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  چكيده 

هـايي انـدك    نادر نادرپور، شاعر بزرگ معاصر ايران است، در حـالي كـه پـژوهش   
در ) وزن(اين پژوهش، زير عنوان موسـيقي بيرونـي   . دربارة كالم وي بانجام رسيده است

  .پردازد اي از موسيقي در شعر او مي شعر نادرپور، به بررسي جلوه
براي انجام اين مهم، پس از آوردن مقدماتي در باب شعر و موسيقي، ابتدا بحثـي  

ها شعر سـروده،   در اطراف موسيقي بيروني، طرح و تمام بحرهايي كه نادرپور در قالب آن
 سـپس در يـك جـدول، تمـام شـعرها، اعـم از      . با ذكر يك يا دو نمونه معرفي شده است

بندي شده، در نهايت تحليلي از نتايجِ بدسـت آمـده انجـام     سنتي، چهارپاره و آزاد، دسته
  .گرفته است

گاه موسـيقي بيرونـي در اشـعار نـادرپور      هدف از انجام اين پژوهش، تأثير و جاي
  .است

  

  كليد واژه

  .نادر نادرپور ـ موسيقي بيروني ـ وزن ـ سنتي ـ آزاد ـ چهارپاره
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهن عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران و  استاد دانش ∗

گاه آزاد  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانش  جوي دورة گران جوان و دانش عضو باشگاه پژوهش ∗∗
 .ـ واحد رودهن اسالمي
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  در شعر نادرپور موسيقي بيروني

  اسـت  نام تو برنگين دلم نقشـه بسـته  

  اين خاتم وجـود مـن ارزانـي تـو بـاد     

  بهاست كشي سخت بي دانم اگرچه پيش

  شعرم به پاس لطف تو قربـاني تـو بـاد   
  

»نادرپور«  

  مقدمه

نادر نادرپور از شاعران بزرگ ايران در دورة معاصر و نامي ماندگار در پهنة شـعر و  
كن اغراق نيست اگر گفته شود كه گروهـي عظـيم از ادب دوسـتان،    ادب پارسي است، لي

  .اند شناسند، نشناخته ثالث، شاملو و فروغ را مي چنان كه اخوان ن وي را آ
زمينـة گفتـار و نوشـتار    . ايـم  اين امر بدان سبب است كه از او كم گفته و شـنيده 

تـوان بـه كـالم وي     راجع به نادرپور و اشعارش فراخ است و از منظرهـايي گونـاگون مـي   
اش همـين موسـيقي    هايي فراوان دارد كه نمونـه  شعر اين شاعر معاصر، زيبايي. نگريست

ساختار شعر نادرپور مستحكم، زبانش منحصـر بـه فـرد و انديشـة     . مندرج در شعر اوست
  .نهفته در اشعار وي واالست

ر ساخت شع شود، اين است كه آيا موسيقي در ژرف پرسشي كه نخست مطرح مي
  تأثيرگذار است؟ و اگر تأثيرگذار است، آيا بررسي آن در شعر نادرپور ضرورت دارد؟

  :در تببين اين مسأله بايد گفت كه موسيقي دو جنبه دارد
شـود،   جنبة غنا؛ يعني آواز و آالتي كه پيدايش صداهاي آهنگين را باعث مي) الف

تناسبي حالت هارمونيك بخـود  تر، از آواز و صدا هم فراتر رفته، هر  و در سطحي گسترده
اين جنبه از موسيقي، حاصل نظم و ترتيبي است كـه  . شود گيرد و داراي موسيقي مي مي

شـايد بتـوان در صـداي    . گـردد  ميان آواها و اجزاي يك مجموعة موسـيقايي ايجـاد مـي   
آبشارها و در توالي فصول سال، اين موسيقي را ديد و شايد بتوان گفت كه همة كائنـات،  

  .پاية اين موسيقي تكرار است. يك موسيقي خاص آميخته استبا 
هاي شعريت در يك قطعـة ادبـي    جنبه ديگر، موسيقي به  عنوان يكي از پايه) ب

در اين حوزه، موسيقي عبارت است از اجـزا و عناصـري كـه باعـث پيـدايش يـك       . است
داراي هارموني  هايي گوناگون، شود و شعر در جنبه تناسب و تكرار موسيقايي در شعر مي
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  ايـن هـارموني در برقـراري ارتبـاط ميـان روح شـعر و روح خواننـده، نقشـي         . گـردد  مي

با توجه به اين توضيحات، بديهي است كه موسيقي شعر، داراي نقشـي  . ناپذير دارد وصف
توان تنهـا آن   مهم در انسجام دروني شعر است و بدون آن، شعر ديگر شعريت ندارد و مي

چنين بايد اذعان داشت كه شعر غني نـادرپور اثـر هنـري     هم. ظم دانسترا يك قطعة من
هـاي گونـاگون آن كوشـش     ارزشمندي است و بايستي در تصريح و روشن نمودن جنبـه 

  .كرد
ذكر نكـاتي، چنـد   ) موسيقي بيروني در شعر نادرپور(پيش از ورود به بحث اصلي 

  .نمايد ضرور مي
  :اند هايي را از شعر بيان داشته عريفبزرگان و اديبان، از گذشته تاكنون، ت
  )شلي. (هاست آميزترين لحظات ذهن ـ شعر گزارشي از زيباترين و سعادت

ـ شعر تركيبي است از عواطـف و احساسـات و تخـيالت و تصـويرهاي ذهنـي بـا       
  )پل والزي. (كلمات و اوزان

ـ شعر يك قدرت است، يك قدرت حسي و ادراكي كه توسط آن، معـاني و صـور   
  )نيما يوشيج. (كند گوناگون در بروز خود قوت پيدا مي

. خوردگي عاطفه و تخيل است كه در زباني آهنگين شكل گرفته اسـت  ـ شعر گره
  1)شفيعي كدكني(

هايي بسيار از شعر بيان شده  است؛ اما امر مهم اين است كـه   بدين ترتيب تعريف
  زبـان   -3تخيـل   -2عاطفـه   -1 :توان پيدا كـرد  ها، پنج عنصر مشترك را مي در تمام آن

