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 چکیده
مکتبی است که در فرانسه و قرن بیستم  سوررئالیسم،

پدید آمده است. هرچند این مکتب در اروپا مطرح شد، 
توان در آثار از اندیشة این مکتب را می هاییبارقه

و جو و بازیابی  شاعران و نویسندگان ایرانی نیز جست
های سوررئال این آثار و سوررئال کرد. گاه بین مؤلّفه

شود که حکایت از دیده می های عمیقیغرب، تشابه
کنون دارد. اصالت این مکتب در آثار ایرانی از گذشته تا

، به کنکاش در تحلیلیـاین پژوهش، با روش توصیفی
های سوررئالیستی آن را جلوه اشعار نادرپور پرداخته و

های غربی تطبیق داده است. نتیجة بدست آمده، با مؤلّفه
ر شاعر سوررئالیست دهد، هرچند نادرپونشان می

های سوررئالیستی در اشعار او نمود امّا مؤلّفهنیست، 
عدم هراس از مرگ، ایجاد تصاویر  پررنگی دارد.

تصاویر سوررئالیستی بسامد فراوان نامفهوم و عجیب، 
هایی از عناصر نمونه ،تشخیص ومیزی آحسّ و 

تطبیق با  سوررئالیستی در شعر نادرپور است که قابل
  .های غربی سوررئالیستی استمؤلّفه
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Abstract 
Surrealism is the presentation of free images of 

subconscious mind. The aim of this method is to 

emancipate the imagination from reason 

dominance, and create original and intact themes 

in an atmosphere of sleep-awake and semi-

conscious beyond time and space. This new 

method makes random emerging forms of 

writing to appear and presents a new report of 

reality. As sparks of this school reflection can be 

retrieved in Nader Naderpur's works, this 

research explored Naderpur's poems and 

analyzed its surrealistic effects using descriptive-

analytical method. The obtained result shows 

that Naderpur is not a surrealist poet, but 

surrealistic components have a colorful presence 

in his poems. No fear of death, creation of weird 

and bizarre images, the use of strange and 

unfamiliar similes and metaphors, frequent use 

of synesthesia and personification are some 

examples of surrealistic elements in Naderpur's 

poetry. 
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 مقدمه .1
های مهمّ فکری، ادبی و سوررئالیسم یکی از نهضت

هنری قرن بیستم است که در فرانسه پدید آمد و 
، ختم نشد و به تئاتر محدودۀ آن فقط به شعر و داستان

توجّه  ، پیکرتراشی و غیره نیز کشیده شد.سینما، نقّاشی
پارچه، ایجاد تصاویر پارادوکسی، به جهان زنده و یک

های زدایی، گریز از قافیه یا وزن، هنجارگریزییآشنای
هایی از های سوررئالیسم نمونهنحوی و سایر شاخصه

 جذّابیت این مکتب ادبی است. 
شاعران و نویسندگان فراوانی به جهت خاص و 
متفاوت بودن این سبک، به سمت آن گرایش پیدا 

و به عنوان شاعر یا نویسندۀ سوررئالیست، کردند 
ها اند و عناصر سوررئالیسم در آثار آنافتهشهرت ی

 شود.به وضوح، مشاهده می

کنکاش  نگارنده در این پژوهش برآن است تا با
ها های شعری نادرپور، به بررسی مؤلّفهدر مجموعه
و های سوررئالیسم در آثار او بپردازد و شاخصه

وردهای مکتب تا چه حد از دستاکه شاعر، این
ها با به تطبیق این یافته سپس ،استبهره برده فوق، 
 های غربی آن پرداخته شود.مؤلّفه

در این تحقیق پس از ارائة مبانی نظری، در باب 
مکتب ادبی سوررئالیست و سابقة آن در شعر 
معاصر و ادب فارسی به تحلیل اشعاری از نادرپور 

پرداخته  ،یستی هستندکه دارای عناصرسوررئال
به  بندی این اشعارضمن طبقه خواهد شد؛

چگونگی استفادۀ وی از شگردهای سوررئالیستی 
تطبیق با سوررئالیسم غربی  خواهد رسید. سپس

 صورت خواهد پذیرفت.
ای کوچک برای این پژوهش روزنه وارمامید

شناخت هرچه بیشتر نوشتار شاعران و نویسندگان 
 رهیختة معاصر باشد.خلّاق و ف

 روش تحقیق. 2
روش تحقیق در این مقاله، بر مبنای تحلیل و 

بهره ست. نگارنده برآن است تا با ا هاتوضیح داده
های معتبر مربوط به جریان از دیدگاه بردن

کسب شناخت نسبی از تفکّر و سوررئالیسم و 
که را  های این مکتبمؤلّفهشخصیّت نادر نادرپور، 

گیری با مکاتب پیش و پس از خود تفاوت چشم
با روش تحلیل  پژوهشو سپس  .، بررسی کنددارد

 شود. ختمبیان نتایج علمی  محتوا، به

 پیشینة تحقیق .3
در حوزۀ سورئالیسم در سطح جهان، آثار معتبر 

سرگذشت »کتاب وجود دارد. برای نمونه:  بسیاری
داد و »کتاب ؛ (1381)آندره برتون « الیسمسوررئ

در  ؛(1376) یگزبیبی ا یو یس از« سوررئالیسم
ی از ادب هایبا مکتب ییآشنا» ایران نیز دو کتاب

از « های ادبیمکتب»و  (1385) «ثروت منصور
ها کتاب هایی از ده( نمونه1376) درضا حسینیسیّ

