و ضممربآهنگ خاص خود ،شممور و هیجان انقالبی و پایفشمماری بر عزم و اراده را القا میکند و مخاطب را به دریافت بیتر
اندیشه شعر رهنمون میسازد:
در آن شیر تاریک از یاد رفته /که ویران شد از فتنه روزگاران /شبی« ،بر ستون ب سته»ای دید « سعدی» /که نامش نپر سید از
رهگذاران /چو ماری که بر دوش ضحاک خفته /گره خورد زنجیر بر بازوانش /عطش آتش اف شانده در تارو پودش /غ ضب لرزه
افکنده در زانوانش( .../بر ستون بسته.)348 :
یکی از پر کاربردترین بحرهایی که شمماعر در این مجموعه از آن اسممتفاده کرده ،بحر مضممارع اسممت که آهنگی مناسممب برای
محتوای روایی برخی از اشعار این مجموعه به کار رفته است:
من مرغ کور جنگل شممب بودم /باد غریب ،محرم رازم بود /چون بار شممب به روی پرم میریخت /تنیا به خواب مرگ نیازم
بود(... /سرمة خورشید.)269 :
اندوه بر گذشممته و روایت تلخیها و نداشممتهها با وزن «مفعولُ فاعالتُ مفاعیلن» فضمما و تصممویر سممنگین و تاریک شممعر را
شنیداری میکند و تأثیر بیشتری بر خواننده میگذارد.
اما عیش و شادبا شی ،ف ضایی دگرگونه ا ست و وزنی که شاعر در هماهنگ سازی مو سیقی با این ت صویر برگزیده« ،مفاعیلن
مفاعیلن مفاعیل» است که دارای ریتم و موسیقی شاد و خوشآهنگی است و حسی شاد و زنده را القا میکند:
هوا بارانی و من مست او مست /شراب سرب شیرین در گلو مست /همه چشم سیاهش سر به سر ناز /همه زلف درازش موبه
مو مست( .مستی)273 :
باید توجه داشت که «یکی از اصولیترین ،پابرجاترین و کینترین پایههای شعر وزن است ،شعر و وزن دو همزادند که همراه

با هم از مادر زبان متولد شدهاند ،با هم ر شد کردهاند و سالها و قرنها با هم زی ستهاند هنوز همراه خواهند بود و در این دوران
طوالنی شعر بدون وزن شعر خوانده نمی شده و وزن بدون شعر لباس ه ستی نمیپو شیده ا ست» (کرمی« )3 :1380،وزن شعر
حاصل نظم و تناسبی است که در صورتهای ملفوظ ایجاد شده باشد»( .خانلری )111 :1367 ،نخستین نمود عواطف و احساسات
شعر ،در وزن شعر ا ست که به کمک واژگان و ترکیب ا صوات و صامتها و م صوتها شکل میگیرد ،بنا بر این هماهنگی وزن
شعر با محتوا و فضای عاطفی اشعار ،میمترین عنصر در شکلگیری موفق ساختمان شعر است.