لـذت حاصـل از   . يكـي از ايـن عناصـر موسـيقي اسـت     . شـكل  -5) موسيقي(آهنگ  -4
آيد  بدين معني كه شعر از روح و غريزة شاعر برمي. موسيقي، امري فطري و غريزي است

و به همين دليل است كه پنج عنصر مذكور ـ كه با روح و جان سـر و كـار دارد ـ در هـر     
شـعر و نقاشـي و رقـص و    «: گويـد  و شايد به همين خاطر ارسطو مي. شود ميشعر ديده 

. ها در وسيلة تقليد، موضوع تقليد و طريقة تقليد است فرق آن. موسيقي، از انواع تقليدند
  2».وسيلة تقليد در شعر، وزن و آهنگ سخن است، خواه با هم و خواه جداگانه بكار روند

از تكـرار تـپش قلـب    . ان و كائنات درك كـرد توان در سراسر جه موسيقي را مي«
لـيكن  . هاي گوناگون موسـيقي اسـت   گرفته تا توالي روز و شب و فصول سال، همه جلوه

بنـدي را بـراي    توان بهتـرين تقسـيم   هاي موسيقي در شعر پرداخته شود، مي اگر به جلوه
بيـين  اي دانست كه شفيعي كدكني در كتاب موسـيقي شـعر آن را ت   بررسي، چهار حوزه

موسـيقي   -4موسـيقي درونـي    -3موسيقي كناري  -2موسيقي بيروني  -1: نموده است
  3».معنوي
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هاي مختلف موسيقي در شعر نادرپور مورد بررسـي قـرار    هايي ديگر جلوه در مقاله

  . شود در شعر نادرپور بررسي مي) وزن(گرفته است، اما در اين مقاله موسيقي بيروني 

  موسيقي بيروني

يعني آهنگي كـه از طريـق   . يروني، همان حوزة وزن عروضي شعر استموسيقي ب
وزن . شود تا نظمـي موسـيقايي شـعر را فراگيـرد     آيد و باعث مي وزن، در شعر بوجود مي

هايي كه ضربي و تند اسـت بـراي    وزن. شعر، ارتباط مستقيم با انديشة نهفته در آن دارد
بـا روانـي و آهسـتگي، بـراي مضـاميني      هايي كه آرام است و همراه  مضامين شاد، و وزن

پس روشن است كه موسـيقي بيرونـي،   . رود بكار مي... ناك چون بيان درد و دوري و اندوه
به منظور بيان احساست و عواطف و نيز تخيل در يك شـعر، از اهميتـي ويـژه برخـوردار     

  .است
هـاي عروضـي را بـه دو دسـته تقسـيم       الزم به ذكر است كه شفيعي كدكني وزن

  .موده استن
  4.هاي جويباري وزن -2هاي خيزابي،  وزن -1

هايي تند، مكرر و متحـرك اسـت كـه گـوش خواننـده، در       هاي خيزابي، وزن وزن
هـا،   شاعر هنگام سراييدن شعر در اين گونه وزن. هايي خاص منتظر تكرار آن است مقطع

. س داده اسـت از وجد و شوقي خاص برخوردار بوده و بدين ترتيب آن را در شـعر انعكـا  
  .توان در ديوان غزليات شمس، بوضوح مشاهده كرد انعكاس اين وجد و حال را مي

شـود   هاي خيزابي، ميل به تكرار حس نمي هاي جويباري، برخالف وزن اما در وزن
  .و از نظامي آرام برخوردار است

  ارزش و اهميت وزن در شعر نيمايي

پس از عنصـر عاطفـه ـ كـه ركـن       ترين عامل در ساختمان شعر، جا كه مهم از آن
  .گاهي ويژه براي آن قايل شد معنوي شعر است ـ وزن است، پس بايد جاي

  :شفيعي كدكني تأثيرات وزن را در موارد زير خالصه كرده است
نـاخواه از آن   آورد و اين در طبيعت آدمي  است كه خواه لذت موسيقايي بوجود مي -1

 .برد لذت مي
 .كند را منظم ميها  ها و جنبش ميزان ضربه -2
بخشد و امتيازي از نظـر كشـش كلمـات ايجـاد      به كلمات خاص هر شعر تأكيد مي -3

 5.كند مي
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هايي خـاص را   ناپذير با پيام شعر دارد و اصوالً هر شاعري، وزن وزن پيوندي وصف

كـه   در مورد ايـن . برد كه متناسب با روحيات و افكار آن شاعر است در شعر خود بكار مي
هـاي اشـعار وي،    هاي مربوط به وزن تر بكار برده، در جدول هايي را بيش وزن نادرپور، چه

  .شود تر پرداخته مي هايي بيش در ادامه به بررسي
هاي سنتي سروده شده؛ اين امر  چون نيما، شعرهايي دارد كه در قالب نادرپور، هم

ا هرچه به كمـال  ام. تر در آغاز شاعري وي، يعني دوران جواني او، اتفاق افتاده است بيش
شود؛ بطوري كـه حـدود    ها رهايي يافته، شعرهايش آزاد مي رود، از تنگناي قالب پيش مي

  .دهد درصد سه دفتر واپسين را اشعار آزاد تشكيل مي 80

  وزن در شعر نادرپور

نادرپور، مانند بزرگاني ديگر در شعر معاصر، چـون نيمـا يوشـيج، مهـدي اخـوان      
  .ها دقتي ژرف داشته است ر انتخاب وزند... ثالث، احمد شاملو و

ذكر اين نكته ضروري است كه عمدتاً سخن شاعر هر نسل، از سخن شـاعر نسـل   
گـذارد و   به اين دليل كه شرايط اجتماعي، تأثير مستقيم بر شاعر مـي . پيشين نوتر است

وزن نيـز كـه   . كنـد  ها را در موسيقي اشـعار ايجـاب مـي    ها، تفاوت گوناگون بودن موضوع
  .جزيي اساسي از موسيقي شعر است، از اين قاعده مستثنا نيست

. هنوز عصر ما از بسياري جهات به روزگـار حـافظ هماننـد اسـت    «به زعم نادرپور 
و بـه   6»...هـا و  هنوز همان مشكالت و مصائب، همان قيد و بنـدها، همـان زهـد فروشـي    