  معتبر در این زمینه هستند.
آثار ادب  ة بررسی سوررئالیسم درزمین در

ت اس شده انجامکنون تحقیقات متعدّدی تا فارسی،
نامه و مقاله( که هرکدام از منظری )بصورت پایان

 . این تحقیقاتاندپرداخته متفاوت به این موضوع
ای به بررسی این مکتب در اثر شاعر و یا نویسنده

نامة پایان :ی مثالاند. برامشخّص محدود شده
« بررسی عناصر سوررئال در غزلیّات بیدل دهلوی»

برررسی تصاویر »، (1393) نوشتة تقی شیخی
« سهراب سپهری هشت کتاب سوررئالیستی در

در این  (1391) نوشتة اسماعیل پورلوکالیه
تحقیقات به بررسی اشعار شاعر مورد نظر از 

هایی نمونه بیان و بهدریچة مکتب سورئال پرداخته 
های سوررئال در اشعار مورد نظر، از شاخصه

تحلیل یا  یمنتهی شده است. اشعار نادرپور نیز گاه
در زمینة بررسی سوررئالیسم در امّا  ،شوندمینقد 

، در سطح مقاله گونه تحقیقیآثار نادرنادرپور هیچ
 است. نشده ب انجامیا کتا رساله
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 مبانی نظری. 4
 سوررئالیسم

، ذیل واژۀ المعارف فارسی دایرهمصاحب در 
سوررئالیسم، بیان احساس و »نویسد: سوررئالیسم می

زمینة فکری، گونه پیشاندیشة ناب است که از هیچ
وابستگی ذهنی، مالحظة اخالقی و قواعد هنری، ادبی 

ها قرار و تحت تأثیر آن و زیبایی شناختی ناشی نشده
 (.422: 1345)مصاحب، « نگرفته باشد

سوررئالیسم مانند هر مکتب یا جنبش دیگری، 
از نخستین روزهایی  .باره شکل نگرفته استیک

که انسان به آفرینش هنر پرداخته، همواره در 
ها، کیفیّت و ویژگی غریب و بسیاری از این آفریده

که همگان را محسور است شته ماورایی وجود دا
کرده؛ در عین حال این ویژگی قابل توضیح می

این کیفیّت، همان ظاهر شدن تخیّالت »نبوده است. 
هنرمند در اثرش و برکنار نشان  نام وو توهّمات بی

یافتن  با عقل سلیم و میدان شدن منطق متعارفی
نوعی بی منطقی یا تمایالت نامعقول است که از 

 «گیردضمیر تاریک انسان سرچشمه می اعماق
  (.539: 1374)حسنی، 

در واقع سوررئالیسم در جهت تغییر درک 
سوررئالیسم متعّهد به »کند. واقعیّت حرکت می

تصحیح ما از واقعیّت است؛ یک نوع حرکت در 
فضای متناقض، تکوین یافته از دو عنصر رویا و 

ست از . روش سوررئالیستی بعضاً عبارت اواقعیّت
نسبت دادن خواصّ غیرعادی به اشیای عادی و 
کنارهم گذاشتن اشیاء و مفاهیم بی ارتباط به 

 دیگر و به هم ریختن رابطة موضوع با متنیک
 (.55: 1376)بیگزبی، 

ها بیش از آن که به عقل وابسته سوررئالیست
باشند، در تمایلی قابل مالحظه نسبت به احساس 

نوعی قرابت »مبناست که شوند و بر همین دیده می
شود و بین جریان سوررئالیسم و رمانتیسم دیده می
گرایی البته نقطة مشترک را باید در مقابله با عقل

(. پس سوررئالیسم چیزی 76)همان:  «دانست
نیست مگر آزادی مطلق وهم و خیال و برکناری 

 عقل و منطق از جریان آفرینش هنری. 
فراوانی  مشهورهنرمندان  ،مکتب سوررئالیسم

 را از سراسر جهان تحت نفوذ خود درآورده است.
هنرمندانی که هرکدام به عنوان یکی از شاخصان »

گردند و جامعة هنری سرزمین خود تلقّی می
داران بسیاری دارند؛ هنرمندانی که برای مدّتی طرف

طوالنی یا کوتاه، ضمیرناخودآگاه خود را مورد 
(. 116: 1366)ابراهیم،  «ددادنیورش قرار می

هدف سوررئالیسم، در آغاز عصر مدرن، بیدار »
انسان با دیدی تازه به اشیا در جهان بود. این  کردن

کار از طریق برآشفتن ذهن و شگفتی آفرینی و 
پذیر است و مایة حیرت دیدار با مجهول امکان

شناسی سوررئالیسم شود. حیرت از اصول جهانمی
چشم را به اعماق جهان غنی و سرشار است که 

 (.314: 1386)فتوحی،  «گشایدمی
آفرینش تصاویر سوررئال، مانند هر مکتبی، 

های مشخّصی است. این دارای مبانی و مؤلّفه
از اساس با زیباشناسی کالسیک، رمانتیک »عناصر 

و سمبولیک متفاوت است. مبانی این نوع 
به تفصیل  های سوررئالیسمتصویرگری در بیانیه

شود: ها اشاره میآمده است که به برخی از آن
نگارش خودکار، اصالت خواب و رویا، اشتیاق به 
امر شگفت، نفرت از منطق و گرایش به عشق، 

 (.315)همان، « لحظة روانی و ... 

