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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In the literary institution of contemporary 
poetry, with the break from classical literature and socio-cultural changes after 
the constitution, the themes of materialism, secularism, and Dahrimaneshi 
grew up as poets. In this article, with the aim of analyzing DahriManeshi in 
contemporary poetry, its most prominent components in the poetry of three 
poets have been studied. 
METHODOLOGY: The method of studying and reviewing resources is library. 
The writing of the article is descriptive-analytical with a selection of poetic 
examples of poets. The statistical population of the study is the poems of Nader 
Naderpour, Fereydoon Moshiri and Nosrat Rahmani. 
FINDINGS: The themes of DahriManeshi in the poems of all three poets, 
especially in the first period of poetry in the thirties, have a light frequency. 
Pleasure with carnal and erotic loves, pub and opium, emptiness of life and 
ending with death, disbelief in the other world, atheism, complaining about the 
times and death thinking are the most prominent components of DahriManeshi 
in poetry. They are. In comparison with poets, the components of 
DahriManeshi in Nosrat Rahmani's poetry are more than Naderpour and 
Moshiri. 
CONCLUSION: The thought of DahriManeshi in contemporary Iranian literature, 
especially in the thirties after the coup d’état of August 28, 1943, is seen in the 
intellectual style of poets. Poets look at man, God and the world with a 
materialistic tendency and see the cause of everything from time immemorial. 
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 فارسیشناسی نظم و نثر سبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 با رویکرد به اشعار نادر نادرپور، فریدون مشیری، نصرت رحمانی منشی در شعر معاصربررسی دهری

 
 2، بهزاد خواجات0، فریدون طهماسبی0*، فرزانه سرخی0عبدالکریم كریمی

 آزاد اسالمی، شوشتر، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شوشتر، دانشگاه  -4
 ، ایران.اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهوازدروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد  -6

 

 چکیده:
در نهاد ادبی شعر معاصر، با دسست از ادبیات كالسیک و تغییرات فرهنگی  زمینه و هدف:

منشی رشد كرد. برخی شاعران دنیادرایی، و دهریدرایی، اجتماعی بعد از مشروطه، مضامین مادی

صرفاً به زنددی دنیایی اهمیت دادند و به زنددی و روزدار نگرشی مادی داشتند. در این مقاله با 

های آن در شعر سه شاعر بررسی ترین مؤلفهمنشی در شعر معاصر، برجستههدف تحلیل دهری

 شده است.  

فی تحلیلی است. جامعج آماری تحقیق نیز شامل اشعار روش نگارش مقاله توصی روش مطالعه:

 نادر نادرپور، فریدون مشیری و نصرت رحمانی است.

منشی در اشعار هر سه شاعر، بویژه در دورۀ اول شاعری در دهج سی، مضامین دهری ها:یافته

ان دیگر، جهانی، ارتباط با معشوق، خداباوری و جهفراوانی سبکی دارد. نگرش آنها به زنددی این

پرستی و افیون، ، میخانهجویی با عشقهای جسمانی و اروتیکدرایی است. لذتتأثیر مادیتحت

اعتقادی به جهان دیگر، خداناباوری، شکایت از روزدار، و پوچی زنددی و تمام شدن با مرگ، بی

-ران مؤلفهمنشی در شعر آنها میباشد. در مقایسج شاعهای دهریترین مؤلفهاندیشی برجستهمرگ

 منشی  در شعر نصرت رحمانی از نادرپور و مشیری، بیشتر است.های دهری

مرداد  69منشی در ادبیات معاصر ایران، بویژه در دهج سی بعد از كودتای دهری گیری:نتیجه

، در سبک فکری شاعران دیده میشود. برخی شاعران با درایش مادی به انسان، خدا 4336سال 

  علت همه چیز را در روزدار میجویند. و جهان مینگرند و

  

 4155شهریور  54 :دریافت تاریخ   

 4155مهر  59:  داوری تاریخ   

 4155مهر  66: اصالح تاریخ   

 4155آذر  53: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 منشی، خدا، مرگ، عشق، دهری

 نادرپور، مشیری، رحمانی.