كـه   حافظ اسـت؛ چنـان   همين دليل است كه وزن در شعر نادرپور، به مانند وزن در شعر
دهد و در شعر حـافظ نيـز بحرهـايي     ها را بحر مضارع تشكيل مي درصد وزن 50بيش از 

  .شود چون مضارع و مجتث بسيار ديده مي
ميان وزن و پيام در شعر، كاري بس دشوار است و جز تعدادي اندك از   هماهنگي

انـد   منـد اسـت ـ نتوانسـته     شاعران هنرمند ـ كه نادرپور نيز يكي  از همان شاعران تـوان  
اي نيز از وزن درگذشـته و تنهـا بـه مضـمون      عده. بخوبي از عهدة اين كار شگرف برآيند

اند، كه آن هم به جز اندكي، رسالت شعر را ادا نكـرده، آن شـوق و جذبـة شـعر      پرداخته
 ايـم كـه   وزن و قافيـه از معاصـران خوانـده    چه بسيار قطعات بـي «. اند موزون را فاقد بوده

حوصـلگي سـرايندگان    مايگي يا كم هاي مبتذل نبوده و بي ها جز درخور غزل مضمون آن
  7».ها شده است شكني ها و قالب بند و باري باعث اين بي

در شعر شاعران قديم و درباري كه  ارتباطي چندان بـا مـردم عـادي نداشـتند و     
ايـن جريـان در   . يمهايي دشوار و نادر هست گشت، شاهد وزن شعرشان در حوزة دربار مي
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امـا در  . شـود  شعر سبك هندي نيز ـ كه شاعران به دنبال مضامين نو بودند ـ ديـده مـي    

شعر معاصر و مخصوصاً شعر نادرپور، شاعر، با توجه به اين كه از ميان مـردم برخاسـته و   
هـايي روان و مـأنوس بـه     خواسته و افكار وي بطور كامل پيوستگي بـا جامعـه دارد، وزن  

  .برد بكار ميها  گوش
الذكر بروشـني بـراي خواننـده آشـكار      در هنگام مطالعة شعر نادرپور موضوع فوق

وي در شعرهايي كه احساسي لطيف چون عشـق يـا غـم در آن نهفتـه، از بحـر      . شود مي
  :مضارع استفاده كرده است؛ مانند
  هاي عشق بر گور روزهاي سيه، بوته

  هاي اميد گذشته مرد پژمرد و غنچه
  م هنوز كه آيا چگونه بوددر حيرت

  8آن روزها كه مرد و تو را جاودانه برد
در اشعاري كه رنگي از شوق و هيجان بر آن نقش بسته، بحرهايي چون بحر هزج 

  :بكار گرفته شده است؛ مانند
  هاي مستي ها، خوش آن شب خوش آن شب

  ها كه با او داشتم خوش داستان
  زد در دل جام شرابم شعله مي

  9ها وخت عكس آسمانس در آن مي
چنين در اشعاري كه رنگي حماسي در آن وجود دارد، بحر حماسـي متقـارب    هم

  :دهد؛ مانند هم وزن شعر را تشكيل مي
  چو ماري كه بر دوش ضحاك خفته

  گره خورده زنجير بر بازوانش
  عطش، آتش افشانده در تار و پودش

  10غضب، لرزه افكنده در زانوانش
ه نادرپور در هر بحري كه شعر سروده، آن بحر به گوش چه مسلم است، اين ك آن

، 11اي است كه سيمين بهبهاني نيز بدان اشاره كـرده اسـت   خواننده آشناست و اين نكته
در حالي كه تعداد شعرهايي كه در بحرهاي غريب و نامـأنوس سـروده شـده، بـه تعـداد       

  .رسد انگشتان دست هم نمي
هايي در هر مورد،  ر اشعار نادرپور و ايراد نمونهدر ادامه با ذكر بحرهاي گوناگون د

  :ها، ذكر چند نكته ضروري است اما پيش از بررسي وزن. شود بدين موضوع پرداخته مي
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و » اشــعار آزاد«كــه شــعرهاي نــادرپور بطــور عمــده، بــه دو دســتة  نخســت ايــن

ـ     . شود تقسيم مي» ها چهارپاره« اره در حقيقت قالـب شـعري عمـده در اشـعار وي چهارپ
هـا در   ليكن ابيات و مصـراع . شود چنين شعرهايي نيز در قالب غزل مشاهده مي هم. است

در ادامه پس از . سان است هاي سنتي، داراي افاعيل عروضي يك چهارپاره، به مانند قالب
شـود و در نهايـت مـورد     ذكر وزن و نام بحر، چند نمونه از اشعار سنتي و آزاد آورده مـي 

هاي آزاد ممكن اسـت افاعيـل    قابل ذكر است كه در نمونه. گيرد ار ميتحليل و بررسي قر
  .عروضي به لحاظ كوتاهي يا بلندي تغيير پيدا كند كه اين خصوصيت شعر آزاد است

  )مفعول فاعالت مفاعيلن فاعلن(بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف  -1

  ) الف
  گر آخرين فريب تـو اي زنـدگي نبـود   

  

  12كـرده بودمـت  اينك هـزار بـار رهـا     
 

  )ب  
  كز صدفي سر برون كشيد» ونوس«چون  هم

  

  13كشـان زجـام شـرابم برآمـدي     دامن 
 

  )پ
  ماهة امسال نوروز هفت

  گاه، تولد يافت در خون صبح

  نامش بهار سرخ نهادند

  14...گلي سهمگين شكفت» بهار سرخ«با اين 
ضـارع سـروده شـده     درصد اشعار نـادرپور در بحـر م   50طور كه گفته شد، بيش از  همان
اي  شـود، هـر كـدام، بـه نوبـة خـود داراي انديشـه        هايي كه در ادامه ذكر مي نمونه. است

  .متناسب با آن وزن است

2- مفاعلن فعالتـن مفـاعلن فعلـن    ( ]اصلم[مثمن مخبون محذوف  تثّجبحر م

  )]لن فع[

  )الف
  اي نرسـيد  چه شد كه ماه مراد از كرانه

  

  15نرسـيد  اي شبي رسيد و حريف شبانه 
 

  )ب
  به پاس آمدنت نـامي از دميـدن رفـت   

  