 زندگی و آثار نادرنادرپور
نادرنادرپور، فرزند ارشد خانوادۀ نادرپور، در »

هجری شمسی در تهران  1318پانزدهم خرداد 
رضاقلی »از نوادگان « تقی میرزا»متولّد شد. پدرش 

نقّاشی زبردست و مردی ادیب بود که « میرزا
نوجوانی و جوانی نادر را با ادبیات خصوصاً شعر 
کالسیک ایران گره زد. نادرپور، تحصیالت ابتدایی 
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و متوسّطه را در تهران گذراند. چاپ نخستین 
شود دورۀ دبیرستان مربوط میشعرش نیز به اواخر 

ماهنامة »در « احسان طبری»آمیز که با تأیید ستایش
همراه شد. وی با شهال هیربد ازدواج کرد و « مردم

بود که در « پوپک»ثمرۀ این ازدواج تنها فرزندش 
 نادرپور .هجری شمسی به دنیا آمد 1328تیرماه 
هجری شمسی از همسرش جدا شد.  1331سال 

مدرک دیپلم، به فرانسه عازم شد و پس از اخذ 
دریافت  مدرک لیسانس خود را از دانشگاه سوربن

به تهران بازگشت. او به زبان  کرد و سپس
فرانسوی تسلّط کامل داشت و شاعرانی چون 

فرانسوی به روی برخی از اشعار « بودلر»و « نروال»
چنین او به ایتالیا و نخستین او مؤثّر بودند. هم

 29سفرهایی داشت و در نهایت در امریکا نیز 
 لس در در منزل شخصی خود 1378بهمن سال 

(. 113: 1348)دستغیب،  «آنجلس درگذشت
مند بود. سری پر شور نادرپور، به ادبیات عالقه»

داشت و در آغاز جوانی نیز به سیاست روی آورد 
و عضو سازمان توده شد، امّا خیلی زود از آن کناره 

 (.921: 1372، ای)خامه «گرفت
شعرهای متعدّدی  ها دفترآن سال در نادرپور

 (، دختر جام1333) هاها و دستچشم :چونهم
 (، سرمة خورشید1337) (، شعر انگور1334)
( و مجموعه اشعار 1357) شام بازپسین ،(1339)

 دیگری را به چاپ رساند.

تطبیق سوررئالیسم غربیی ؛ بحث و بررسی .5
 به در شعر نادرپورهای مشابا مؤلّفه

آشنایی نادرپور با مکاتب ادبی غربی، در سفرهای 
شد که  سبب ـ فرانسه ویژه  هب ـمتعدّدش به اروپا 

تر به تخّیل و او با دوری از عقل، بیش
گرایی تمایل نشان دهد و با الگوگرفتن از ذهنیّت

اشیای سوررئالیستی و کنارهم گذاشتن اشیا و 
ربط، به هم ریختن موضوع و متن و مفاهیم بی 

بسیار شگردهای دیگر که برای کسانی که از بیرون 
ناظر اشعار سوررئالیستی او هستند، هیوالیی 

 دهد. شگرف و نامعقول ارائه می
معنایی، حرکت به سمت مرزهای بی

 آمیزی،بسامد باالی حسّ های خلّاقانه،ترکیب
از  جان و گریزبخشی به اجسام بیشخصیّت

هایی از تصاویر نمونه هنجارهای زبانی،
به صورت  هاسوررئالیستی اوست که در ادامه به آن

 بندی شده، پرداخته خواهد شد. طبقه
بسیاری هایی اصول و مؤلّفهاز ها سورئالیست

ین بخش به در ا .اندبهره بردهبرای هنر خود 
که در اشعار نادرپور هایی از این اصول، شاخصه
 شود.اشاره می وده است،جلوه نم

 نگارش خودکار  .5ـ1
نگارش خودکار یکی از اصول اندیشة 

روش نگارش خودکار به »هاست. سوررئالیست
نوعی رهایی از هرچیزی است که حدّ و حدود 

القی، کند. موانع منطقی، اخاندیشه را مشّخص می
 «های دنیایی نمونة این موارد است.ذوقی و وسوسه

 (.89: 1376)بیگزبی، 
بی توجّهی به عالم بیرون را  این نوع نوشتار

این نگارش از هرگونه » و در نتیجهطلبد می
 وابستگی به اندیشه، منطق، اخالق در زیباشناختی

 تصویرهای » (.159: 1387)حسینی، « به دور است
سوررئالیستی مانند تصویرهای افیونی است که 

اختیار و ها بیای ندارد. آنشخص در آن اراده
ها گریزی نیست، آیند، شخص را از آنظالمانه می

تعطیل است و قوای ذهنی  زیرا در آن حالت اراده،
 (.311: 1386)فتوحی،  «انداز کنترل شخص خارج

اختیاری و  هایی از این بیپور نمونهدر آثار نادر
 شود:خروج از حدود دیده می

های روم/ از کوچهبا گاری شکستة خورشید می
عمر به سوی سرای مرگ/ در زیر چرخ گاری 



 41مشابه در اشعار نادر نادرپور  هایو مؤلّفه یغرب سمیسوررئال قیتطب

شوند/ با دود و با غبار خورشید، روزها خاموش می
 (.367: 1356)نادرپور،  شوندآغوش میهم

نادرپور در بند فوق تصویری از گاری خورشید 
دهد و دود و غباری را در میهای عمر در کوچه

معلوم و های ناکند. این صحنهآغوش هم ترسیم می
آشنا، گویی از عالمی به غیر از جهان ما برخاسته نا

