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 چکیده
برخی ازین هست. و وده بها، احساسات و عواطف شاعران و نویسندگان  گاه مناسبی برای بیان اندیشه دبیّات همواره جوالنا

های اجتماعی، فرهنگی،  گمان ارزش ها رخ داده است. بی هایی است که پیرامون زندگی آن آمده از حوادث و رویداد ها بر اندیشه
مرداد  82ر ایران، انقالب مشروطه و کودتای دی شاعر یا نویسنده دارد.  وع نگرش و عاطفهدر ن یتأثیر مستقیم غیره، سیاسی و

تأثیر نبود و با طرح مضامین اجتماعی،  ی ادبیات نیز بی پدید آورد، در عرصه  در کنار تحوّالتی که در سطح جامعه 2338
گرا و درنتیجه تغییر  ایش به رمانتیک جامعهی حکومت پهلوی، گر موجب تحول و تغییر سبک ادببات شد. رخدادهای دوره

های اجتماعی  ترکرد. در این دوره شاعران و نویسندگان بیش ازپیش به بیان اندیشه سبک را در اشعار و برخی آثار گسترده
که حوادث  است ی پس از کودتای بیست و هشتم مرداد سی ودو روشنفکران سرخوردهیکی از  نادر نادرپور پرداختند.

توان در قالب مفاهیی چون  ها را می این اندیشه ی سی( باعث شد به اجتماع و مردم روی آورد.. ویژه دهه اجتماعی)به -یسیاس
نابرابری اجتماعی، تضاد طبقاتی، یاد کردِ خفقان موجود در جامعه، ستایش آزادی، مبارزه با استبداد، صلح، اروتیسم، 

  خالصه کرد. غیره های اجتماعی و سمبول
 . شود پرداخته موردنظر شاعرهای اجتماعی  به بیان اندیشهمقاله، سعی شده ر این د     
 .شعر ،نادرپورشناسی، سمبولیسم،  اجتماعیّات، جامعهواژگان کلیدی:      

 درآمد
مورد دوستانه از دیرگاه ی تکامل اجتماعی و تمایالت انسانهای اجتماعی و اعتماد به نظریّهاجتماعیات و اندیشه

ی مردم و دفاع از های توده توجه شاعران ایران بوده است. موضوع اصلی اشعار این شاعران، طرح نیازها و محرومیّت
       باشد. حقوق محرومان و رنجبران و مسایل اجتماعی موجود در جامعه می

ای داشته و دارد.  گسترده ویژه ادبیات معاصر و خاصّه، شعر، بازتاب های اجتماعی در ادبیات ایران، به اندیشه
کند، هدفش باال بردن ادراك و بینش هنری و اجتماعی است. او  شاعری که مفاهیم اجتماعی را در شعر خود بیان می

خواهد شعرش پیام انسانی داشته و مردم را با حوادث و رویدادهای زمان خویش آشنا کند. روح شاعران شعر  می
 کند.  جتماعی سرشته شده و شاعر با مردم و در میان مردم زندگی میهای ا اجتماعی با احساس مسؤولیّت

در  باشد.میاجتماعی  ـ وقایع سیاسی ،ای محرّك اصلی تغییر سبک در هر دورهگفتنی است بدون شک بخشی از 
تأثیر نبود و با طرح  ی ادبیات نیز بی ایران، انقالب مشروطه در کنار تحوالتی که در سطح جامعه پدید آورد، در عرصه

گرا و  مضامین اجتماعی، موجب تحول و تغییر سبک ادبا شد. رخدادهای حکومت پهلوی، گرایش به رمانتیک جامعه
ترکرد. رمانتیسم در واقع مکتبی ادبی است که به برتری  دهدرنتیجه تغییر سبک را در اشعار و برخی آثار گستر

ی فردی و احساسی)پرداختن به عوالم  احساس و تخیل بر استدالل و تعقل تأکید دارد. این مکتب دارای دو شاخه
 شخصی( و اجتماعی)انعکاس وقایع جامعه وتالش برای تغییر اجتماع( است. 

 تغییر در محتوای شعر را احساس کنند. اًتا شاعران لزوم گردیدباعث  تحواّلتی که با انقالب مشروطه پیدا شد،
های شعر  درواقع با این تغییرات نوع نگاه شاعران به زندگی تغییر پیداکرد. مفاهیمی جدید پیدا شد که دیگر قالب

                                                            
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، سبزوار، ایران 2
 آزاد اسالمی واحدآزادشهر، آزادشهر، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  8
 ی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، سبزوار، ایراندانشجوی دکترای رشته 3



 1336 پژوهشهای شعر معاصر فارسی آذرهمایش ملی /      262

این راحتی تسلیم به اش سنّتی، ظرفیّت پذیرش این نوع مفاهیم را نداشتند، امّا شعر سنّتی با آن شاعران قوی و نخبه
 ی شعر سنّتی به نحوی بود که شاعران توان تغییر در آن را نداشتند. به بیانی دیگر سیطره .شد تغییرات نمی

 توان شاعران را به سه گروه تقسیم کرد: در این دوره، می     
خواستند در  امّا می ها، موسیقی و زبان شعر کالسیک عالقمند بودند، ای از شاعران که هنوز به قالب عدّه(2

 .شهریار معروف به وجود آورند. همانند محمّدتقی بهجت تبریزی محتوای ادبیات تغییر به
خواستند شعر را در خدمت عواطف خود درآوردند. از  سرودند.این افراد می برخی از شاعران، شعر رمانتیک می(8

اشاره  غیرهامیرهوشنگ ابتهاج و ، ، نادر نادرپوری عشقی، نصرت رحمانی توان به میرزاده نمایندگان این شاخه می
 .کرد

  برخی از شاعران بر آن بودند تا مسائل اجتماعی را بیان کنند. مانند احمد شاملو.(3
گیرد و با آگاهی از  ی این شعر، عمیقاً اجتماعی بودن آن است که از ژرفای جامعه نشأت می وجه مشخصه

اگر شاعران تا این به بعد(.  212 :2331پردازد )رك: ترابی،  ت اجتماعی میرسالت هنر به تصویر زندگی و مناسبا
پرداختند، از این دوره به بعد به بیان مسائل اجتماعی و یافتن راه حل برای  زمان به بیان احساسات شخصی خود می

ر اجتماعی پرداختند. این ی دوم شاعری خود، به سرایش شع پردازند. رحمانی، نادرپور و ابتهاج نیز در دوره ها می آن
    زد.  عدّه از شاعران تحت تأثیر نهضت سمبولیسم فرانسه قرار گرفته بودند. شعری که با نماد و رمز، حرفش را می

اند به تعهّد اجتماعی خود  توانسته به دلیل حاکمیّت جوّ خفتان، تهدید و سانسور نمی (2 دلیل این امر دو چیز بود:
آوردند  بایست به زبان و بیانی غیرمستقیم و تأویل بردار، یعنی زبان رمز و اشاره و سمبول رو می عمل کنند، ناچار می