 
 :مسئول نویسنده * 

   sorkhifarzane@gmail.com

 34636144 (44 49)+  

 



 665/ منشی در شعر معاصر با رویکرد به اشعار نادر نادرپور، فریدون مشیری، نصرت رحمانیبررسی دهری

 

 مقدمه
با انقالب مشروطه و دسست ادبیات معاصر از ادبیات كالسیک، تحت تأثیر تحوالت فرهنگی اجتماعی جامعه، در 

ها و تمایالت انسانی در دنیا تغییرات بنیادی صورت نگرش به جهان هستی، جایگاه انسان در دو جهان، خواسته

بینی نوینی به انسان و زنددی انسان در جهان نگریستند. در واقع ادبیات كه شاعران معاصر با جهانای درفت؛ بگونه

معاصر، زنددی انسان معاصر را با آداب زنددی مدرن محوریت اشعار قرار داد. یکی از مضامینی كه درجهت بهروزی 

ج مشخص»ز شعر كالسیک، پدیدار شد. درایی است كه با رویکردی متفاوت اانسان مورد توجه قرار درفت، مادی

عصر جدید، تغییر زاویج دید انسان مدرن از آسمان و مجموعج متافیزیک به زمین و جهان ماده است. همین تغییر 

دیدداه، كافی است تا ابعاد مختلف زنددی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. اكنون به جای تقبیح دنیا و 

انداز شعر )چشم« دذاریها قرار میدهندوری و تملک از دنیا را مبنای ارزش، میزان بهرهانکار ابعاد دنیوی حیات

منشی سوق یافت. هایش به مضامین دهریدرایی و نگاه زمینی به انسان و خواسته(. مادی17معاصر ایران، زرقانی: 

ن و استبداد جامعه بویژه در بر تغییرات عمیق فرهنگی اجتماعی حاصل از مدرنیسم، حاصل خفقااین امر عالوه

سی در اوج مبارزات ملی به یکی از اوجهای  شعر نو كه از آغاز دهج»مرداد میباشد.  69دهج سی بعد از كودتای 

تاریخی خود رسیده بود، با وقوع كودتا، غرق در نفرت و نومیدی، بیش از پیش به دامان نماد و كنایه دریخت 

كار، كه در این دهه به شاعری روی آوردند، درایش چنانکه اغلب شاعران تازه (.91یروزبه: ، ادبیات معاصر ایران)

، (4379ی 4359)در این مقاله، اشعار نادرنادرپور چیز را در ارتباط با روزدار میبینند. منشی دارند و همهدهری

. هر سه شاعر است از این منظر بررسی شده( 4374ی  4355)و فریدون مشیری ( 4374ی  4359)نصرت رحمانی 

 69كه بعد از كودتای و شاخصترین شاعران غنایی این سالها هستند در دهج سی با جدیت به شاعری روی آوردند 

را منتشر كرد. « چشمها و دستها» مجموعج 4333نادرپوردر سال دفترهای شعری آنها چاپ شد.  4336مرداد 

چاپ كرد و  4334را در سال « سرمج خورشید»و  4334را در سال « شعر انگور»، 4331در « دختر جام»دفتر 

چاپ شد. رحمانی در دهج  4371در سال « زمین و زمان»شاعری را ادامه داد و آخرین دفتر شعریش با عنوان 

( را چاپ كرد. 4334« )میعاد در لجن»(، و 4331« )ترمه» (،4331« )كویر»، (4333« )كوچ»سی مجموعج 

( و... را چاپ كرد و آخرین 4315« )ابر»(، 4335« )دناه دریا»(، 4331« )فانتشنج طو» هایمجموعهمشیری 

هر سه شاعر در آغاز با درایشهای چاپ شد.  4374در سال « اهورایی تابناک صبح تا»مجموعه شعری او با عنوان 

ود ست اما وجمنشی روی آوردند؛ ادرچه این اندیشج بنیادین آنها نیرمانتیسمی شعر سرودند و به مضامین دهری

منشی در ادبیات معاصر است كه در این مقاله مورد بررسی ای از توجه به دهریچنین اشعاری در شعرشان نمونه

 قرار درفته است.  