  نویسد:است. در بندی دیگر می
وقتی که چون آتش جوان بودم/ خورشید 

خندید/ دیدم که میگاهان را/ بر قلّة البرز میصبح
بود/ وز خندۀ او  دیدار او در چشم من خوش

 (. 911 :1378)نادرپور،  شادمان بودم
شاعر خود را در تشبیهی غیرملموس به آتشی 

خندد و جوان، مانند کرده که خورشید با او می
های غریب اتّفاقاً از این خنده شادمان است. تشبیه

در اشعار نادرپور، به ایجاد فضای سوررئالیستی 
شبیهاتی از قبیل: کمک شایانی کرده است. ت شعر او

ها چراغ قرمز نارنج ،(281)همان:  شیهة خاموشی
های درخشان ها، پشّهستاره ،(474: 1378)نادرپور، 

حافظة من چون عنکبوت  ،(931 فسفرین )همان:
 (.927) همان:  سالکهن

دوند جا که پشّگان درشت بلندپای، مستانه میآن
نة وزغ های غریباجا که نالهبرامواج پرغرور/ آن

پیچیده در سکوت چمنزارهای دور/ بانگی نهیب 
زندم از درون دل/ کاین سرنوشت تُست که در می

 (.132: 1333)نادرپور،  انتظار تُست
شاید تنها در تصاویر سوررئال است که چنین 

چون توان دید: باران، همتوصیفی از بارش باران می
پر آبله هایش را بر زمین که مانند تنی انسانی، ناخن

. این تصویر نه چندان زیبا و دلنشین، خراشداست، می
 توصیفی سوررئالیستی از بارش باران بر زمین است:

 )همان: خاریدها/ تن پرآبله میزمین به ناخن باران
252.) 

 یک دم، فشار گرم سرانگشتی/ بالهای مرا سوزاند
 (.171: 1339)نادرپور، 

، برخالف نادرپور، در مؤلّفة نگارش خودکار
ها که تنها در نگارش خودکار بر سوررئالیست

، تأکید دارند، این بی ارادگی و بی اختیاری مطلقبی
شود. نادرپور دیده می آثار و در سراسر اشعار ارادگی

 البتّه این بی ارادگی، مقابل ارادۀ خداوند است. 

  . خواب و رویا3ـ1
ز رویا ها برای حلّ مسائل زندگی اسوررئالیست

رویا همة اتّفاقات، آسان به  زیرا در گیرند،کمک می
دهد که خود رویا به آدمی اجازه می»رسد. نظر می

 «در آن نفوذ کند و به معرفت متعالی برسد
ها (. این باور را سوررئالیست837: 1382)حسینی، 

 اند.پذیرفته از اندیشة یونگ
ت ورود به ساحت بی نهای»فتوحی معتقد است 

رویا و ناخودآگاه، حیرت افزاست؛ زیرا عرصة 
مطلق و جهان بی شکل و رنگ است. یک نوع 

سویی جانبی و به سوی بیپیشروی به جانب بی
(.عنصر خواب و رویا، 316: 1386)فتوحی،  «است

در مجموعه اشعار نادرپور، فضایی سوررئالیستی را 
 کرده است.  ایجاد

همه شب/  بینمخواب می نویسد:نادرپور می
اسب رهوار مرادم را/ بالش از نور سحرگاهان 

بینم که بر زین بلند او/ راه طالیی رنگ/ خواب می
-پیمایم از فرسنگ تا فرسنگ/ رو به سوی قلّهمی

 (.416: 1356 )نادرپور، آرمهای دور می
در شهودی با سهراب، در عالم خواب 

/ زنان پرسیدمنویسد: از تو در خواب، شبی طعنهمی
راستی خانة سهراب کجاست؟ تو سپیدار کهنسالی 
را / به سر انگشت نشان دادی و خندان گفتی/ 
نرسیده به درخت، کوچه باغیست که از خواب 

 (.837: 1378)نادرپور،  خدا سبزتر است
ای در شام نیز رویانگری نادرپور در شعر فتنه

ها و جهان ها، غمشود، شاعر از روزمرهمشاهده می
 هایمشغولیاعتنا به دلک خود خارج شده و بیرمانتی
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خواب خود، چشم  سابق خود است. او تحت تأثیر
 کند: بینی میشود و حتّی پیشکند و بینا میباز می

شبی که زلزله، تاریخ را مسخّر کرد/ ستون معرفت 
اش فرود قوم بر زمین غلتید/ و طاق رفعت اندیشه

 (.597: 1358)نادرپور،  آمد
ر، دست یافتن به جاودانگی را فقط در نادرپو

از آسمان »کند. او در شعر تجربه می خواب و رویا
هم در رویاست و هم در متن  «تا ریسمان

 های روزمره و دردش، درد بشریّت است: مشغله
بیند/ و زمین درد سقوطش را هر شب به خواب می

بیم مُردن، عشق بزرگ آدم را/ به عقل مور بدل 
 جوید/ه زندگی را در زیر خاک میکرده تیت/ ک

چه روزگار غریبی/ مرد مارگزیده، از ریسمان سیاه 
ترسد/ که ریسمان مار است/ نقطة و سفید می

ست/ که آسمان با ریسمان گره زده است/ و اوجی 
)نادرپور،  آسمان همه در خواب و دار، بیدار است

1356 :511.) 
شعرها که این گروه از »نویسد: یداهلل رویایی می

رسد، لزوماً متضمّن در آن شاعر به رؤیت جهان می
بینی نیست، ولی حدّاقل این هست که نوعی پیش