دانستند که بیان  شاعران این عهد نیک می (8. تا در عین پرداختن به مسائل اجتماعی از لطمات آن در امان بمانند
ت و شعریّت دور خواهد کرد. پس به دنبال های آنان را از ادبیّ مستقیم و خام مسائل اجتماعی و سیاسی، سروده

گرایی از غنای شعرشان کاسته نشود و این شیوه، همان بیان سمبولیک بود  ای بودند تا درعین جامعه شیوه
 (. به بعد 832: 2323)پارسانسب، 

ش بود. هـ.  2338مرداد  82رو بیاورند، کودتای اجتماعی شعر نوع یکی از دالیل اصلی که باعث شد شاعران به 
دراین موقع یک نوع فضای خفقان سیاسی به وجود آورد که باعث شد شاعران این دوره، این زبان رمزگونه را برای 

رفت، دیگر در این نوع شعر  کار می بیان اعتراضشان برگزینند. دراین نوع شعر مفاهیمی که در قدیم به مقدار زیاد به
های  ترین دلیل آن این است که شاعران از خواسته شد. مهم تر استفاده می کم «عشق».مفهومی مثل  شتکاربرد کمی دا

به بیانی دیگر، شاعرِ نوپردازِ آگاه و بیدار دل،  .های اجتماع توجّه نشان دادند شخصی خود درگذشتند و به خواسته
ی  از آن است که در محدودهتر  تر و بزرگ اگرچه به عنوان یک انسان حسّاس، به عشق باور دارد، ولی رسالت او مهم

 ( 211 -213: 2331)رك: ترابی،  .های تن اسیر بماند خواهش
ی سی، گروهی از شاعران با آشنایی با ادب اروپا و باالخص فرانسه، گرایشی به سرودن اشعاری در همان  در دهه

امل به ادبیات غنی ایران و با باشد. او با تسلّط ک سبک پیدا کردند که یکی از برجسته ترین این افراد نادرپور می
فراگیری ادب فرانسه توانست نوعی از رمانتیسم اروپا را وارد شعرِ  فارسی کند که بعد ها با الهام از زبان نیمایی 

نخستین کسی که در معرفی شعر و ادب رمانتیک اروپایی به شاعران و شعر »سبکی کامالً منحصر به خودیافت. البته 
ی  ؤثری داشت یوسف اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی بود. او که تقریبا به تنهایی مجلهخوانان فارسی نقش م

ادبی بهار را می نوشت و اداره می کرد، بسیاری از قطعات ادبی و اشعار شاعران مشهور رمانتیک اروپایی را در این 
معاصر ممکن است امروز در ردیف نام برخی از شاعران »( البته 33: 2321)شکی،« کرد مجله به فارسی ترجمه می

مؤثرترین و نامدارترین نوآوران شعر معاصر قرار نگیرد، امّا تأثیر آنان در گسترش پذیرش شعر نو در مقطعی از زمان 
 (.12: 2323)حسن لی، « قابل توجه بوده است. از جمله این افراد نادرپور است
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 است. نادر نادرپور ،تماعی در اشعارش انعکاس یافته استهای اج از شاعران معاصر که اجتماعیّات و اندیشهیکی 
ویژه  به) اجتماعی -وهشتم مرداد سی و دو بود که حوادث سیاسیی پس از بیست از روشنفکران سرخوردهیکی  وی،

( باعث شد به اجتماع و مردم روی آورد. الزم به ذکر است در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن 32ی  کودتای دهه
، نوعی نیاز معنوی ، فردی و اجتماعی دست به دست هم دادند و مکتب رمانتیسم را به وجود آوردند. اساس نوزدهم

این نهضت ادبی، بر تخیّل فردی و خالقیّت براساس تخیّل بود و در واقع عکس العملی بود در برابر مکتب کالسیسم 
بیان و  نادرپورر نتیجه از این زمان به بعد است که د خواست اخالقی محدود را تعلیم دهد. ای می که با زبانی کلیشه

 .عواطف و احساسات انسانی را مهم تر از عواطف فردی و شخصی می داند

 ی تحقیقپیشینه
حسنی     و « اجتماعیّات در ادبیات در آثار منثور فارسی قرن ششم»در کتاب خود با عنوان محمّد سجّادی،  سیدعلی
اجتماعیات در ادب فارسی با نگاهی به سیر اندیشه و اعتقادات و اخالقیات در ادب » عنوانای با هم در مقاله کندسر

ای با هم در مقاله. آل بویه لنگرودی و مدیری ، اندبه مضامین اجتماعی در ادب فارسی پرداخته «فارسی قرن ششم
. اندهای نادرپور اشاراتی کردهبیان دیدگاهبه  «بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی»نام 

بررسی سیر رمانتیسیسم سیاه در ادبیات معاصر فارسی »ی خود تحت عنوان نامهنیز در پایانموسی وصفی قراولخانه 
های خود را درمورد نادرپور و دیگر شاعران دیدگاه« با تکیه بر اشعار فریدون توللی، نادر نادرپور و نصرت رحمانی

 اند.بیان داشته معاصر

 نادر نادرپوری زندگی، آثار و شعر درباره
ش در تهران چشم به جهان گشود. وی از دوران نوجوانی .ه 2322شاعر و ادیب معاصر ایرانی درسال  ،نادر نادرپور

بزرگی،  های فرانسه و انگلیسی آشنایی کامل داشت )رك: ده سرودن شعر را آغاز نمود. گفتنی است وی با زبان
سرایی سبک مخصوص خود را  ی کار او اثر گذاره بود. در غزل (. گفتنی است این آشنایی بر شیوه61/ 1: 2323

جا، کم و بیش به امور  با پیروزی انقالب اسالمی به آمریکا مهاجرت کرد و تا پایان عمر در همان رنادرپوداشت. 
ی  سرمه»توان به:  (. ازجمله آثار وی می16 -13/ 8: 2333ادبی و فرهنگی اشتغال داشت )رك: شمس لنگرودی، 

صبح »، «شام بازپسین»، «ان و ریسمانآسم»، «نه آتش»، «سنگ»و  «دختر جام، گیاه»، «ها ها و دست چشم»، «خورشید
ی  هـ. ش در آمریکا درگذشت )رك: آل بویه 2336وی سرانجام در سال  .اشاره کرد «شعر انگور» و« دروغین

 (.1: 2362لنگرودی و مدیری، 
به خاطرافراط نکردن در  گیالنی و امیرهوشنگ ابتهاج گلچیننادرپور را مثل شاعرانی چون تولّلی، خانلری، 