  16به من بگو كه دميدن چگونه آمدني است 
 

  



 

 ادبنامه فرهنگ و  پژوهش 228 �

 
  )پ

  زچشم تنگ هواپيما

  آور زمستاني در آن غروب هراس

  را ديدم» ونيز«

  سار آسمان بر لب چو نقش نگون كه هم

  17جهان تازة ديگر بود

  )مفاعلين مفاعلين فعولن(بحر هزج مسدس محذوف  -3

  )الف
ــداري  ــب بي ــد   ش ــبح پايي ــا ص   ام ت

  

ــود از دســت، خــوابي    18ســحرگاهم رب

 

  )ب
  هــوا بــاراني و مــن مســت و او مســت

  

  19شراب سرخ شـيرين در سـبو مسـت    
 

  )پ
  مرا عشـق تـو در پيـري جـوان كـرد     

  

ــرد    ــادمان ك ــي ش ــم را در غريب   20دل
 

ة اشعاري كه در بحر هزج سروده شده  است، داراي وزني ضربي، تند و دربرگيرند
هاي  در نمونه. اي است كه با مضمون و انديشة آن هم سازگار است احساس شوق و جذبه

هـايي   هايي كه وزن است؛ مضمون... فوق، صحبت از بيداري شب و مستي، شراب، عشق و
  .طلبد خاص خود را در هنگام وجد و شور مي

  )فاعالتن فاعالتن فاعالتن(بحر رمل مسدس سالم  -4

  )الف
  زد ي شـب مـوج مـي   چشمه در تاريك

  

ــا ســرود اهــرمن  ــاد رقصــان ب   21هــا  ب
 

  ) ب
  گونة شب شسته بود از گرية مهتاب

  موج، چون مرداب بسترم بي

  رميد از ديدگانم خواب مي

  22 ...هاي بسته را از خشم گشودم پلك مي
  )پ

  گشتم از سر خاك تو برمي

  خاك پاكي كه تو را در برداشت
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  اي نيلي بود آسمان، مرثيه

  23گ غم و خاكستر داشتدشت، رن

  )مستفعلن مستفعلن مستفعالتن(بحر رجز مسدس مرّفل  -5

  )الف
ــهمگينش  ــبان س ــايش، در ش   در ابره

  

  24كــرانش در بادهـايش، در فضــاي بــي  
 

  )ب
  زند شمع ها كه پرپر مي شب

  هاي مردة خويش ـ بار اشك ـ با كوله

  تنها در آن سوي اتاقم

  25...هاي پاييزي كه پيش از مردن ماه شب

  )پ
  تاب من، آيينة بخت بلند من خورشيد عالم

  پسند من، اميد عمرم، دخترم، ديرآشناي دل

  آيد به ديدارم گاهي كه مي

  26بخشد روزي نور مي چشم مرا در تيره
در شـعر  ... هايي چون غم و اندوه و نااميـدي و  شود كه مضمون جا ذكر مي در  اين

يابد؛ زمـاني   و اين بحر در دفتر آخر افزوني ميشود  تر در بحر رجز ديده مي نادرپور، بيش
در ادامه، . كه نادرپور هراس و وحشت از پيري و مرگ را در شعر خود انعكاس داده است

  .تر سخن خواهد رفت پيرامون اين موضوع بيش
نكتة ديگر اين است كه شـعرهاي سـنتيي كـه وي در بحـر رجـز سـروده، داراي       

نمونـة اول  . اما اين امر بر رواني شعر تأثيرگذار نيسـت كاربرد مستفعالتن است،  زحاف كم
  .از همين نوع است

  )فعولن فعولن فعولن فعولن(بحر متقارب مثمن سالم  -6

  )الف
  هـايي پـر از دود و آتـش    به جز پهنـه 

  

  27...به جز سيل كشتار و بيماري و خون 
 

  )ب
  كسي هست پنهان و پوشـيده در مـن  

  

ـ  كه هر بامدادان و هـر شـام      38...انگاه
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  اركـان  (نادرپور شعري در بحر متقـارب سـروده كـه ايـن بحـر بـه جـاي مـثمن         

  :تايي است ، شانزده)تايي هشت
  كهن ديارا، ديار يارا، دل از تو كندم ولـي نـدانم  

  

  29كه گر گريزم، كجا گريزم، وگر بمانم، كجا بمانم 
 

لـن   لن فعول فع لن فعول فع فعول فع: وزن اين شعر در يك مصراع اين گونه است
بـدين  . بـدانيم ) تايي مكفوف اثلم متقارب شانزده(بنابراين نام بحر آن را بايد . لن فعول فع

ترتيب نادرپور گـاهي اوقـات از سـبك و سـياق معمـول وزن در شـعر عـدول كـرده، در         
  .چنيني شعر سروده است بحرهايي اين

  )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(بحر منسرح مثمن مطوي منحور  -7

  )الف
  پنجـرة بسـته را بـه مشـت شكسـتم     

  

  30در نفــس تنــد آفتــاب نشســتم     
 

  )ب
  شـدة خـويش   عاقبت از سرزمين گـم 

  

  31بار شـوق تـو بـر دوش    آمدي اي كوله 
 

در . بحر خفيف و بحـر مقتضـب  : شود هايي ارايه مي در ادامه از دو بحر ديگر نمونه
، بطوري كه تعداد شـعرهايي كـه   شود ميان اشعار نادرپور، اين دو بحر بسيار كم ديده مي

  .در بحر خفيف سروده شده چهار، و در بحر مقتضب دو است

  )لن فاعالتن مفاعيلن فع(بحر خفيف مسدس مخبون اصلم  -8

  هــاي ســياه درختــان   تــوده
  

  32ساكن اندر خموشي چو كوهند  
 

  )فاعالت مفعولن فاعالت مفعولن(بحر مقتضب مثمن مطوي مقطوع  -9

  رفي، اي شب زمستانياي شب اي شب ب
  

  33گريه در گلو دارم، چون هواي بـاراني  
 

هايي ارايه شـد، تمـام بحرهـايي     ُنه بحري كه ذكر آن رفت و براي هر كدام نمونه
است كه در ديوان نادرپور وجـود دارد، و او از بحـري ديگـر در شـعرش اسـتفاده نكـرده        