انسان شاعر را به نوعی شریک سرنوشت جهانیان 
 (.1379:225 )رویایی، «کندمی

که از نامش  ـ« صبح دروغین»در مجموعة 
از یک خواب و رویایی توهّمی سخن ، هویداست

نمونه شعرهای زیبایی از نادر پور وجود  ـ گویدمی
دارد که از گرایش به خویشتن خارج شده، به فکر 

 .بینددیگران است و انگار در خواب دیگران خواب می
)مجموعه  های دیگر از خواب و رویا: ) نادرپورنمونه

 (.768، 747، 737، 722، 715 :1378اشعار، 
نادرپور در مقدمة دفتر شعر صبح دروغین 

ها را دانم چه دستی است که ایننمی»نویسد: یم
به « من حسّ بیدار»ها را بینینویسد. این پیشمی

گویی ، امّا این حس، دعوی غیبمن داده است
نداشته است، بلکه به مدد شناسایی گذشته، از 

 (.3، 1356) نادرپور، دادآینده خبر می
نادرپور در خواب و رویا که کلید دستیابی به 

هاست به حرکت روح در زمان معتقد شناختهنا
است. روحی که در بیداری، در اجساد متکثّر است 

 و توانی ندارد. 
ها، نوع خواب مشخّص دیدگاه سوررئالیست از

اند، امّا در ها را در نظر گرفتهنشده و همة خواب
گشای حقیقت اندیشة نادرپور، هر خوابی راه

لید کشف ضمیر ها، رویا را کسوررئالنیست. 
دانند و نادرپور، رویا و سفر روح در ناخودآگاه می

 شمارد. عالم را کشف حقایق جهان می

 . دیوانگی2ـ1
جنون و دیوانگی یکی از اصول مطابق و مشترک 

ها و نادرپور است. آندره برتون دربارۀ سوررئالیست
آنان در تخیّل خویش »نویسد: ها میجنون سوررئال
های گوییدی برخوردارند و از هذیاناز آرامش زیا

برند. این دیوانگان، خویش به قدرکافی لذّت می
که توجّهی به بی آن های سرکشی هستند وآدم

ضروریّات روزمره داشته باشند، دنیایشان همان 
)حسینی،  «قاطعیّت را دارد که دنیای عادی برای ما

جنون، حالت رهایی از سلطة عقل » (.841: 1387
رهاسازی نیروهای نهفته در درون است و از  است؛

این جهت است که از منابع شناخت و سرچشمة 
)فتوحی،  «تواند باشدآفرینش سوررئالیستی می

 نویسد: (. نادرپور می311: 1386
صحبتی غیر از وز پیش دانستم که در غربت/ هم

جنون بر در نخواهد کوفت/ وز من کسی جز 
 (.915: 1378ادرپور، )ن کسی دیدن نخواهد کردبی

نشین شاعر در غربت جنون، هم دیوانگی و
است و او با این ماجرا کنار آمده است و دیوانگی 

 خواند.کالم خود میرا هم
آبی از کوزه تو گویی به زمین ریخته بود/ زیر آن 

 گور تو سنگ نداشت/ لکّه نمناک تو پنهان بودی/
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 (836 )همان: های بیابان بودیتو به گمنامی گل
این موضوع که شاعر، مخاطب خود را پنهان 

ای بخواند که گورش زیر قطره آبی بداند، و او مرده
های یک بیابان، در سنگ قبری ندارد. یا تصّور گل

ازای انواع گل و انواع تشبیه در این باب، تنها ذهن 
دهد، سرکشی شاعر در بیان ، سوق میرا به یک سو

چنان به آرامش از این  این تصاویر و تشبیهات. او
ست که ا گوید، که گویی اتّفاقیها سخن میصحنه

ست. همان طور که اگیری هر روز در حال شکل
 گویددر جایی دیگر از بحر واژگون سخن می

(. دریای معلّقی که زادۀ 925: 1378)نادرپور، 
و در آخرین  جنون آنی شاعر سوررئال است

و ساقة درخت را روندۀ روی تنه  هایتصویر، آب
های روی صورت مخاطبش، که به تقلید از چین

 آرود: مشغول حرکت هستند به نمایش در می
ها/ در هر شکاف ای که درختان و آبآیا ندیده

های تو ساقه و در هر شیار موج/ از چین گونه
 (.989)همان،  اندتقلید کرده

های آزادی ذهن در نزد جنون یکی از جلوه
بهترین  هاست. از نظر آنان آدم مجنونسوررئالیست

)ثروت،  «یدهاستصنمونة آزادگی و یلگی از تمامی 
(. این ستایش جنون و تمایل به دیوانگی 257: 1385

 شود.در اندیشه و شعر نادرپور به وفور دیده می

 . طنز1ـ1
های این جهان، با از نظر هنرمند سوررئال، پوچی

دار جلوه نان، خندههای الیتناهی آزوتوجّه به آر
 های عادی زندگی استکنندۀ جنبهکند؛ طنز ویرانمی

عالقگی به واقعیّت خارجی را ایجاب نوعی بی»
کند و دیدگاه کسی است که غوغای جهان را از می

 (.814)همان:  «کنداش تماشا میبالکن خانه
حسّ بی اعتمادی و ناخرسندی از اتّفاقات 

دغدغة همیشگی  41تا  31سیاسی و اجتماعی دهة 
تمدّن نداشتة  ،شاعر است و با زبان طنز و کنایه

کشد و آنان را از لحاظ فرهنگ بشر را به سخره می
 داند:تر میو شعور اجتماعی، از قوم بربر هم پایین

توزی/ خوشا زیستن در به تنگ آمدم زین همه کینه
ور شد میان سیاهان/ که در خاک و خون غوطه

ن گر این است/ کو بربریّت؟)نادرپور، طبیعت/ تمدّ
1333 :137.) 