جا  ازآن (.122/ 2: 2333لقب می دهند )رك: شمس لنگرودی، « محافظه کار»نوآوری و قانع شدن به قالب چهارپاره 
در تصویرگری ید طوالیی دارد و اشعاراو چندان دارای ابهام وتعقید نیست، تصاویر او را اغلب شعرخوانان  ویکه 

 (2)برد و عیب او این است که در برج عاج خاطر تصویر  به کار میرا به رتصوییابند. وی در شعرهایش  درمی
او تصویرساز ماهری است، امّا » گوید: زاد ازاین رو می برد. فروغ فرّخ نشیند و اندوه و درد مردم را ازیاد میخویش می

ی  درباره آسمان تا ریسماناز  ی کتاب (. نادرپور در مقدمه31: 2331زاد،  )فرّخ« خورد تصویر به چه درد من می
 ؛برم نه تنها یک بعدی نیست امروز تصویری که من در شعر خود به کار می»گوید:  میچنین تصویر در شعر خود 

 : پنج(.2311)نادرپور، « بلکه ابعاد گوناگون دارد و بیش از پیش برخوردگاه چند معنی است
اگر منظور از تعهّد، پرداختن به مسایل »گوید:  پردازد و می ی سخنِ خود باز هم به تعهّد در شعر می دردنبالهاوی، 

ناچار با رسالت شعر که درهم شکستن دیوارهای زمان و دست  ی اجتماعی باشد، زودگذر سیاسی و حوادث روزانه
توجّه به مواضع تاریخی و فضایل اساسی انسان  «تعهّد»یافتن به جاودانگی است مغایرت دارد. اما اگر غرض از 

 است، به اعتقاد من شعر اصیل فارسی همیشه متعهّد بوده است و خواهد بود )همان: هفت(. 
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اند )شفیعی کدکنی،  هـ.ش، رمانتیک خوانده 2336تا  2338ی سال های  نادرپور را ازنظر سبکی به ویژه در فاصله
رو شاعرانی چون نروال و بودلر فرانسوی بر روی برخی از آشنایی دارد  و ازاین(.  وی با زبان فرانسوی 33: 2316

 (.به بعد 223: 2312اند )رك: دستغیب،  اشعارِ نخستین او تأثیر گذاشته
هایی  ی سی ظهور کرد و شعری را ارائه نمود که نسبت به آثار دیگر نو آوران شعر معاصر تفاوت در دهه وی

زنند. طور فاحش به آن پشت پا نمیی نسلی که از سنت، گریزانند ولی به داشت. وی شاعری تغزلی است.  نماینده
کالسیک خود نیز به خوبی وام می گیرد. تغزل های دانش ادب  ی نو است ودر عین حال از سرمایه دنبال شیوهوی به

ی نیمه سنتی و رمانتیسمی است. او وزن و عروض را به خوبی می شناسد و از  ی او مبنی بر شیوه نادر پور و شیوه
آن به خوبی بهره می جوید، هیچ مصرعی از شعر او خالی از وزن نیست حتی موسیقی شعر او نیز تازه وجذاب 

ای از موارد، خصوصاً در  انگر یک تغزل شیوا و زیباست، تغزّلی سراسرتصویر، هر چند در پارهنادر پور نمای .است
اشعار اولیه،  معنی فدای این تصاویر شده است. تخیل قوی نادرپور، تصاویری را خلق کرده که بدون تردید بکر 

 ها اثر سوء نداشته است. باشند و حتی گذر زمان، بر زیبایی آن می
های تغزلی، اشعاری  ی او گاهی توانسته با مایه ی سی است، تغزل دو گانه ی شعر تغزلی دهه مایندهنادرپور، ن

موفق خلق کند. گاهی نیز شعر تغزلی وی به فرصتی برای ظهور حال و هیجانات سطحی و به تعبیری رمانتیک 
اش به  صوصاً در اشعار اولیه(. وی اوج رمانتیسم سیاه را خ212-213: 2323شود )رك: باقی نژاد،  محض بدل می

رسند و گاهی در حضیض بی  نمایش گذاشته است. اشعار وی لبریز از تصویر است؛ تصویرهایی که گاهی به اوج می
عنصر دیگری که حرکت و حیات را در تصویر ها تجسم بیشتری می بخشد، تضادی است  . »مانند اندیشگی باقی می

تمام این تضادها و ماهیّت ها را  نادرپور( و 812: 2322) شفیعی کدکنی،  «ها وجود دارد که در ماهیت اجزاء آن
دهد، هم ملموس و هم بکر و بدیع می  هایی که ارائه می کند و ترکیب شناسد و بسیار خوب تلفیق می بسیار خوب می

شم خود دیدن اصل از دریچه چ»اش از آن بهره می برد. وی پای بند  باشند. تضادی که در کشف و شهود شاعرانه
توان  در مورد خیالِ بکرِ او،  ( است. او هرگز در تصویرهایش مقلّد نیست و هرگز نمی222: 2322)سلحشور، ]...[« 

 سخنی خالف استعدادش زد.
کند، با توجّه به آشنایی کامل به  وی دارای قدرت تخیل قوی است و زبانی که برای بیان این تخیل انتخاب می

های آن، بسیار قوی و بجاست و  تصاویری که از چنین خیال و زبانی ارائه می شود زیبا و  خم زبان فارسی و پیچ و
کرد، درخشندگی و کم نظیری و غنای تصویر بود  تر می چیزی که خواننده را منقلب رنادرپودر شعر »بدیع می باشد. 

( 323: 2322)بهبهانی، « شود ت آن بیان میکه بیشتر با همان شگرد شاعران گذشته یعنی تشبیه، استعاره و کنایه و ادا
تشبیهات مدرن، استعارات دست نیافتنی و نماد پردازی های زیبا  و بسیار اندك از مختصاتِ تصویریِ نادر پور 

باشد، هر چند  با زبان فصیح و لغات بجا و تخیل ناب، هماهنگ و همسو می های بدیع درشعر نادرپور تصویراست. 
ای نیرومند خالی است. رومانتیسم او کامالً منطبق بر عواطف و افکاری است که می  رد از اندیشهای از موا در پاره

پرداخت که تسلط به ادب کالسیک فارسی و تخیل ( 8)، در ابتدا به سرودن چارپارهنادر پورخواهد آن را بیان کند. 
بند. وی، کم کم از چارپاره به سوی قوی او، باعث موفقیت وی در سرودن اشعاری در این قالب شدکه بسیار جذا

ی سی بین شعر کالسیک و شعر نو  ر پلی شد که در دههنادرپوشعر نو، که هدف و زبان او بود گرایید. در واقع 
ی او، این تغزّل تا حدی بسیار زیاد  ارتباط برقرار نمود. شعر او تصویر است و عاطفه و تغزّلی محض. در اشعار اولیه

زند نادیده گرفت؛ چه  ی اشعارش می توان تلنگری را که بر دل خواننده ندانه است. با این همه نمیبازاری و عوام پس
ماند و فراتر  ای از این دست را در زندگی داشته است. این تلنگر هم در همان حد باقی می هر کسی به نوعی، تجربه