 

 سابقۀ پژوهش

درایی، دنیادوستی، و سکوالریسم در منشی، دنیادرایی، مادیهای دهریبا  جستجو در منابع اطالعاتی با كلیدواهه

شعر معاصر، پژوهش مستقلی یافت نشد كه كلیت این مباحث را در شعر معاصر بررسی كرده باشد. فقط یک نمونه 

موجود است كه در آن « درایی در شعر احمد شاملوبررسی اندیشج مادّی» مقالج (4344) و همکارانصادقی از 

كه  ای در كتابهاییاند. تنها پیشینهدرایانج شاملو به جهان هستی و مسائل انسانی را بررسی نمودهینگرش ماد

هایی شده است اما در اند، دیده میشود كه به این موارد اشارهدرمورد ادبیات معاصر و جریانشناسی آن نوشته شده

در بررسی اشعار سه شاعر موردنظر نیز با این ای به این موضوع اختصای داده نشده است. هیچکدام بخش جدادانه
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هایی كه به موضوع اند. اما در مقالهنشده موضوع اثری چاپ نشده است و سه شاعر از این منظر با هم مقایسه

 هاینامهها و پایانهای دنیادرایی آنها آمده است. مقالهاندیشی مربوط است، در مواردی اندیشهرمانتیسم و مرگ

رامون این موضوع نوشته شده است كه بیان تمامی آنها خارج از محدودۀ تحقیق است و به ذكر چند متعددی پی

های بررسی تحلیلی رمانتیسم سیاه در سروده»( در مقالج 4344شیری و همکاران )نمونه اكتفا میکنیم. از جمله 

( 4346خافی ) اند.لیل نمودهاندیشی و خودكشی و مضامین اروتیک و غیراخالقی وی را تحمرگ« نصرت رحمانی

های رمانتیسم در شعر جلوه»( مقالج 4346؛ درآوند و نادی )«نادرپور رمانتیسم در شعر نادر هایجلوه»مقالج 

مده آ های رمانتیسم بررسی شده است و عشق اروتیکاند؛ در هر دو مقاله صرفاً مؤلفهرا ارائه داده« فریدون مشیری

در دانشگاه  را «اندیشی در شعر شاعران نودرا و سنتگرای معاصربررسی مرگ»نامج ( پایان4344نوفلی ) است.

« اندیشی در شعر معاصرهای مرگمؤلفه»( در مقالج 4344و همکاران ) شایخ كندسکالاست. مسمنان دفاع كرده 

در جامعج آماری آنها حضور  نادر نادرپور و صرت رحمانیاند. نهراسی توجه نشان دادهاندیشی و مرگبه مؤلفج مرگ

( در بخشی از كتاب 4346خانی )دارند اما تمركز نویسنددان به توجه مثبت و منفی این شاعران به مرگ است. امن

به اندیشج پوچی و مرگ پرداخته و فقط شعر شاملو را بررسی كرده « ایران معاصر ادبیات و ادزیستانسیالیسم»

اندیشج در « رهای ادزیستانسیالیستی در شعر معاصبررسی اندیشه»مقالج در ( 4344)و همکاران  خانلیاست. 

های شاعران منشی در اندیشهاند. در هیچکدام از این موارد، عقیدۀ دهریپوچی جهان یک نمونه از نادرپور آورده

ار سه قرتحقیق، مورد توجه و تأكید نویسنددان نیست؛ همچنین اشعار این سه شاعر در این موضوع مورد مقای

 منشی بررسی شده است.نگرفته است. در نگارش مقالج حاضر محتوای اشعار سه شاعر در دهج سی با رویکرد دهری

 

 بحث و بررسی  

 منشیدهری

زمان، روزدار، عهد و دوره است )فرهنگ معین، ذیل واهه(. در مفهوم اصطالحی با دنیادوستی،  واهدانی معنی در دهر

اند كه فقط به زنددی دی به جهان دیگر ارتباط دارد. در تاریخ افرادی به نام دهریان بودهاعتقادرایی و بیمادی

جهانی اعتقاد داشتند و سرنوشت انسان را وابسته به روزدار میدانستند. فرقج دهریه را جزو یکی از درایشهای این

یت دهر و منکر اصل آفرینش و روز ت و ازلیدهریون كسانی هستند كه قائل به ابد»اند. عرب جاهلی معرفی كرده

این فرقه را  پیروان همان دهر و روزدار است. امروزه ،رستاخیز هستند. در نزد آنان سبب حیات و مرگ انسان

 شانای و دیگری وجود ندارد جز موجودات طبیعی چیز عتقدندطبیعیون هم مینامند كه منکر ماوراء طبیعتند و م

درمورد البحرین  مجمع(. در 674-675: ی مشکور، ادیان در تاریخ دینهای بزرگ جخالص« )هستند مادیون همان

نمیکند  هالک روزدار جز را ما و ندارد وجود جهنمی و بهشت و خدا میگویند كه هستند آنها آمده است كسانی

سورۀ  61یج . این دروه جزو كافران هستند و در قرآن كریم درمورد آنها آ(355ی : 3البحرین، طریحی، جمجمع)

 جاثیه آمده است.  