موسیقی کناری یکی از میمترین عناصر موسیقیایی شعر است« ،جلوههای موسیقی کناری تنوع گستردهای دارد و آشکارترین
نمونههای آن قافیه و ردیف است» (محسنی« .)11 :1382 ،قافیه با تأثیر موسیقایی ،تشخصی که به کلمات خاص هر شعر میبخشد،
لذت خاص برآورده یک انتظار ،زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت ،تنظیم فکر و اح ساس ،ا ستحکام شعر ،کمک به حافظه و
سرعت انتقال ،ایجاد وحدت شکل در شعر ،جدا کردن و ت شخص م صراعها ،کمک به تداعی معانی ،توجهدادن به زیبایی ذاتی
کلمات ،تناسب و قرینهسازی ،ایجاد قالب مشخص و حفظ وحدت ،توسعهی تصویرها و معانی و باالخره القاء مفیوم از راه آهنگ
کلمات» ( شفیعی )62 :1370 ،موجب التذاذ و زیبایی کالم می شود و ریتم خاص وزن شعر را با تأثیرگذاری و تأکید پایانی همراه
میکند .چگونگی چینش کلمات قافیه و ردیف در شعر ،همچنین م شخصکننده و انتظام دهنده قالبهای شعری ا ست .بی شترین
گرایش نادرپور در مجموعه سرمه خور شید ،به قالب چیارپاره ا ست و از مجموع  37سروده این مجموعه 19 ،شعر در این قالب
سروده شدهاند .جریانهای شعری پس از نیما ،چند مسیر عمده را دنبال کردند؛ گروهی سنتیپردازانی بودند که به سنتهای ادبی
گذ شته همچنان پایبندی ن شان میدادند ،گروهی شاعران شعرهای نیمه سنتی بودند و عدهای به شعرهای نیمایی و سپید گرایش
داشتند« .شعر نیمه سنتی ،به حیث استفاده از عناصر شعری م بهخصوص فرم بیرونی م از مبانی شعر سنتی فاصله گرفته اما نه آنقدر
که بتوان در دل بوطیقای شمممعر آزاد جایی برای آن باز کرد ...چیارپاره ،مشمممخصترین و پرکاربردترین قالب این جریان اسمممت»
(زرقانی .)178 :1391 ،همه شعرهای مجموعه سرمه خور شید که در این قالب سروده شدهاند ،با قافیههای روان و خوشآهنگ
همراهند؛ شاعر در ب سیاری از موارد شعرها را با ردیفهای پایانی همراه کرده ا ست و بر تأثیرگذاری و التذاذ هنری و شنیداری
ابیات افزوده است .عدم وجود ایرادهای قافیه نشانگر از دقت و توجه شاعر به اهمیت این بخش از موسیقی شعر و چیرهدستی و
میارت او در نحوهی گزینش و چینش واژگان است:
آسمممان گریهی مسممتانه کند بر سممر خاک /بینوا من که در این گریه من ،مسممتی نیسممت /همچو مه کاهش من از غم بی فردایی
است /همچو نی ،وحشتم از باد تییدستی نیست( .گریه)295 :
در این مثال ،شاعر با آوردن ردیفِ «نیست» و تقابلی که در مصراع سوم با فعل اسنادیِ «است» ایجاد شده است ،لذت شنیداری
شعر را چند برابر کرده ا ست ،همچنین تنا سب کلمات قافیه با توجه به در نظر دا شتنِ همراهی و منا سبتِ «م ستی» و «تیید ستی»
موجب برجستگی هنری این بیت در طول شعر شده است.
در نمونه پیش رو نیز ،فعل دعاییِ «باد» در جایگاه ردیف ،با توجه به حضممور مصمموت بلند «آ» در آن ،موجب شممدت تأکید و
تأثیرگذاری ابیات پایانی شعر شده است:
ای که در خلوت من بوی تو پیچیده هنوز  /یاد شیرین تو تا مرگ هماغو شم باد  /ابر تاریکم و از گریهی اندوه پرم /ح سرت
دیدن خورشید فراموشم باد( .همان)296 :

در ابیات زیر ،ا ستفاده از فعلهایی که خوانش آنان با درنگ همراه ا ست مانند «ن ش ستهاند»« ،گذ شته ا ست» «گذ شته ا ست»
و«کشیده است» و ردیف «است» ،موجب القای تصویری مالل و خستگی و پیری به خواننده شده و حس و حال یک راویِ خسته
و دلتنگ را برای خواننده شنیداری کرده است:
پیری رسیده است و درختان خمیدهاند /مرغابیان شاد به ماتم نشستهاند /آبادی از جیان خدا رخت بسته است /ویرانهها به ماتم
عالم نشستهاند /.../دیگر سبوی بادهی لذت تیی شده /دیگر زمان خنده مستی گذشته است /زان پس که شادی از دل من پر کشیده
است /اندوه ،سوی النه خود بازگشته است( .ابر)307 :
بخش دیگری از ت صاویر شعری این مجموعه ،همانگونه که پیش از این ا شاره شد ،واب سته به نحوه کاربرد بدایع لفظی ا ست
که در بدیع جدید به آن مو سیقی درونی میگویند؛ «جلوههای مختلف تنوع و تکرار در نظام آواها که از مقوله مو سیقی بیرونی و
کناری نباشمممد در حوزه مفیومی این نوع موسمممیقی قرار میگیرد به عبارتی دیگر مجموعه هماهنگیهایی که از رهگذر وحدت یا
تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در کلمات یک شعر پدید میآید ،جلوههایی از این نوع موسیقی است»( .محسنی-12 :1382 ،
 )11که به کمک خانواده تکریر ،جناس ،موازنه و ...ایجاد می شود .افزون بر تکرارهای ت صویر ساز و مو سیقی ساز ،انواع جناسها،
موازنه ،ترصیع بر قدرت موسیقی شعر میافزایند و بار بخش میمی از فضاسازی و تصاویر شعری را از نظر انتقال مفاهیم عاطفی
بر دوش میکشند:
یکی از زیباترین جلوههای این موسیقی در شعرهای نادرپور ،تکرار برخی مصراعها یا بندهای شعری ا ست ،به گونهای که یا
کل یک مصممراع یا بند تکرار میشممود و یا با اندک تغییری که از نظر واژگانی یا مفیومی در آنها ایجاد میشممود ،در پایان یا میانه
اشعار ،بر انگیزش عاطفی و قدرت موسیقیایی میافزایند و فرم ذهنی شعر را قویتر و منسجمتر میکنند:
برای مثال در شعر «سرمه خورشید» پس از آنکه چند بار مضمون یأس و تیرگی روزگار راوی شعر ،در گذشته ،تکرار میشود،
در نیایت «دسممت معجزهگر عشممق» مسممیر تازه و درخشممانی را پیش روی میگذارد و بند تکرار شممونده با تغییر محتوا و واژگان
استحاله میشود:
من مرغ کور جنگل شب بودم  /باد غریب ،محرم رازم بود  /چون بار شب به روی پرم میریخت  /تنیا به خواب مرگ نیازم
بود  /هرگز ز البه الی هزاران برگ  /بر من نمی شکفت گل خور شید  /هرگز گالبدان بلور ماه  /بر من گالب نور نمیپا شید /من
مرغ کور جنگل شب بودم /برق ستارگان شب از من دور  /در چ شم من که پردهی ظلمت دا شت /فانوس د ست رهگذران بی
نور /من مرغ کور جنگل شب بودم /در قلب من همیشه زمستان بود /رنگ خزان و سایه تابستان /در پیش چشم من همه یکسان
بود/..../یک شب که باد ،سم به زمین میکوفت  /وز یال او شراره فرو مییخت  /یک شب که از خروش هزاران رعد /گویی که
سممنگپاره فرو میریخت /از البه الی توده تاریکی /دسممتی درون النه من لغزید /وز لرزهای که در تن من افتاد  /بنیاد آشممیانه من
لرزید /.../این دست گرم ،دست تو بود ای عشق /دست تو بود آتش جاویدت  /من مرغ کور جنگل شب بودم /بینا شدم به سرمه
خورشیدت( .سرمه خورشید.)272 -269 :
در این ابیات ،همچنین تکرار مصوت بلند «آ» ،در بند ،1جناس اشتقاق در واژههای «گل ،گالبدان ،گالب» ،تکرار قید «هرگز»،
واژه خورشید ،ادات نفی و فعلهای ماضی ،تکرار ضمیر شخصی «من» مممم با توجه به شِکوایی بودن شعرمممم  ،موجب افزایش بار
موسیقیایی شعر شدهاند.

از انواع جناس ،همچنین جناس ناقص میان واژه های « باد و بار»« ،کور ،دور ،نور» ،جناس اشمممتقاق میان «لرزید و لرزه» و
همآوایی آنان با واژه «لغزید» موسیقی درونی این شعر را بر کشیدهاند.