 او غوطه ور می شود. ی شخصی رود ولی در همان حد نیز خواننده در دنیای تجربه از آن نمی
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باشد که به طرزی جالب در هم ادغام شده است و ایجازی که در چارپاره  چارپاره تلفیقی از تعدادی قالب می
تر سنتی است تا نو پرداز، در  ی که بیشنادرپوروجود دارد، انتقال بیشترین معنا با کمترین کالم را شامل می شود و 

 تر به شعر نو نزدیک بود تا به شعر سنتی. د که بیشچارپاره فضاهای نوینی را تجربه کر
در سرایش  نادر پورهای رمانتیسم، یکسان داشتن شعر و موسیقی است و همین امر باعث شد که  یکی از جنبه

اشعارش، هرگز وزن را نابجا نشکند و همیشه آهنگی دلنشین بر کل شعر حاکم باشد، امّا این آهنگ و وزن بجا نیز، 
کاهد به طوری که در اشعار او، همیشه یأس و اندوه به شدت به چشم  از شدت غم و ناامیدی در اشعار او نمی

ها، احساس را  وارد شعر فارسی معاصر نموده است. کلمهخورد و می توان گفت که او رمانتیسم سیاهی را  می
کند   ها را چنان انتخاب می داند که از کلمات چگونه استفاده کند. وی کلمه کنند و نادرپور به درستی می هوشیار می

ی مخصوص خود در گزینش کلمات ادبی و قدرت  به اتکای سلیقه»]...[ که خواننده را جذب خود کند. او 
( توانست اشعاری بسراید که انگشت بر 131: 2332)حقوقی، ]...[« ی شعر خویش  ی و فضای غنایی ویژهتصویرساز

ی واژگان  زبان شعر، به مدد نادرپور سر در دامان طبیعت می گذارد و با استفاده از دایره» احساس مخاطب بگذارد.
 (.861: 2322زرقانی،  « )غنایی، ترکیبی زیبا در عشق و طبیعت را بر خواننده عرضه می کند

ی شناخت شعر سنتی و آشنایی با زبان شعر اروپا، چنان زبان و ساختاری در شعر به وجود  نادرپور با پشتوانه
های معتدل و عاطفی نادرپور پل مناسبی  سروده»اش را به نمایش گذاشته است.  های شاعری آورده که تمام توانمندی

ی  (. قصه 11: 2323)حسن لی، « پسند و راحت طلب را با شعر نو آشنا کندبود تا  بسیاری از خوانندگان ساده 
های مکتب رومانتیسم است در شعر او به زیبایی نمودار  غربت و غم پیری و تنهایی و انزجار از مرگ که از شاخصه

 است.

 های اجتماعی در شعر نادرپوراندیشه
به  ادب فرانسه و سبک رمانتیسم، به سرودن اشعار تغزلی   تمسکی سی، با  نادر نادرپور، شاعری است که در دهه

باشد، پرداخت.  وی، زبان شیوا و غنی کالسیک فارسی را با زبان امروزینِ شعر خویش پیوند  که سراسر تصویر می
ی زیبایی  دادو با تمسّک به خالقیت شاعریِ خود، تصاویری ناب آفرید که هنوز با گذشت چند دهه، بر اوج قله

های آن، در حد  ، تناسب زبان و وزن و نگاه جدید و بدون پیش داوری به محیط و پدیدهنادرپورد. در شعر هستن
خورد. تجدد خواهی و سنت گریزیِ زمان مشروطه، سبب آزادی در گفتار و تغییر در سبک  وسواس به چشم می

 روپا پرداختند.شاعری گردید. شاعران، جسارتِ نوشتاری یافتند و کم کم به الگو گیری از ا
های متفاوتِ اروپایی و جسارتِ شاعران در بیان موضوعات، و پرهیز از تقیّد در قوافی از  آشنایی با فرهنگ

دستاوردهای مشروطه در ادبیات بود که رفته رفته در جامعه جایی برای خود باز کرد و شاعرانی را تحویل داد که در 
ر، از نسلی است که مابین تجدد خواهی و نادرپوبه کار گرفتند. های جدیدی را  طرز سخن سرایی خود، تجربه

ای وارد  سنت، راهی معتدل پیموده و هرگز سبک و سیاق شعر کالسیک را بر هم نزده و با زبان و تصویر تازه
های اجتماعی این شاعر است تحت تأثیر وقایع  مضامین شعری او، اندیشه ی شاعری گشته است. از جمله صحنه

 ها خواهیم پرداخت: ی سی در او شکل گرفت و در این مبحث از پژوهش به بررسی آن دهه

 خفقان و سکوت(1
 نادرپور خفقان موجود در جامعه را با بیان مبارزات سیاسی خود و دوستانش که اهل شعر و قلم بودند به تصویر

ای جز سکوت و لب فروبستن از گفتن حق ندارد. از این رو است که در  دارد که تالش آنان نتیجه کشد و بیان می می
 سراید: می "ای به: نصرت رحمانی نامه"شعر 

آید/ وین  های شعر، رساتر بود/ ما در میان معرکه دانستیم/ کز واژه، کار ویژه نمی امّا، صفیر تیر/ از ناله»
/ هرگز نیازمند تکلّم نیست/ امّا -که برهان قاطع است -ان تهاجم نیست/ تیر گلو شکاف حربه را تو
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گذاشتیم؟/ ناچار لب ز گفتن حق بستیم/ امّا  چگونه این سخن بی نقاب را/ با چند چهرگان به میان می
 (.313: 2328)نادرپور، « زبان به ناحق نگشودیم

که زبان قلم خود و دوستانش در راه رسیدن به آزادی، راه به جایی کند  وی در این سروده به این مهم اشاره می
نیز به دلیل سکوت و  "دیگر نمانده هیچ"در شعر  نادرپور زند.  نبرده است و این گلوله است که حرف آخر را می

 پروراند:  خفقان جامعه آرزویی جز مرگ را در سر نمی
 دیگر نمانده هیچ به جز وحشت سکوت

 قام فرومانده در نگاهخشم است و انت
 

 دیگر نمانده هیچ به جز آرزوی مرگ 
 جسم است و جان کوفته در جستجوی مرگ 

 (.211)همان:                                         
 انزجار از کشتار و خشم و نفرت در جهان(2

را بر آن داشت تا چنین  نادرپوری آن بود،  شرایط حاکم بر جهان و جامعه که کشتار، بیماری و خشم و نفرت نتیجه
 بسراید:

 هایی پر از دود و آتش به جز پهنه
 هایی پر از خشم و نفرت به جز ناله

 به جز تندبادی که آهسته خواند
 به جز انتقامی چنین تلخ و نارس
 شما ای امیران، شما ای بزرگان