هـا همـه    با اين وجـود وزن . يابد يها تغيير م ليكن در اين بحرها، در مواردي زحاف. است
هايي وجود دارد كه جديـد   عالوه براين، وزن. آشنا و مأنوس با شعر و قريحة پارسي است

مفـاعلن فعالتـن   «: هايي چون وزن. شود و در شعر معاصران ديده شده است محسوب مي
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ي هـر  برا. رود هايي از بحر مضارع بحساب مي كه زحاف» مفعول فاعالت فعولن«و يا » فع

  :شود كدام مثالي ذكر مي

  )مفاعلن فعالتن فع(ـ بحر مضارع مسدس مقبوض مخبون ابتر 

  چرا ز كـوزة مـاه امشـب   
  

  برون نتراويده اسـت؟  َنمي  
 

  )مفعول فاعالت فعولن(ـ بحر مضارع مسدس اخرب مكفوف 

  ما سرخوشان روي زمينيم
  

  نشـينيم  آوران خـاك  گنج 
 

شود، امـا تمـام     چون زحاف مجحوف هم ديده ميهايي  حتّا در شعر نادرپور زحاف
دهـد و باعـث    ياب، بيش از پنج درصـد شـعرهاي وي را تشـكيل نمـي     هاي كم اين نمونه

در تمام شعرهاي او تنهـا دو شـعر اسـت كـه     . گردد اختاللي در وزن و خواندن شعر نمي
  :كند وزن در آن تغيير پيدا مي

و بحر مضارع و هـزج سـروده شـده    كه در د» 446از من تا خورشيد، صفحة «شعر  -1
  .است

ايـن شـعر نيـز در دو بحـر     . »474اي براي بيابان و براي شهر، صفحة  مرثيه«شعر  -2
 .مضارع و مجتث سروده شده است

هـاي ايـن    شـود و نمونـه   در شعرهاي نادرپور اشكاالت وزني بسيار كـم پيـدا مـي   
ر آزاد دارد، مجاز بحساب رسد كه البته با طبيعتي كه شع اشكاالت به چهار مورد هم نمي

  .رود مي
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  ها سروده شده است بندي اشعار براساس نام بحري كه در آن تقسيم

  اشعار و شمارة صفحه  نام بحر  

  بحر مضارع  1

  :ها ها و دست مجموعه چشم

اي در  ـ ناله 102/ـ سرگذشت 108/ـ در چشم ديگري 81/ـ مرگ پرنده 55/رقص اموات
ـ سرود  140/راه ـ گم 132/ـ مرداب 123/ها ها و دست ـ چشم 120/ها ـ بر گور بوسه 116/سكوت

ـ  165/ـ ديگر نمانده هيچ 159/ـ ياد دوست 154/درخت ـ تك 145/هاي تلخ ـ خوشه 142/خشم
  .162/ـ ياد ونيز 126/در هر چه هست و نيست
  :مجموعه دختر جام

ـ سفر  180/ـ انتظار 192/هپنا ـ بي 187/ـ نامه 175/ـ دختر جام 173/ـ آخرين فريب 167/دو در
  .194/ـ آشنا 178/ـ ناگفته 171/ـ همزاد 200/ـ گريز 183/كرده

  :مجموعه شعر انگور

ـ  234/ـ از گهواره تا گور 227/ـ باران 257/ـ بت تراش 217/ـ شعر خدا 209/ـ چاره 207/طلسم
  .237/ـ تشنگي 213/آشتي

  :مجموعه سرمة خورشيد

ـ  279/ـ بيم سيمرغ 319/ـ تهران و من 310/ـ نگاه 303/ـ ميدان 301/ـ كابوس 227/فال
ـ  315/ـ نيايش 312/ـ پيوند 306/ـ ابر 304/ـ ستارة دور 293/ـ گوماتاي آسمان 284/نيشخند

ـ  340/ـ فانوس 335/ـ تيشة برق 330/ـ پوپك 327/گير ـ فال 323/ـ شامگاه 321/اميد يا خيال
  .297/ـ در پايان 287/ـ برف 269/ـ سرمة خورشيسد 353/شمع مهر

  :مجموعة گياه و سنگ نه، آتش

ـ  401/ـ حادثه 399/ـ طلوعي در غروب 393/ها ـ از پس ديوار سال 378/ ـ چشمه 366/سيگارها
اي در  ـ گهواره371/ـ رؤيا 368/ـ بعداز هزار سال 363/ـ نه شكوفه، نه پرنده 486/هاي اميد لعل

ـ درختي در  411/ـ در كنار پنجره 390/نيـ بشنو از  383/ـ يك لحظه زيستن 380/تاريكي
ـ  453/ـ رم 446/ـ از من تا خورشيد 432/ـ دو آيينه 429/ـ رويايي در آفتاب 413/انديشة من

ـ از دريچة  489/ـ مار و گنج 480/ـ ساحل يادگار 459/ـ دوست بيدار 455/درخت و كبوتر
  .494/ـ جغرافيا 492/قطار

  :مجموعه از آسمان تا ريسمان

ـ در سايه كبود دو  564/ـ شمع و مرد 560/ـ گشت و بازگشت 557/يان سرخ و سبزدر م
ـ از  545/ـ دعايي در ژرفاي شب 531/ـ سرگذشت 517/ـ رستخيز 516/ـ شكار 514/انگشت

  .570/ـ آهوانه 549/اي به درخت ـ نگاه عاشقانه 547/اي به نيمة ديگر نيمه
  :مجموعه شام بازپسين

ـ رازي ميان  580/اي در هوا ـ نيزه 573/هيچ پاسخي ـ بي 680/ـ آئينه 674/چراغي در شب دريا
ـ  596/ـ دري به جنون 590/ـ خرمن 586/ـ خورشيد واژگون 585/ـ پيش از غروب 582/ما

ـ سنگي  621/ـ از بهشت، با حوا 615/ـ شاعر 605/ـ شهابي در تاريكي 602/خطي در انتهاي افق
ـ  637/ـ مكث عكس 633/ـ شام بازپسين 631/ان نوحـ طوف 625/ـ عريضه 623/به شكل دل