و یا در جایی دیگر شهر را خالی از وجود 
داند که بتوانند تغییری در مردان غیرتمندی می

-قدانی میخفقان مملکت ایجاد کنند، آنان را کوتاه

داند که عرضه و توان انجام کارهای بزرگ را 
  ندارند:

د مردان کوتاه است/ ها/ مانند قدرشهر/ درها و طاق
از پشت هیچ پنجره دیگر/ یک قامت کشیده، یا 
یک سرِ بلند، نمایان نیست/ دیگر کسی رفیق 

 (.447)همان،  نیست
آخر بگو با من/ آیا به قدر شیر مادر بایدم خون 

  (.592: 1358)نادرپور،  جگر خوردن؟

 شاعر، با طعن و طنز، خون جگری را که
 شمارد.برمی خورد بیش از شیر مادرمی

نادرپور، چندان نتوانسته است این مؤلّفة 
سوررئال را در محتوای آثار خود بگنجاند. او شاعر 
طنزپرداز نیست و فضای درام شعر او این مضامین 

 تابد.چندان، نمیرا 

 لحظة روانی .1ـ1
و خارج از  تصاویر سوررئالیستی از لحظاتی، سریع

ده از تناقض و لحظاتی، آکن»گویند. زمان سخن می
ای است که چشم و عقل و هذیان است. جرقّه
ای زند؛ بنابراین تصویر مؤلّفهعادت را برهم می

 «های گریزان ناسازاست در هم آمیخته از پاره
 (.318: 1386)فتوحی، 

نادرپور از دردهای نهانی  «ستارۀ دور»در شعر 
خواهد حقارت را گویید و میمردم سخن می

بل مخالفان فریاد بزنند؛ امّا تصویری نپذیرند و مقا
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 سازد، شبیه یک هذیان است:که او می

دیوارهای کور  کشند/ها نعره میتصویرها در آینه
تک تک ستارگان همه با  کنند/کهن ناله می

 اندهای تر، دامان باد را به تضرّع گرفتهچشم
(. تصاویر در آینه فریاد 314: 1339)نادرپور، 

ها با گریه نالند و ستارههای کهنه میزنند، دیوارمی
ها را فقط در اند. این صحنهدست به دامن باد شده

 توان دریافت. تصاویر سوررئالیستی می
های تا لقمه اند/این گورهای نو که دهان باز کرده

ه جانیان و بفردا،  شده را در گلو فروبرند/گم
های تازۀ خود را کنند/تا طعمهخسان روی می

 (.147: 1333)نادرپور،  وبرندفر

ها های این لحظهتشبیهات وهمی نیز از ویژگی
هایی است که در تصاویر سوررئال رخ و دم

سخن گفتن از سیمرغ که وجود خارجی  دهند:می
هربامداد،  های قلّة کبودم که آفتاب/ندارد: سیمرغ

بیم  ،(279: 1339)نادرپور،  بوسه نشاند به بال من
 ( 914، 833، 792: )همان سیمرغ

دیگر موجودات وهمی: در دل ظلمت شب 
 ست/ که به من بسته نگاهش را ....دیودیوی

 غول ،(88)همان، ، (259: 1336)نادرپور، 
 ( شبح، اشباح942و  758، 397: 1378)نادرپور، 

  (.58)همان،  (.پریزاده74، 71، 61، 61، 78)همان، 

 های فراواقعی. اشیا و مکان3ـ1
اط هنرمند سوررئال با دنیای وهم و دیوانگی، ارتب»

-های فراواقعی میمنجر به ارتباط او با اشیا و مکان

های ناشناخته و شود؛ آشنایی با موجودات و مکان
های عجیب به دورن در نهایت، پا گذاشتن قدرت

 (. 88: 1381)برتون،  «جهان واقعی

ی، فنا، عدم در خودچون: بی بسیاری هایواژه
شود: در غربتی به وسعت اندوه می شعر نادرپور دیده

کنیم/ بی هیچ و انتظار/ ما با زمان به سوی فنا کوچ می
 (. 941: 1378 )نادرپور، اشتیاق، بی هیچ یادگار

داند، بی رفتن به مکانی که شاعر آن را فنا می

خودی قدم هیچ میلی در غربت به سمت بی
و یا در جایی دیگر، سرزمین دیگران،  داردبرمی

ست که برای شهر و ی اهاینام سرزمین ناشناسان،
 :برگزیده است کند،کشوری که در آن زندگی می

در سرزمین دیگران/  من از اندیشة بیگانگی هرروز/
 (.942)همان:  سربرزمین دارم

قدر ماندم/ کز من کسی با در سرزمین ناشناسان، آن
پدید آمد/ پیرانه سر دیدم که سیمای  ای دیگرچهره

رو با من نخواهد کرد/ جوانم را/ آیینه هرگز، روبه
 کسی دیدن نخواهد کردوز من کسی جز بی

 (. 95: 1382)نادرپور، 
شهر قشنگ  هایی دیگر از این بی مکانینمونه
قطار نامعلوم در حال آمدن است که با ا نوجوانی