 داران بی غم شما ای همه کاخ
 های تاریخ ؟ چه نازید بر داستان

 زیرا به مردن سزایید بمیرید،
 ها از آن بیم دارم که آتش فشان

 از آن بیم دارم که دریای وحشی
 ها، شهرها، کوهساران همه خانه

 های آبی ز هم بگسلد آسمان
 

 به جز سیل کشتار و بیماری و خون 
 به جز دوزخی واژگون و دگرگون
 سرود غم خویش در گوش هامون
 ؟بگو با من ای دل، چه مانده است با کس

 شما ای همه سرنشینان واال
 شما ای همه جنگجویان دانا
 چه بالید بر زورمندان فردا؟
 بمیرید، زیرا که آفت شمایید

 های خونین گشایند روزی دهان
 باره آیین دگرگونه سازد یک

 ی کین فرو ریزد و سوزد از شعله
 فرود آید این گنبد ماهتابی ]...[

 (.232 -233: همان)                   
کند که  تقدیم کرده است، به این مهم اشاره می هوشنگ ابتهاجوی در شعر از آسمان تا ریسمان که آن را به      

 رسد: صلح و دوستی در جهان مرده است و بوی خون و دشمنی به مشام می
رنگ  درخت معجزه خشکیده است/ و کیمیای زمان، آتش نبوت را/ بدل به خون و طال کرده است/ و     

ها دیگر از گوشت  های ترانه خوان برده است ]...[/  پرنده خون و طال، بوی کشتزاران را/ زیاد بدبده
هاشان از آفت است و از آتش/ اگر به شهر فرو ریزد/  ها همه از وحشتند و از پوالد/ و فضله نیستند/ پرنده

وید ]...[/چه روزگار غریبی/ گشاید شهر/ و در فضایش  چتری سیاه می ر ی مرگ می دهان به قهقهه
برادری، سخنی بیش نیست/ و معنی لغت آشتی، شبیخون است/ پسر به خون پدرتشنه است/ و رودها 

های  ها گرانبارند/ و دام ماهی صیادها پر از خون است/ پیام دست، نوازش نیست/ و پنجه همه از الشه
ی  که سایه ی سرد تفنگ می لغزند/ و آن لولهلغزند/ به روی  ی ناالن نی نمی جوان، دیگر/ به روی ساقه

ی او را  ی تیر/  نگاه خیره فشارد پشت/ و برق خنده ی دیوار می دیوار ، خوابگاهش بود/ به خشت سینه
 (.112 -166: 2328خوابد ]...[ )نادرپور،  گوید/ و او، دوباره در آغوش سایه می جواب می
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 بارزه با استبداد و رهایی از اسارتم(3
در "چون شعر  است که در مضمون برخی از اشعارش هم نادرپور های اجتماعی بارزه با استبداد از جمله اندیشهم

 شود: دیده می "چنان روز انتظار آن
گزینم/ دستی که از هرگونه بند آزاد باشد/ دستی که  ]...[ امّا اگر از من بپرسی/ من دست را برمی     

که گاهی سخت بفشارد گلو را/ دستی که با خون پاس دارد آبرو را/ انگشتانش از پوالد باشد/ دستی 
ها  ها را به دندان دستی که آتش در سیاهی برفروزد/ دستی که پیش زورگویان مشت گردد/ مشتی که لب

چون پتک آهنگر بکوبد/ سندان سرد آسمان را/ مشتی که در هم بشکند با ضربه  بدوزد/ مشتی که هم
گزینم/ شاید که فریادی برآید از  ن را/ آری،اگر از من بپرسی/ من مشت را برمیخویش/ آیینه جادوگرا

گلویی/ با مشت خشم آلود من پیوند گیرد/ آنگاه،لبخندی صفای اشک یابد/ آنگاه،اشکی پرتوی لبخند 
یم/ اشک گیرد/ در انتظار آن چنان روز/ بگذار تا پیمان ببندیم/ بگذار تا با هم بگرییم/ بگذار تا با هم بخند

 (.326 -322: همان« )تو با لبخند من همداستان باد!/ مشت تو چون فریاد من بر آسمان باد!
است که او همگان را به بیداری و پرهیز از خمودگی و رخوت  ای گونه به نادرپورشرایط حاکم بر روزگار 

 سراید: می "آسمان تا ریسمان از"خواند و چشم به امید فردایی روشن دارد. از این رو است که در شعر  فرامی
های جهان، بسته  ]...[ و آسمان همه در خواب ودار، بیدار است/ کسی به فکر رهایی نیست/ دریچه     

ی بهارش را/ ز شاخ و برگ درختان  است/ و چشم ها همه از روشنی هراسانند/ زمین، شکوه کریمانه
اك دگر/ کرده است/ ایا سروش سحرگاهان/ تو دارد/ و آسمان، شب صاف ستارگانش را/ نثار خ دریغ می

باش/ تو رودها را جرأت ده/ که دل به گرمی  روشنی را جاری کن/ تو با درختان، غمخوار و مهربان می
خورشید، بسپرند/ تو کوچه ها را همت ده/ که از سیاهی بن بست بگذرند/ تو قلب ها را چندان 

 (.123 -128ه در شب ناباوری برافروزند ]...[ )همان: بزرگواری بخش/ که تا چراغ حقیقت را/  دوبار
کند و در پایان  زده و غافل معرّفی می ی خویش را رخوت ، جامعهسرزنشگرای دیگر، با زبانی  وی در سروده

 خواند: همگان را به رهایی از بند اسارت فرا می
 ایم ی در خون تپیده ایم، مرده ]...[ما مرده

 ی شبیم پوسیدههای کهنه و  ما سایه
 ی آشوب و آتشیم ناپختگان کوره

 ایم به روز بس شب درین خیال، رسانده
 ام به شام بس روز ازین مالل، بدل کرده

 دریا چو جام ژرف برآید ز جای خویش؟
 وز سینه برکشیم سرود فنای خویش
 تا بگسلیم بند اسارت ز پای خویش

 

 ایم ما کودکان زود به پیری رسیده 
 ایم یم دروغین سپیدهما صبح کاذب 

 ایم های ندیده قربانیان حادثه
 ایم به روز بس شب درین خیال، رسانده

 آیا شود که روزی از آن روزهای سرد
 های وحشی او غوطه ور شویم در موج

 آنگه چنان ز بیم فنا دست و پا زنیم
 ام هنوز]...[ از شوق این امید نهان زنده

 (.388: 2328، )نادرپور                          
 ستایش مبارزان راه آزادی(2

خواهان بوده است، تحت تأثیر شرایط  بسیاری ار آزدی های رشادتی روزگار خویش شاهد  در جامعه نادرپور
  کند: موجود، میارزان راه آزادی را ستایش می