افزون بر اینگونه تکرار (تکرار و اسممتحاله بند و مصممراع) ،بیشممترین تکرارهایی که مورد توجه نادرپور در این مجموعه بوده
ا ست ،تکرار و هم حروفی صامتها ،به ویژه صامتهای سای شی «س وش» و م صوت بلند «آ» ا ست که شواهد زیادی از آن در
سرودههای این مجموعه دیده میشود:
ای بیستاره مرد!  /در دستهای خالی و خشکت نگاه کن /:اینجا کویر گمشده بینشانهایست ( ... /فال.)277 :
« صامتهای «س» و «ش» از جمله صامتهایی ه ستند که به آنها صامتهای سای شی یا «همخوانهای پیو سته» میگویند و
برای نشان دادن صداهایی که از حرکت اجسام پدیدهها تولید میشوند از آنها استفاده میشود» (باقری.)107 :1384 ،
در بندهای زیر تکرار صامتهای «س وش» تصویر سرو صدای ناشی از تراشیدن سنگ را شنیداری میکند زیرا «تکرار حرف
«ش» که همخوانی سایشی و سفیری است سر و صدایی ناشی از شلوغی و قیل و قال را القا میکند»( .گمشده لب دریا:1382 ،
:)103
آن کی ست که پینای بیابان ب شکافد  /در خلوت این گم شدگان راه بجوید  /آن کی ست که چون تی شه زند بر جگر کوه  /اندام
تراشیدهای از سنگ بروید ( .بیکرهها)309 :
از دیگر صنایع لفظی این نمونه میتوان به تکرار جمله پر س شیِ «آن کی ست» و تکرار صامت «ک» ا شاره کرد .تکرار جمله
پرسشی بر قدرت القایی و انگیزش شعر افزوده است و تکرار صامت «ک» در کنار صامتهای «س وش» تصویرگر شدّت و حدّت
است.
از دیگر وجوه موسیقیهای تصویرساز ،پیوندها و تقابلهای معنوی عناصر شعر است که به عنوان «موسیقی معنوی» از آن یاد
می شود؛ «تمامی تقارنها ،ت شابیات و ت ضادها که در حوزة امور معنایی و ذهنی قرار گرفته ،در قلمرو حوزه مو سیقی معنوی ا ست
به عبارتی دیگر ،همه ارتباطهای پنیانی عناصمممر یک بیت یا یک مصمممراع ،اجزای موسمممیقی معنوی آن اثر را تشمممکیل میدهد».
(محسنی)13-12 :1382 ،
اگر کاربرد صممنایع و بدایع لفظی و معنوی در شممعر سمماختگی و مصممنوع باشممد ،افزون بر اینکه خود را به رب میکشممند،
تأثیرگذاری چندانی از نظر موسیقیایی نخواهند داشت و منجر به التذاذ هنری نمیشوند .وجوه مختلف این موسیقی نیز در شعرهای
نادرپور به طور طبیعی و به جا به کار گرفته شدهاند و موجب ایجاد پیوند در محورهای عمودی و افقی شعرها شده ا ست؛ این
پیوندها در این مجموعه عمدتا از طریق تناسبهای لفظی و معنایی و تقابل و تضاد ایجاد شدهاند:
من ا ستخوانم ،من پاره ا ستخوانی سرد  /که د ستی از بدن گرم شب بریده مرا  /من آ سمان

شبم در حباب سربی ابر /که

جلوهای ندهد پرتو سپیده مرا /دلم پر است ولی دیدهام ز اشک تیی است /چه آفتی است غمینبودن و نگرییدن /چه آفتی است که
چون شاخه خزان دیده  /در آفتاب ،ز سرمای خویش لرزیدن(.../تب و عطش.)343 :
در این ابیات تقابل (گرم و سرد ،شب و سپیده ،پر و تیی) موجب برجستگی معنایی و درک بیتر عاطفه شعری شدهاند؛ تناسب
میان «دست ،بدن ،سر» و «اشک ،گریستن ،غمین» و «سرما ،لرزیدن و خزان» بر انسجام و پیوند افقی ابیات افزودهاند.