پنهان/ امّا قطار  شهر قشنگ نوجوانی در افق است:
ای را از آید/ آوارهبادپیمایی که از اقطار نامعلوم می

 نآرد به سوی ایها، با خویش میدیار آشنایی
 (.915: 1378)نادرپور،  غریبستان

شبی که سحر ندارد، شبی بی انتها و بی زوال، 
آن مرد بی  که شاعر را در خود فروبرده است:
شبی نهاد که ستاره شدم کز غم غروب/ رو در 

 (335: 1339)نادرپور،  هرگز سحر نداشت
درها همیشه سوی درون باز  جا، در این دیار/این
شود/ در سرزمین غربت اندوهگین من/ شب در می

 شودهای من آغاز میدل من است، صبح از شقیقه
 (.786: 1378)نادرپور، 

سرزمین غربت اندوهگین من، غار تنهایی شاعر 
به مکان زندگی او ندارد. او هرجا  است که ارتباطی

هایش که باشد، هرروز صبح این اندوه از شقیقه
 شروع خواهد شد و او را در برخواهد گرفت.

 ،(739: 1378)نادرپور،  خمخانة تاریخ
 های ذهننیز المکان (635 :قمارخانة تاریخ )همان

 نادرپور است.
های شگفت در اشعارش بسیار نادرپور، از مکان

های فراواقعی که از ده برده است. مکاناستفا
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 دهند.ناکجاآبادهای سوررئالیستی خبر می

 . تصاویر سوررئال و خیال انگیز 0ـ1
در  صیو تشخ یزآمیحس هایهیآرا یبسامد باال

دهد تصاویر سوررئال در شعر نادرپور نشان می
 شود. اشعار او فراوان دیده می

 ـ تشخیص
، اشیاء بی جان، عناصر در تصاویر سوررئالیستی نیز

طبیعی و مفاهیم انتزاعی وقتی موضوع تشخیص 
 گیرندقرار می

دیگر تنها دربردارندۀ یک حالت عاطفی نیستند، 
که ناشی از ارتباط  هستند داربلکه موجوداتی جان

زنند که انسان و آنان، ارتباطات جدیدی را رقم می
همه حاکی از قدرت تخیّل شاعر است. اشعار 

رپور نیز بسامد باالیی از تشخیص را دارا است: ناد
و سیل خاطرات/ گویی ز سکوت شب من بودم و 

 (.58: 1333)نادرپور،  نشاط حیاتم رمیده بوددل، 
 ( 611)همان:  هنوز بانگ سپیداراناست از  بیشه بیدار

خجل چنان شاد از خانه بیرون شدم/ که از من 
 (819من )همان:  گشت اندوه

از تشخیص در مجموعة اشعار هایی نمونه
: 1378)نادرپور،  های بغض: پنجه(1378نادرپور)

(، 836) بی رحمی تقدیر ،(815)  (، قبای مرگ751
دوش  ،(864) نقّاش روزگار ،(842) خشم روزگار

 ،(79) پنجة سرما ،(58) اندام بیشه ،(873) گمان
کاکل  ،(611زار)آغوش نیزه ،(558) روقلب پیاده
، (75) باد شوخ ،(58) چنارنحیف ،(757) خورشید

چشمة خندان و خورشید  ،(313) های تشنهریگ
درختان بی  ،(942) خورشید پیر ،(444) رانهوس
 ( و...839) آفتاب مسیحادم، (916) زبان

 آمیزیحسـ 

مبالغة در توصیف و ایجاد صفات محسوس برای 
 کند.می آمیزیامور معقول و انتزاعی ایجاد حس

در  آمیزی و تشخیصستفادۀ فراوان از حسا
 تصاویر سوررئال نقش مهمّی دارد:

نیمه / همراه باد و سوزناک گرمنیی صدای آید ـ 
 (.56: 1378)نادرپور،  شبی با مالیمی

چون موج  /آیدم به گوشتو میندای  ازآهنگی ـ 
 (.119)همان:  های خاطره غمگین و دل نواز

 (.286تاب را )همان:خوش آف شنیده بویدریا ـ 
ها گرم و داشت/ بوسه گواراییطعم ها خندهـ 

 (.333)همان:  بُر بودنفس
زاغان در انتظار زمستان/ برف قلیل قلّة البرز را/ ـ 

 (.475) همان،  جوندبا چشم می
همان: ) شنودمیبهار را از نسیم بوی درخت، ـ 

533.) 
)همان،  شکستن داشت آهنگ شفّاف، خندیدنتـ 

829) 
 (936درختان نشسته ) سکوت سبزشب در ـ 

 ترس .1ـ1

بهاست. ها گرانترس و هراس از نظر سوررئالیست
ور کردن یاد هیجان ترس از مرگ و شعله»

های کودکی که رخوت و رکود زندگی را هیجان
کند به برکت نگارش سوررئال امکان پذیر زایل می

  (.319: 1386)فتوحی،  «است
اندیش است شاعری مرگنیز  در واقع نادرپور

و زمینة عاطفی اشعارش، از مرگ و هراس است 
 بار است. که غم

در غربتی به وسعت اندوه/ ما با زمان به سوی فنا 
 کنیم/ بی هیچ اشتیاق/ بی هیچ یادگارکوچ می
 (.941: 1378)نادرپور، 

تیره بینی و مرگ اندیشی در اشعار نادرپور »
عرش افکنده که نگاه چنان سایة سنگینی بر سر ش