 ی افق بر کشتزارهای خزان دیده
 تا از مزار گمشدگانت خبر دهند

 است و، ای دریغ اینک ، غروب روز نبرد
 اند و ، مرگ آنان به زیر خاك سیه خفته

 هان ، ای خدا ! شبان سیه را فرو فرست 
 مرغان باد را همه شب سو به سو فرست
 کز آن سپاهیان دالور نشانه نیست

 کرانه نیست جز پاسبان این افق بی
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 گذرند از کنار کوه این ابرها که می
 گریند، چون تنوره کشد سرخی شفق
 تا بذر کشتگان زمین بارور شود

 ی این ابرهای سرخ باید ز چشم هرزه
 امید ها که درخشیده بی این ماهتاب
 ها تر، که بر افشانده ریگ وین بادهای

 ی مادر فشانده گرم ها که دیده این اشک
 فردا، گواه جنبش خشمند و انتقام

 

 لرزد از هراس وان تک درخت پیر که می
 اسبر گور بی نشان شهیدان ناشن

 ها های تلخ بروید ز سینه تا خوشه
 ها باران خون ببارد و باران کینه

 های سرد های تشنه و بر خاك بر سنگ
 ی نبرد برگور خفتگان بال دیده

 های خویش بیهوده بر مزار جگر گوشه
 های خویش درود خوشه خشمی که زود می

 (.211 -211: همان )                 
کشد و مادران شهدا را دعوت به  در راه آزادی را به تصویر می شهادتی شهادت به خوبی و زیبایی  در سرودهوی، 

 کند: آرامش می
 ]...[زمین گرم است از باران خون امروز
 ببین آن گوش از بُن کنده را در موج خون مادر

 ای در خاك و خون خفته ببین آن چشم را چون جوجه
 ت دور افتاده از تن راببین آن مشت را،آن دس

 ببین آن مغز خون آلوده را،آن پاره دل را
 سکوتی تلخ در رگ های سردش زهر می ریزد

 

 آلوده خورشید سیراب است زمین از اشک خون 
 که همچون الله از الالی نرم جوی در خواب است
 که روزی استخوان کاسه سر آشیانش بود
 که روزی چون گره می شد،حریف دشمنانش بود
 که در زیر قدم ها می تپد بی هیچ فریادی
 بدو با طعنه می گوید که بعد از مرگ،آزادی! ]...[

 (.122-126: 2328)نادرپور،                             
 اروتیسم

به زن دارد. وی بیشتر به جسم زن توجه دارد. زن را به خاطر جسم  ای ویژهدر بین شاعران معاصر نادرپور، توجه 
گوید. او  گیرد و از حقوق انسانی وی سخنی نمی ستاید. وی اغلب زن را در جایگاه معشوق به کار می زیبایش می

همیشه ی مرد ساالر، پیکر زن  در ذهن جامعه»گاهی در تصاویری بسیار نا مربوط، جسم زن را وارد صحنه می کند، 
( و این هر دو در 811:  2316)میالنی،  « جایگاه خاص خود را دارد: هم سحر و افسون، هم اضطراب و التهاب

اندیشد  هنرمند کسی است که مخیل و تصویری و عاطفی می»کامالً مشهود است. و اگر بر این باوریم  نادرپوراشعار 
هنر، بی »همان هنرمند است و نیز اگر معتقدیم که  نادرپوران گم (، بی81: 2323شمیسا، « ) کند و می بیند و بیان می

دانشور، « ) ی ذهن و فکر آدمی شباهت به بازی نیست، نهایت یک بازی جدی و منظم و سرشار از لذت بی شائبه
 باشد. همان بازیگرزبردست می نادرپور( بی شک 13: 2331

تواند این  خوریم که دیگر تصاویر زیبا و دل انگیز نیز نمی بر می اروتیکهای  در اشعار وی، گاهی چنان به صحنه
 خوانیم: می "جغرافیا"گونه بی پروایی را بپوشاند. برای مثال در شعر 

ی صد رنگ خورده است/ تهران روسپی/ مست و  در نور پیه سوز سفالین آسمان/ در بستری که وصله»
پوست به پیکان  ان/ که مبادا سحرگهان/ خورشید سرخبرهنه، پشت به بالین فشرده است/ بر بسته دیدگ

: 2328)نادرپور، ...« سپوزدش  ی خود برگشوده است/ البرز، در سیاهی شب می بدوزدش/ امّا، دو ران فربه
161.) 

ی روسپی، فساد در جامعه را به تصویر کشیده است و از سوی دیگر با  وی در این شعر با اشاره به واژه
و در  گذارد. ی جنسی را به نمایش می دهد و تصویری از رابطه رنگی شهوانی به شعر خویش می هایی، تصویرسازی

 خوانیم: نیز می "ی طبیعی نقشه"شعر 
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سوخت گرم  ای که در آغوش آفتاب می ای ز پیکر عریان خاك بود/ خاك سپید نرم/ با آن دو تپه او، پاره»
ی نمناك انتهاش/ از  ای که سبزه ی آزرم/ آن دره هی بازو/ جاری به سوی در گرم/ با آن دو رودخانه

 (.111)همان: « ی تنگش گریستم ای به سرخی لبخند رسته بود/  من، در غروب دره چشمه
ی خاکی را با جسمی زنانه تطبیق داده و  آن  نادرپور در این سروده با نوعی نگاهی شهوانی به زن، بخشی از کره

 را به تصویر کشیده است.

 فقر (2
های تباهی را در جامعه  تواند زمینه فقر همواره به عنوان عاملی منفی در زندگی انسان معرفی شده است. عاملی که می

زایی است که در جوامع وجود دارد.  های تباهی فراهم کند. حال آن که خود فقر نیز در بیشتر مواقع برآمده از سیاست
نَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا إِ»فرمایند :  مینهج البالغه )ع( در  علیامام 

داران قرار داده  مَنَعَ بِهِ غَنِیٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِکَ؛ همانا خدای سبحان روزی فقرا را در اموال سرمایه
ی گرسنگی گرسنگان خواهد  ماند جز به کامیابی توانگران و خداوند از آنان درباره . پس فقیری گرسنه نمیاست 
 (.382: حکمت 2322)نهج البالغه، « پرسید

داند که عمیقاً بر گذران زندگی  هایی می ی ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، فقر را از جمله محرومیت نویسنده
توان در فقر جست و جو کرد؛  ترین مسایل اجتماعی را می ی بسیاری از جدّی . به اعتقاد او ریشهگذارد افراد تأثیر می

جویی،  زیرا فقرا عالوه بر محروم بودن از امکاناتی که در دسترس دیگران است، گرفتار خشم، تبهکاری، ستیزه
معرفی فقر به عنوان بخشی از یک رو وی با  شوند. از این ثباتی سیاسی نیز می گسیختگی خانوادگی و بی هم از