ماندم به انتظار که معمار آسمان  /شاید ز نو مرمت طاق کین کند  /چون اختران سوخته را بشمرد شبی /یادی هم از ستارهی

خاموش من کند  /اما زمان پیری او در ر سیده بود  /دیگر توان ساختن آ سمان ندا شت  /بازوی زورمند وی از کار مانده بود  /در
چشم پیر خویش فروغ جوان نداشت(.../تیشه برق.)336 :
در این ابیات شاعر به کمک ت ضادها و تقابلها مفیوم بنیادین پیری و جوانی و را برج سته کرده ا ست؛ واژههای «کین و نو»،
«پیر و جوان»« ،زورمند و از کار افتاده» در هماهنگی با واژههای «معمار ،مرمت ،سمماختن» این مفیوم را در طول شممعر گسممترش
دادهاند .باید توجه دا شت که« ،ت ضاد دوگانه یکی از بحثهای عمده در رَهیافت ساختارگرایانه ا ست» (ح سن لی .)92 :1388 ،این
نمموع تضمممماد ،تممأثممیممری بممنممیممادی نممه تممنممیمما بممر انممدیشممممه انسممممانممی ،بمملممکممه بممه طممور کمملممی حممتممی بممر
برخی موارد در نظم طبیعی دارد .ما از این تضممادها اسممتفاده میکنیم تا متوجه تفاوتها در خصمموصممیات دنیای اطراف خویش
شویم( »...اولیایینیا.)75 :
تنا سبهای لفظی و معنوی و تقابلها و ت ضادها ،خیال شاعر را گ سترش میدهند ،موجب دریافت بیتر حقیقت می شوند و
فضای شعر را رنگآمیزی میکند:
ای آفریدگار! /دیگر به سرد میری خاک سترم مبین /ام شب صفای آبم و گرمای آت شم /ام شب به روی ت ست دو چ شم نیاز من/
ام شب به سوی ت ست دو د ست نیای شم /هرچند پیش چ شم تو کوچکترم ز مور /بر من بزرگواری پیغمبران ببخش /جز غم هر
آنچه را که به من وام دادهای  /بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش( ... /نیایش.)316 :
در این ابیات بهن شینی و تنا سب میان واژههای «چ شم و د ست»« ،میر و آتش»« ،خاک ستر و سرد» و تقابل میان « سرد و گرم»،
«آتش و آب»« ،آتش و خاک ستری» و تقابل «کوچک و بزرگواری»« ،ب ستان و ببخش» ،عطف فعلهای طلبی پیاپی و تلمیح دا ستان
سلیمان ،فضایی رنگین و متنوع را به کمک رشتهی واژگان و بهگزینی آنان ایجاد کرده است.
رشمممته پیوندهای افقی و عمودی ابیات در این مجموعه تا آنجایی اسمممت که گاهی در یک بند تمامی واژگان با یکدیگر
ارتباطهای تنگاتنگ چند سویه دارند:
برای مثال به پیوند و تنا سب میانِ «پیکره ،تی شه ،خارا ،شکنی ،سنگ»« ،پیکره و نقش»« ،فرهاد تی شه ،پیکره»« ،گورکن ،سنگ،
پیکره (به اعتبار در نظر گرفتن پیکر بیجان که در گور قرار میگیرد)»« ،نطفه ،رحم ،جگرگوشمممه»« ،خورشمممید ،تابش ،نور»« ،دندان
فشردن و جگر»« ،دل و رحم» توجه شود:
ای پیکرههایی که نیان در دل سنگید  /اف سوس که سرپنجه خارا شکنی نی ست /نق شی اگر از تی شه فرهاد به جا ماند /جز تی شه
نفرین شده گورکنی نی ست /هر پیکره چون نطفه نوری ا ست که خور شید /با تابش خود در رحم سنگ نیاده ا ست /هر تی شه که
دندان فشرد بر جگر کوه  /ره سوی جگر گوشه خورشید نیاده است(... /پیکرهها.)208 :
این تناسبهای تنگاتنگ در نیایت توان ،تصویر استحکام ،پابرجا بودن و شدت تأثیرگذاری را القا میکنند.