ـ شهر  659/ـ فصل پنجم 654/اي طبيعي ـ نقشه 651/اي بر آب ـ خطبه 639/دعايي در طلوع
  .683/اي به دوردست ـ نامه 682/ـ مستي 678/ـ شب 674/ـ سفرنامه 671/رمضان

  :مجموعه صبح دروغين

ـ  697/ـ در پشت گرة كراوات 793/دورنماـ  715/ـ ترديدي در طوفان 708/دودي پس از حريق
ـ گل و  737/يك= ـ دو، يعني  732/ـ شبي با خويش 726/اي در باران ـ زمزمه 711/از اعماق

ـ چراغ  762/ـ صبح دروغين 751/نصرت رحماني: اي به ـ نامه 747/ـ چار درد 746/بلبل
ـ  798/ـ كيفر 788/ـ طلوعي از مغرب 784/ـ در زير آسمان 782/ـ ميالد ستاره 768/دور
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  اشعار و شمارة صفحه  نام بحر  

  .803/ـ پاريس و تائيس 800/عاشقانه
  :مجموعه خون و خاكستر

  .855/ـ قاب عكس 839/اي در گذشته ـ آينده 826/ـ بازي اسپانيايي 823/اي بر سر موج كلبه
  :مجموعه زمين و زمان

ـ  882/گاه ـ نگاهي در شام 862/ـ مينياتور 946/ـ سفري از انجام به آغاز 861/الماس و دندان
ـ مردي با دو  914/ـ خطبة زمستاني 894/ـ شب و شهر 892/ـ نگين و داس 890هراس 

ـ  938/ـ زمين و زمان 936/ـ كشف حجاب 930/ها و من ـ درخت 928/ـ نقطه و خط 926/سايه
  . 949/ـ خون و ناخون 942/شب آمريكايي

  بحر هزج  2

  :ها ها و دست مجموعه چشم

  .156/ـ شب بيمار 129/ها ـ هوس 112/ـ از درون شب 71/ـ ديوانه 64/زاران شب در كشت
  :مجموعه دختر جام

  .197/ـ ياد 185/بيگانه
  :مجموعه شعر انگور

  .224/ـ شعر انگور 246/ـ چشم در راه 244/جواب ـ بي 221/ـ تقدير 211/ديدار
  :مجموعه سرمة خورشيد

  .311/ـ زنده در گور 308/ها ـ پيكره 273/مستي
  :نه، آتشمجموعه گياه و سنگ 

ـ  461/ـ منظره 470/ـ از بهشت تا دوزخ 408/ـ شهادت 373/در انتظار خويش مردي
  .444/ـ بهار نزديك 415/اي در غروب ـ حماسه 361/بازگشت

  :از آسمان تا ريسمان

  .522/اي رو به شب ـ دريچه 540/سرزنشي در ستايش
  :مجموعه شام بازپسين

  .1/576ـ بامدادي 655/گر شبي در كارگاه تنديس
  :مجموعه صبح دروغين

  .739/ـ خوابي به بيداري 667/سفيد و سياه
  :مجموعه خون و خاكستر

  .3/849ـ غزل  817/خون و خاكستر
  :مجموعه زمين و زمان

  .934/ـ عكس فوري 921/اي در شب زمزمه

  بحر مجتث  3

  :ها ها و دست مجموعه چشم
  .134/مالل تلخ

  :مجموعه شعر انگور
  .255/طلب ـ تازه 252/ـ پائيز 241/فرياد

  :مجموعه سرمه خورشيد
  .342/ـ تب و عطش 329/داغ صبح

  :مجموعه گياه و سنگ نه، آتش
ـ  441/ـ دو روز يا ده سال؟ 422/ـ پنجرة خاموش 420/ـ كتاب پريشان 359/چراغي از پس نيزار

  .474/اي براي بيابان و براي شهر ـ مرثيه 425/نقاب و نماز
  :انمجموعه از آسمان تا ريسم

ـ  542/ـ بهانة دوست 532/ـ سفري در سحر 526/ـ از موج تا اوج 524/ماه و آينه
اي  ـ قصه 534/ـ خطبة بهاري 528/ـ طلوعي در شب 578/ـ در نوميدي 544/القدس روح

  .554/ـ مديحه 553/ـ صبحانه 551/ـ با چراغ سرخ شقايق 538/ـ زني چراغ به دست 536/كوتاه
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  اشعار و شمارة صفحه  نام بحر  

  :مجموعه شام بازپسين
ـ  661/ـ خانه تكاني 600/ـ رندانه 499/ـ از آسمان تا ريسمان 597/اي در شام فتنه

  .614/ـ دورنماي شب 678/ـ صدايي در شب 588/ـ پرواز 2/577بامدادي
  :مجموعه صبح دروغين

  .729/ـ مدح برهنگي 700/ـ تنگ شراب و شعر من 698/ـ نويد 695/ها در كوير عقاب
  :مجموعه خون و خاكستر

  .844/هارانبر آستان ب
  :مجموعه زمين و زمان

  .951.../و نيز... » ونيز«

  بحر رمل  4

  :ها ها و دست مجموعه چشم
  .97/اتمامپردة ن

  :مجموعه شعر انگور
  .249/ـ پدر 259/ـ ديو 232/ها ـ كينه 219/بخت چشم

  :مجموعه سرمة خورشيد
  .345/گذاري ـ نام 290/ـ حسرت 332/ـ كوچه ميعاد 337/ـ گل ماه 295/گريه

  :مجموعه گياه و سنگ نه، آتش
ـ از نقطه تا  406/ـ در غبار خندة خورشيد 403/ـ شعر من و شعر باد 396/شيهة خاموش

ـ  465.../ـ جاده، خالي است 464/ـ كودك 457/ـ از مرداب تا دريا 451/دار ـ قلب بال 449/دايره
  .495/ـ گل يخ 470/سوـ دري بدان  490/اي بر سنگ ـ آيينه 467/اول و آخر اين كهنه كتاب

  :مجموعه از آسمان تا ريسمان
  .520/ـ موزه 511/ـ شهمات 504/اي زمين، اي گور، اي مادر
  :مجموعه شام بازپسين