هایی دست  داند که در آن برخی از افراد به زیان دیگران به موقعیّت ی کارکرد نظامی می برابر، آن را نتیجه ی نا جامعه
ها نیست )رك:  های موجود به سود آن شوند که فرصت هایی متولّد می یابند و در مقابل بعضی از مردم در موقعیّت می

(. نادرپور در اشعار خویش به فقر حاکم بر جامعه اشاره کرده است. برای نمونه در شعر 882و  883: 2326جوئل، 
 خوانیم: می "ای برای بیایان برای شهر مرثیه"

/ چاه گرسنگی را پر کرده است/ و نان خشک را/ با آب -ی درشت گلوگیر این لقمه-و بغض،/ »]...[      
 (.133: 2328ور، )نادرپ]...[« چشم تر کرده است 

ی آن روزگار داشته  تواند گواه عمق فقر در جامعه ی یاد شده، می در سروده "چاه گرسنگی"ی تشبیهی  اضافه     
چنین در  تواند مؤیّد این سخن باشد. وی هم شود نیز می که با آب چشم تر می "نان خشک"باشد. ترکیب وصفی 

 سراید: می "نصرت رحمانیای به:  نامه"شعر 
ای نداشت/ در جستجوی گنج سخن بودیم ]...[/  ای که به جز آفتاب و فقر/ گنجینه ما، در خرابه»]...[      

های بزرگ شهر/ تصویر فقر و فاجعه  های کیف زنان بود/ امّا هنوز آینه قاب ظریف عکس من و تو/ آیینه
 (.313و  311: همان]...[« )نمود  را باز می

ناپذیر را در پی  را به تصویر کشیده است. فقری که فجایعی جبران فقربه روشنی  رنادرپودر این سروده نیز  
 . خواهد داشته و دارد

 های اجتماعی  برای بیان اندیشه  گیری از سمبول بهره
 طبیعت(1
شب 

ت و ... عدالتی، اسار نمادی از خفقان، بی نادر نادرپورچون  شاعرانیگونه که پیش از این گفتیم شب در اشعار  همان
 ی فرداست: موجود در جامعه است. از این رو است که شاعر در شعر زیر در پی باز کردن دریچه

 افزا را تا بشکنم سکوت غم  خواستم به دامنش آویزم ]...[ می
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 ها دست چندان کشم به ظلمت شب
 

 ی فردا را!]...[ تا وا کنم دریچه 
 (.221: همان)                          

 کشد: ، فریاد می"فریاد"شعر و در 
 فریاد ]...[ تو ای شب! ای شب بی

 بینم برو که در تو نمی
 

 تویی که تیره چو کابوسی 
 ی فانوسی]...[ فروغ شعله 

 (.813: 2328نادرپور، )                
 خورشید و صبح 

نماد و سمبولی از امید، آزادی، رهایی و ... است.  2338مرداد  82خورشید و صبح در شعر شاعران پس از کودتای 
کیشان خویش به رهایی و رسیدن به  زند، امّا اونیز چون هم نیز اگرچه رنگ ناامیدی در اشعارش موج می نادرپور

 سراید: می "بخورشید نیمه ش"فردایی روشن ایمان دارد. وی در شعر زیبای 
های خاموش خزان زده/  به سویت باز خواهم گشت، ای خورشید، ای خورشید/ تو  در پناهگاه جنگل» 

را با دست سوی خویش خواهم خواند/ تو را با چشم سوی خویش خواهم خواند/ تو را فریاد خواهم 
 (.121)همان: ]...[« کرد، ای خورشید، ای خورشید! 

 اره به طلوع خورشید دارد. وی پیرامون صبح سروده است:در شعر یاد شده، معجزه اش
 ها، من ]...[ اینک درون محبس شب

 تا کی به شانگاه گرفتاری
 

 کنم حدیث جدایی را سر می 
 جویم فروغ صبح رهایی را]...[

 (.221همان: )                          
  پاییز 

نیز در اشعار خود به  نادرپور نماد رکود، ناامیدی و خفقان است.های پیشین اشاره کردیم که پاییز رمز و  در بخش
های  ی خویش از نماد پاییز بهره برد. وی در یکی از سروده آور جامعه زیبایی توانسته است برای بیان شرایط خفقان

 برد: خود چنین از نماد پاییز بهره می
 آلود پاییز ]...[ نسیم سرد و حزن

 خواند مینالید و  درخت از درد می
 

 ریخت در برگ درختان فرومی 
 بختان ]...[ به گوشم داستان تیره

 (.38: همان)                               
 گوید: و نیز در جای دیگر می

رانم/ شبی  خوانم/ من اکنون در شب تنهایی خود پیش می بهار آواز می من اکنون در خزانی بی»]...[       
 (.123)همان: ]...[« بندد  سازد/ عصایم در گل نرم بیابان ریشه می میماه در من النه  بی

 بهار 
 پیرامون بهار نویدبخش سروده است: . نادرپور بهار در اشعار سمبولیک، نماد شادی و حیات دوباره است     

لخت/ من اکنون بهار در دل من النه کرده است/ من رویش سپید هزاران جوانه را/ بر شاخه های »]...[ 
بازی کبود هزاران ستاره را/ در چشمه های دور/ من جنبش شبانه هر ابر پاره را/ در آسمان ژرف/ من 

 (.316)همان: ]...[« گردش عصاره گرم حیات را/ در ساقه گیاه تر/ احساس می کنم 
 گوید: و نیز می

 نوبهاران کو که با خود بوی باران آورد
 دان نونهاالن چمن از تشنگی خشکیده

 

 خرم آن باران که بوی نوبهاران آورد 
 رانکه ابری نیست تا یک جرعه باران آورد

 (111 :2328نادرپور، )                          
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 اشیاء(2
 فانوس و چراغ 

ای،  ی تاریک خویش، چونان راه گم کرده گری هستند. نادرپور نیز در جامعه چراغ و فانوس سمبل روشنی و هدایت
 چراغ و فانوسی است برای هدایت و روشنی: به دنبال
 ی آرام     گه که روی تپّه نیم شب آن»]...[ 

 بانگ دالویز رهروان خوش آواز
 

 پرتو فانوس شبروی بدرخشد 
 ظلمت شب را نشاط گمشده بخشد ]...[

 (.111: همان)                         
 گوید: و در جای دیگر می

 ننماید کسم راه صبح شب است و هیچ»
 اند های خاموش ستارگان همه فانوس

 ای برون آرد که سر از خانه کجاست آن
 

 خدای را ز که گیرم چنین سراغی را 
 به نورشان نتوان یافت راه باغی را
 به راه من فکند پرتو چراغی را ]...[

 (.386)همان:                            
 گیرینتیجه

رخ شاعران و نویسندگان  هایی است که پیرامون زندگی  آمده از حوادث و رویداد بر ی اجتماعیها اندیشهبرخی از 
ی شاعر یا  در نوع نگرش و عاطفه یتأثیر مستقیم غیره، های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و گمان ارزش داده است. بی
پدید آورد،   ه در سطح جامعهدرکنار تحواّلتی ک 2338مرداد  82ر ایران، انقالب مشروطه و کودتای دنویسنده دارد. 