ها را تحت تأثیر قرار داده است. او او به همة پدیده
شاعری سخت تیره بین بود و شعرش را باید نقطة 

به شمار آورد. زیرا از پشت « رمانتیسم سیاه»آغاز 
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نگرد، به طوری عینکی کامالً دودی به همه چیز می
که رنگ سیاه و نور سیاه، پرکاربردترین رنگ در 

 (.347: 1387)زرقانی،  ار اوستهمة اشع
نادرپور حتّی آرامش خود را در رسیدن به مرگ 

من بندۀ این طبع برآشفتة خویشم/ طبعی »داند: می
که در او زندگی از مرگ جدانیست/ هم در غم 
مرگ است و هم آسوده دل از مرگ/ هم رسته ز 
خویش است و هم از خویش رها نیست/ تقدیر 

یرم/ جز در بُن تابوت خود من این است که آرام نگ
 (.223: 1336)نادرپور،  «و در کفن خویش

رود و از آن او همیشه به استقبال مرگ می
ای مرگ، ای سپیده دم دور/ بر این »هراسد: نمی

شب سیاه فروتاب/ تنها در انتظار تو هستم/ بشتاب 
و یا به  (.184: 1333)نادرپور،  «ای نیامده، بشتاب..

فظ )شب تاریک و بیم موج و تضمین از بیت حا
چون سبکباران  نویسد: ماگردابی چنین حائل...( می

 ، نوشیدیم و رقصیدیمها/ فارغ ز بیم موجساحل
(. او مرگ و خطر مسیر را دوست دارد 779)همان، 

و به جای نگرانی، به رقص و نوشیدن، سوار بر 
 اندیشد.های خطر میموج

جود دارد که وی بندهای های ذیل نیزدر بخش
یا  دهند، نادرپور چگونه به استقبال ترسنشان می

؛ 211، 181، 173: 1333مرگ رفته است: )نادرپور، 
، 381، 366: 1356؛ 255، 232، 221، 215: 1336
 ( و...165، 123، 116، 81، 55: 1333؛ 495، 278

نشان دهندۀ بسامد انواع  رینمودار ز ان،یدر پا
به  جهیاست که در نت سوررئال در شعر نادرپور

  .بحث دربارۀ آن پرداخته خواهد شد

نگارش خودکار

9 
خواب و رویا

11 
دیوانگی

5 

طنز

3 

لحظه روانی

16 

مکان های فراواقعی

8 

تصاویر سورئال

29 

ترس

19 

نگارش خودکار خواب و رویا دیوانگی طنز لحظه روانی مکان های فراواقعی تصاویر سورئال ترس

 
 گیرینتیجه

در این جستار، با بررسی و تحلیل آثار نادر نادرپور، 
شاعر معاصر، این نتیجه حاصل شد که سبک شاعری 
او در بسیاری از مواقع، با آثار نویسندگان و شاعران 

خوانی و شباهت دارد. ممکتب سوررئالیسم، ه
نامد؛ بلکه نگارنده، نادرپور را شاعر سوررئالیست نمی

های مکتب سوررئالیست در هایی از اندیشهبارقه
 اشعار او وجود دارد.

استفاده از فنون سوررئالیسم، بسامد باالی 
ی، گریز از زآمیشخصیّت بخشی به اجسام و حس

بعضی از هنجارها، تصاویر و ایماژهای تازه درک 
اشعار او را دشوار کرده و گاهی خواننده بدون 
آشنا شدن با این معانی، از طریق ناخودآگاه در 

شود و دنیای خیاالت و کلمات نادرپور غرق می
 پردازد.گام با او به مکاشفه میهم

در البالی اشعار رمانتیک خود، گاهی  نادرپور
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با الگوگرفتن از لحظات جنون آمیز، توسّل به 
خواب و رویا، خیزش به سمت مرگ و اندوه، کنار 
هم گذاشتن اشیاء و مفاهیم بی ربط، هیوالی 

کند؛ شگرف سوررئال را در متن خود آشکار می
توان این عناصر سوررئالیستی را پس بی شک می

هایی که دریافت. او از مرگ و هراس شعر اودر 
ه کند؛ حتّی بکند، فرار نمیها را نگران میآدم

رود؛ گویا هیجان این مسیر برای او استقبال آن می
جذّابیت دارد. عنصر خواب و رویا، در اشعار او 

چیزی جدا از واقعیّت روزمرۀ  ،ست. خوابا جاری
کند او نیست. نادرپور بارها به کودکی خود سفر می

و این اتّفاق روزمرّۀ زندگی اوست. گویا آگاهانه پا 
هر زمان اراده کند در به این سفر گذاشته است و 

 خورد. رویاهایش چرخ می
سورئال دیگری به  نادرپور بیش از هر ویژگی

تصاویر سوررئال توجّه دارد. بسامدها در نمودار نیز 
کند. لحظات جنون آمیز تصاویر این نکته را تأیید می

سوررئالیستی را در البالی تشبیهات وهمی و غریب 
بعد از تصاویر، گنجاند. ترس و لحظة روانی می

 دومین ویژگی پر بسامد در شعر نادرپور است. 
شود به ست که موجب میا هاویژگی اینهمة 

این نکته اذعان داشت که بسیاری از اشعار نادرپور 
های سوررئالیستی در برگرفته هایی از مؤلّفهبارقهرا 

سازد که نگاه و تفکّرش، است و از او شاعری می
 نیست. به دور از این مکتب
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