ـ تصوير  618.../ـ اسب، هواپيما، رودكي و من 644/ـ مرثية بهاري 610/غروبي در شمال
  .641/ديگر

  :مجموعه صبح دروغين
  .723/ـ خورشيد نيمه شب 713/ارـ بيمار بيد 702/به محمد اقبال

  :مجموعه خون و خاكستر
  .831/سهراب و سيمرغ

  :مجموعه زمين و زمان
  .953/ـ عقرب و عقربك 865/ـ پله شصتم 924/سرنشين ـ زورق بي 898/صداي پا

  بحر رجز  5

  :ها ها و دست مجموعه چشم
  .151/ويرانة قرون

  :مجموعه سرمة خورشيد
  .274/آيينة دق

  :سنگ نه، آتش مجموعة گياه و
  .387/چنان روز ـ در انتظار آن 324/زنبق

  :مجموعه از آسمان تا ريسمان
  .567/برف و خورشيد

  :مجموعه شام بازپسين
  .612/ـ در نور چراغ 592/آهن خزاني

  :مجموعه صبح دروغين
ـ در بازتاب شعلة  776/ـ از رم تا سدوم 773/ـ تعبير 765/ـ دو پيكر 742/بر صليبي دوگانه

  .780/تكبري
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  اشعار و شمارة صفحه  نام بحر  

  :مجموعه خون و خاكستر
  .851/ـ صليب و ساعت 827/ـ فانوسي در سپيداران 814اي از نامه نيمه

  :مجموعه زمين و زمان
ـ آن  901/تاريخ ـ در قلب اين اقليم بي 878/ـ عنكبوت و انديشه 872/نجوايي در حضور آيينه

  .910/ـ كاخ كاغذين 908/زاد پنهان ـ هم 905/پرتو سوزان جادويي

  بحر متقارب  6

  :ها ها و دست مجموعه چشم
  .136/طغيان

  :مجموعه دختر جام
  .190/مالل

  :مجموعه سرمة خورشيد
  .317/ـ شيشه و سنگ 348/ـ بر ستون بسته 299/تيغ دو سر

  :مجموعة گياه و سنگ نه، آتش
  .376/برگ و باد

  :مجموعه شام بازپسين
  .628/ـ از دور و از نزديك و از دورتر 687/ـ پلنگ و ماه 664/ـ خطبة نوروزي 649/در باغ سبز

  :مجموعه صبح دروغين
  .2/721غزل

  :مجموعه خون و خاكستر
  .846/ـ رشتة گسسته 809/قصة بهاري

  :مجموعه زمين و زمان
  .917.../ـ كسي هست در من 885/از اهرمن تا تهمتن

  بحر منسرح  7

  :ها ها و دست مجموعه چشم
  .88/ـ يادبودها 76/محبوس

  :انگور مجموعه شعر
  .230/ـ دزد آتش 215/برده

  :مجموعه سرمة خورشيد
  .281/مسافر

  :از آسمان تا ريسمانمجموعة 
  .518/ـ از ميان چناران 513/گويد ـ درخت مي 510/معراج

  :مجموعه شام بازپسين
  .689/زخم پنهان

  :مجموعه زمين و زمان
  .870/دار عريان نقاب

  بحر خفيف  8

  :ها ها و دست مجموعه چشم
  .148/ـ برف و خون 68/بر شب درود

  :مجموعه گياه و سنگ نه، آتش
  .462/ها ها و قلب ـ سيب 437/گياه و سنگ نه، آتش

  :مجموعه صبح دروغين  بحر مقتضب  9
  .706/ـ هند 1/719غزل
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  تحليلي از وزن در شعر نادرپور

بنـدي اشـعار كـه پـيش از ايـن       ها و جدول تقسيم اينك، پس از توضيحات، نمونه
چنـان كـه    در شعر وي، هم. دهيم در شعر نادرپور بدست مي» وزن«شد، تحليلي از  ارايه

هـا،   اين نـوع وزن . دهد ها را بحرهاي مضارع و مجتث تشكيل مي مشاهده شد، عمدة وزن
هـاي   اي از وزن استنباط هر خواننده 34. هاي جويباري است به گفتة شفيعي كدكني، وزن

بپايان امشي باطني به سرايش پرداخته و بĤرامي آن را جويباري اين است كه شاعر  در آر
  .گر اين مسأله است برده است، چه روان و جاري بودن وزن، بوضوح قابل درك و نشان

رو داريم، لـيكن   اگرچه در اشعار مورد مطالعه، اين رواني را به صورتي عمده پيش
ه در شعر رسـتخيز ـ كـه    به عنوان مثال وقتي ك. در مواردي انديشه با صورت تفاوت دارد

  :خوانيم در بحر مضارع سروده شده ـ مي
  اند هاي سحر را بريده تاج خروس

  اند در خاك كرده
  ها از خاك رسته خرمن انبوه الله

  !اي باد، گوش كن
  35...كشند هاي خونين فرياد مي اين الله

و هـاي خـروس    هاي خونين و بريده شدن تاج يابيم كه صحبت از فرياد الله درمي
هنگامي كه اين تصوير به صورت شـعر آفريـده   . ها به صورت الله از زمين است رويش آن

كنيم؛ هيجاني كه به ضـمير خواننـده نيـز     شود، هيجاني در انديشة شاعر احساس مي مي
  .شود القا مي

توان گفت كه شعر  آيد، مي ها بدست مي با توجه به نتايجي كه پس از مطالعة وزن
گونه، اما آبستن رنگ و بـويي بـديع و    يرگر است كه در آرامشي نسيمنادرپور، شعري تصو

در ميان اشعار، اگر بگوييم شـعري بـا وزن خيزابـي وجـود     . پردازد لطيف، به آفرينش مي
هـاي جويبـاري    ايم و بايد گفت كه اكثر قريب به اتفاق شـعرها را وزن  ندارد، مبالغه نكرده

ـ . گيرد در بر مي مشخصـة اصـلي وزن در شـعر نـادرپور     «د كـه  اگر اين پرسش پيش بياي
بطـور  . »هاي شـعر اوسـت   بحر مضارع پايه و اساس وزن«: ، پاسخ اين است كه»چيست؟