تأثیر نبود و با طرح مضامین اجتماعی، موجب تحول و تغییر سبک ادببات شد. رخدادهای  ی ادبیات نیز بی در عرصه
ترکرد.  گرا و درنتیجه تغییر سبک را در اشعار و برخی آثار گسترده ی حکومت پهلوی، گرایش به رمانتیک جامعه دوره

یکی از  نادر نادرپور های اجتماعی پرداختند. ویسندگان بیش ازپیش به بیان اندیشهدر این دوره شاعران و ن
ویژه  اجتماعی)به -که حوادث سیاسی است ی پس از کودتای بیست و هشتم مرداد سی ودو روشنفکران سرخورده

 ی سی( باعث شد به اجتماع و مردم روی آورد. دهه
د از: خفقان و سکوت، انزجار از کشتار و خشم و نفـرت در جهـان،   های اجتماعی در شعر نادر پور عبارتناندیشه

هـای اجتمـاعی   مبارزه با استبداد و رهایی از اسارت، ستایش مبارزان راه آزادی، اروتیسـم. همچنـین وی، از سـمبول   
ا    هـ همچون طبیعت ) شب و  خورشید و صبح(، پاییز، بهار و اشیاء ماننـد فـانوس و چـراغ بـرای بیـان ایـن اندیشـه       

 است.گرفتهبهره
 

 هایادداشت
 «(   برج عاج»ی ادبی فارسی، ذیل گیری نویسنده یا هنرمند ازجامعه اطالق می شود.) فرهنگنامه(برج عاج: اصطالحی است که به کناره2
پیوسـته و در قافیـه مختلـف    های جدید شعر فارسی، متشکّل از چند بندِ چهار مصراعی است که در معنـا   (چهارپاره یا چارپاره، از قالب8

توانـد حـاالت متفـاوتی داشـته باشـد.       ها تعیین نشده است. قافیـه در چهارپـاره مـی    هستند. حداقل بندها دو تا است و حداکثری برای آن
فقـط  های یک و چهار، دو و سـه، یـک و سـه ، دو و چهـار  بـیش از همـه        قافیه بودن مصراع های آن عبارتند از: هم پرکاربردترین حالت

هـای بهـم پیوسـته یـا رباعیـات پیوسـته و متّصـل نیـز          . چهار پاره را دوبیتی(22: 2332 رك: ترابی،)های دو و چهار قافیه بودن مصراع هم
 فریـدون  تـوللی،  فریـدون  از تـوان  مـی  انـد  کرده آزمایی طبع قالب این در که شعرایی ترین معروف (. از311: 2323اند )رك: شمیسا،  نامیده

 .کرد یاد خانلری، نادر نادرپور و ... پرویز سهیلی،  هدیم مشیری،

 منابع و مآخذ
، «بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم ابّی»(، 2362ی لنگرودی، عبدالعلی و مدیری، فریبا ) ل بویهآ -

 .83 -2صص: ، 3ی  ی جدید، شماره ی لسان مبین )پژوهش ادب عربی(، سال دوم، دوره نامه فصل
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 ، چاپ اوّل، ارومیه: دانشگاه آزاد اسالمی.شاملو شعردر  گرایی انسان(، 2323باقی نژاد، عبّاس ) -

 ، چاپ اوّل، تهران: نگاه.یاد بعضی نفرات(، 2322بهبهانی، سیمین ) -

 وغ آزادی.، چاپ اوّل، تهران: فرشناسی در ادبیات( فارسی )جامعه ادبیاتشناسی  جامعه(، 2331ترابی، علی اکبر ) -

 ی منوچهر صبوری، چاپ هشتم، تهران: نی. ، ترجمهشناسی جامعه گاه دیدده پرسش از (، 2326جوئل، شارون ) -

اجتماعیّات در ادب فارسی با نگاهی به سیر اندیشه و اعتقادات و اخالقیّات در ادب »(، 2362حسنی کندسر، احمد ) -
 21 -13دانشگاه تبریز، سال شصت و چهارم، صص: ی ادبیات  ی سابق دانشکده ، نشریه«فارسی قرن ششم

 های نوآوری در شعر معاصر ایران، تهران: ثالث. (،  گونه2323لی، کاووس ) حسن -

 ، چاپ سوم، تهران: قطره. مروری بر تاریخ ادبیات امروز ایران، نظم و نثر(، 2332حقوقی، محمّد ) -

 تهران: کتاب سیامک. ،  چاپ هفتم،هنر تحسینشناخت و (، 2331دانشور، سیمین ) -
 ، چاپ اوّل، تهران: فرهنگ.سایه روشن شعر نو فارسی(، 2312دستغیب، عبدالعلی ) -

 ، چاپ چهارم، تهران: مرکز.1، جتاریخ تحلیلی شعر نو(، 2323حسین ) بزرگی، غالم ده -

 ، چاپ اوّل، تهران: ثالث.انداز شعر معاصر ایران چشم(، 2322زرقانی، مهدی ) -

 ،  چاپ اوّل، تهران: مروارید. ی نقد و بررسی شعر نادرنادرپور درآینه(، 2322سلحشور، یزدان ) -
 ، چاپ اوّل، تهران: توس.ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت(، 2316شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 ، چاپ سیزدهم، تهران: آگاه.  صورخیال در شعر فارسی(، 2322فیعی کدکنی، محمّدرضا )ش -
 .32-33صص:  33ی  ، شماره2321 ی حافظ، ماهنامه ،«سرایی در آثار نادرپور عاشقانه تغزل و»(، 2321شکّی، حسین ) -
 چاپ اوّل، تهران: مرکز. ،تاریخ تحلیلی شعر نو(، 2333شمس لنگرودی، محمّدتقی ) -

 : فردوس.چاپ اوّل، تهرانو بیان،  معانی(، 2323شمیسا، سیروس ) -
 ، چاپ سوم ویرایش سوم، تهران: میترا.بیان، (2323)ـــــــــــــ -

، زیرنظر سیروس طاهباز، چاپ اوّل، تهران: چاپ هایی با فروغ فرخ زاد؛ دفترهای زمانه حرف(، 2331فرّخ زاد، فروغ ) -
 افست رشدیه.

، صص: 32ی نامه، شماره ی ایران ، مجله«نماد و نشانه، حجاب و کفش چینی همچونپیکر زن »(، 2316میالنی، فرزانه ) -
811 – 812. 

 ، تهران: مروارید.از آسمان تا ریسمان، (2311)نادرپور، نادر  -

 ، چاپ دوم، تهران: نگاه.اشعار نادر نادرپور ی مجموعه(، 2328) ــــــــــــ -

 