به این ترتیب میبینیم که شاعر چگونه در القای ت صاویر تودرتو و پیچیده موفق عمل کرده ا ست .این ت صاویر چنان طبیعی و
در جای خود ن ش ستهاند که به هیچ وجه خود را به شعر تحمیل نکردهاند .زنده و پویااند و موجب حرکت و تالش ذهن خواننده
برای دریافت معانی تازه می شوند .این ویژگی شاعران موفق ا ست که در خلق معنی و ت صویر و مو سیقی بهگونهای عمل میکنند
که هریک از عنا صر در همپو شانی با دیگر اجزای شعر ا ست و ا سا سا «هر شعر درخ شانی از هماهنگی میان عنا صر و پیوند و
ارتباط همه اجزا که میمترین نکته در ساختمان شعر است ،برخوردار است»( .پورنامداریان)419 :1374 ،

نتیجه
در بررسی آثار شعری مجموعه «سرمه خورشید» به این نتیجه رسیدیم که نادرپور اصوال به کمک پیوند و ارتباطهای هنری،
عناصر دور از ذهن و متنوعی را با یکدیگر آمیخته و تصاویر رنگین و بدیعی خلق کرده است .نادرپور شاعر طبیعت و تصاویر
رنگارنگ است .نگاه او آفتاب را تاج میبیند ،آب روان به جیوه و خیال را به شاخه زردی مانند میکند .وزن اشعار در تناسب با
محتوا و عاطفه سرودههاست .شاعر از وزنهای سنگین و پر طمطراق برای مضامین اندوهناک و اندیشههای بزرگ هنری بیره گرفته
است .وزنهای ریتمیک و شاد برای موضوعات طربناک و وزنهای حماسی برای شعرهایی که مفاهیم فخریه دارند یا به یادکرد و
بزرگداشت شکوه و قدرت میپردازند اختصاص داده شدهاند و در مجموع وزن شعرها به طور طبیعی و در جریان ظیور و جوشش
شعر به وجود آمدهاند .از نظر کاربرد موسیقی کناری ،شعرهای نادرپور آراسته به ردیفهای موزون و خوشآهنگ است .بهکارگیری
ردیف ،در کنار ،قافیه ،موجب غنای بیشتر موسیقی میشود و به شعر ارزش موسیقیایی بیشتری میبخشد .قافیههای این مجموعه
همگی روان و خوشآهنگاند و به زیورهای لفظی و معنوی آراسته شدهاند .از نظر موسیقی درونی و معنوی نیز بدایع و صنایع
متنوعی به طور طبیعی و بیآنکه خود را به رب بکشند اشعار را موزون و منسجم کردهاند و موجب پیوند و انسجام محورهای افقی
و عمودی اشعار و ساخت تصاویر هنری شدهاند .در این میان ،شاعر از صنعت تکرار بیشترین استفاده را کرده است؛ دکتر شمیسا
در کتاب «نگاهی تازه به بدیع» این صنعت را به گونهای کامل توضیح دادهاند و آن را به تکرار واک ،تکرار هجا ،تکرار کلمه و تکرار
عبارت تقسیم کردهاند( .شمیسا .)58-57 :1373 ،انواع تکرارهایی که در این دیدگاه به آن اشاره شد در شعرهای نادرپور دیده
میشود و غنای موسیقی درونی سرودهها را بارورتر کردهاند .تکرار در شعرهای این مجموعه به منظور واجآرایی ،تأکید و زمینهسازی
آرایههای دیگر به کار رفته است .بهگزینی واژگان در شعرهای این مجموعه ،افزون بر کمک به انتقال فضا و تأکید تصاویر مورد
نظر ،موجب قویترشدن موسیقی و طنین زیبا و تأثیرگذاری در شعرها شده است و در بسیاری از مواقع تأثیر و تلقین تصاویری که
از این طریق شکل گرفتهاند یکسان با تصاویری است که در آنها شاعر به طور مستقیم از آرایههای ادبی سود جسته است .نادرپور
شعر خود را به فانوسی تشبیه کرده است که چون مرغی نیمه جان ،نفسی برکشید و خُفت (فانوس)340 ،؛ اما حقیقت این است که
شعر او در غبار زمان فراموش نشده است و در واکاویهای علمیتر و دقیقتر وجوه هنری و زیباییهای نیفته آن بیشتر نمایان
میشود.
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