. هاي جويباري در سرتاسر اشعار وي جاري و شفافيتي ويژه بدان بخشيده است كلي وزن
بي بكـار  هـا را بخـو   ها داشـته و آن  نكتة ديگر اين كه نادرپور، آگاهي علمي كامل به وزن

هاي مثبـت در   بنابراين از مشخصه. توان بر آن اشكال گرفت گرفته است، بطوري كه نمي
  .شعر وي، وزن است
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دوران ميـان  «و » دوران جواني«: توان به دو دسته تقسيم نمود شعر نادرپور را مي

گفت، شـعر او   سرود و عاشقانه شعر مي وي در دوران جواني غزل مي. »سالي سالي و كهن
ها، گاهي اوقات به ياد منـوچهري   اين دوران شعر طبيعت بود و خواننده با خواندن آندر 
كـه   اما در دوران پيري و غربت، غمي در سراسر شعر او سايه افكنده است، چنان. افتد مي

غربـت،  : ماية اصلي در دفترهاي واپسين نادرپور برشـمرده اسـت   سيمين بهبهاني، سه بن
  36.پيري و وحشت از آينده

و چـه در پيـري   ) هنگام وصف طبيعت و عشق(گويا نادرپور، چه در دوران جواني 
هـاي جويبـاري    چه بازتاب آن آرامـش را در شـعرش، وزن  . و غربت، آرامش را رها نكرده

امـا ايـن ظـاهر جريـان     . دهد و اين آرامش، همواره شعر او را روان نموده اسـت  نشان مي
اي طوفـاني نهفتـه    اين آرامش ظـاهري، انديشـه  طور كه ذكر شد، گاهي در  است و همان

  .اي آورده شد است كه براي تأييد نمونه
به عنوان حسن ختام، بايد گفت كه نادرپور، در حوزة عروض دچار مشـكل نبـوده   

كند، بلكـه   ها را انتخاب مي چه اين نادرپور نيست كه وزن. و بخوبي با آن كنار آمده است
به همين دليل . ارد تا پلي ميان انديشه و مخاطب باشدد هاست كه خود را عرضه مي وزن

هـايي رايـج    ها، وزن درصد آن 95است كه وزن در ديوان نادرپور، ناآشنا نيست و بيش از 
  .بينيم ها را همواره در شعر ديگر شاعران نيز مي است كه آن

  گيري نتيجه

اشـعار وي  وزن در مجموعـة   وزن در شعر نادرپور همواره جريان داشـته، شـعر بـي    -1
اما در بعضي از اين شعرها، بناگهان تغيير بحر را شاهديم كه نمونة آن . جايي ندارد

  .ذكر شد
وزن در مجموعة اشعار وي، از نوساني باال برخوردار نيست؛ بحر مضـارع كـه گـويي     -2

مورد پسند و مناسب طبع وي است، در تمام دفاتر ـ در مقياسي باال ـ وجـود دارد،    
نخستين كه مربوط به آغاز جواني شاعر است ـ آن زمان كه طبعـي   اما در سه دفتر 

بـرد،   توان بـدان پـي   الي اشعارش مي هايي كه از البه گرا، نيز عشق پرشور و طبيعت
هاي دوري ديـده   هايي در بحور رمل و هزج و نيز وزن گزين جان او بوده ـ وزن  جاي

يـك هـارموني و انسـجامي    هـا بـه    پس از آن، از دفتر چهارم به بعـد، وزن . شود مي
توانـد   كنـد كـه بـدين  ترتيـب مـي      رسد و صالبت و روانيي ويژه پيدا مي خاص مي

 .سبك شعر او را به لحاظ وزن مشخص نمايد
شـعر از نهـاد   . كند نظران، وزن شعر را شاعر تعيين نمي به عقيدة بسياري از صاحب -3

در آغـاز مقالـه ذكـر    طور كه  آيد و صرفاً يك قطعة منظم نيست و همان شاعر برمي
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پـس شـعر،   . دهد كه با روح و جـان سـرو كـار دارد    شد، عناصري آن را تشكيل مي

بدين سـبب  . كند خود وزن و بحري را كه متناسب با انديشة شعر است، انتخاب مي
بينيم كه بحرهـايي نامتـداول بكـار رفتـه      است كه در كالم شاعران بزرگ كمتر مي

سرايد و خود را به تكّلـف   ه شاعران است كه از نهاد مينادرپور نيز از اين دست. باشد
هـاي   وزن. آزمايي كند و شعر بسرايد افكند تا در بحرهايي عجيب و ناآشنا طبع نمي

هايي از همـان   اشعار نادرپور، همه آشناست، به جز تعدادي اندك كه آن هم زحاف
 .سروده استبحر متداول شعر  9بطور كلي وي در . رود بحرهاي آشنا بحساب مي

گيـر دارد و   در دفترهاي واپسين، بحرهايي چون بحر رجز و مجتث، افزايشي چشـم  -4
در آخرين دفتر، شمار شعرهايي كه در بحر رجز سروده شده، به شـعرهايي كـه در   

به عقيدة محقق ايـن بحـر نـوعي هجـرت را بـه      . شود بحر مضارع است، نزديك مي
در حال بستن است و منتظر ساربان تـا بـا    گويا شاعر بار خود را. كند خاطر القا مي

 .او سفري را در تدارك باشد
نكتة مهم اين است كه نادرپور در هيچ شعري از بحرهاي غريب و ناآشـنا اسـتفاده    -5

تـايي و   شـود، شـانزده   هاي شعر او، بحر مربع ديده مي كه در وزن نكرده است، چنان
ها، مخصـوص   بعضي از وزن. تتايي نيز هست، ولي غريب و دور از ذهن نيس دوازده

ايـن  . »مفعـول فـاعالت فعـولن   «و يـا  » مفاعلن فعالتن فع«شعر امروز است، مانند 
شود و شايد بتوان در غزليات شمس يكـي   ها در شعر شاعران قديمي ديده نمي وزن

بينيم، به دليـل   پس اگر بعضاً بحري ناآشنا در اشعار نادرپور مي. دو نمونه پيدا كرد
 .هم در سطحي بسيار پايين است چنيني، آن حرهايي اينبكارگيري ب
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