مسلک در ادبیات نداریم. آنچه در در شعر معاصر، شاعران درایش به این فرقه ندارند و قطع مسلم، شاعری دهری

درایی، دنیادوستی و انکار اخالقیات دینی و بیان میگردد، درایشات مادی« منشیدهری»این پژوهش با عنوان 

یخ شعر معاصر در شعر شاعران دیده میشود. این موضوع هرچند در اندیشج این ای از تارعرفی است كه در برهه

ی، درایای از شاعری خود، با نکوهش جهان، مادهشاعران نیز بنیادی نیست اما این واقعیت كه برخی شاعران در دوره

ای ت. دلیل این امر اعتقادهاعتقادی به جهان دیگر، خداناباوری و... شعر سرودند، قابل انکار نیسجویی مادی، بیلذت
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كالمی نیست بلکه حاصلی از ددردونیهای جامعه میباشد. دالیلی چون حضور مکاتب غربی در ادبیات مثل اومانیسم، 

ای هرمانتیسم، سکوالریسم، و ادزیستالیسم و از همه مهمتر تحوالت سیاسی اجتماعی جامعه باعث رشد اندیشه

قایل به وجود زمان دنیوی  ویژه شعر سرودند كه همچون دهریان رهای اخالقیرفتامآبانه شد. شاعرانی با  دهری

 بودند و زنددی انسان را در چارچوب زمان فعلی میدیدند، دالیه از روزدار میکردند و به پوچی رسیده بودند.   

 

 منشی مفاهیم دهری

 جوییگرایش به عشق و لذت
و آنچه تکرار شده، اغتنام فرصت است. در شعر عرفانی نیز جویی در ادبیات كالسیک كمرنگ است مضمون لذت 

بشدت مورد نکوهش قرار درفته است اما در ادبیات معاصر با عوض شدن شرایط جامعه و میل به زنددی تجمالتی 

جهانی، درایش شاعران به توصیف لذتهای جسمانی و دنیادوستی فراوانی مییابد. و در مركز قرار درفتن زنددی این

ای براثر خفقان ناشی از كودتا در دهج سی است كه عده جویی، درایش به عشقهای اروتیکج مهم این لذتنمون

 جوییذتل به میل» كودتا از بدنبال آن میروند و شاعران جوان با رمانتیسم سیاه، از عشقهای شهوانی میسرایند. بعد

 ترستردهد و عمیقتر كشید، دست این از عصیانهایی و ابتذال به میل و خواهیهافاحشه و اعتیادها انواع به مرور به كه

شاعران برای دوری از یأس و یا تلخکامی حاصل از شکست . (65ی: تاریخ تحلیلی شعر نو، شمس لنگرودی)« شد

كودتا، به این نوع شعر روی آورده بودند، اما در این درایش از حد اخالقی پا فراتر دذاشتند و در توصیفها، لذت 

می مالک قرار درفت. معشوق عالوه بر اینکه زمینی بود، فاحشه و روس ی، و كولی نیز مورد ستایش قرار درفت. جس

های عهمخصوصاً در مجمو آلوده با بیان اروتیکمیخواردی و اعتیاد است. عشقهای زمینی دناه سرایی نتیججاین عشق

 «نوبت»ا در شعرش توصیف كرده است و در شعر آغازین شاعران، مضمون اصلی است. نصرت رحمانی، فاحشه ر

 بدنبال یک روس ی است و خارج از نوبت نزد او میرود.

شب دیگر بیا و   /دفت: امشب كه نوبت تو نبود/  دفتم كه: شاعر بدنام/  كیست؟/  حلقه بر در زدم صدا برخاست»

قصه میگفت با د / در ناودان كج میز سوت/ شب دیگر كه باد مست بهار  /دشاعری به در افتا جسای/  بستان كام

 (.446)مجموعه اشعار، رحمانی: ی « درخت انار

های شهر ز میخانه / خسته/  پنجره را باز كن كه آمدم امشب»های شهر بدنبال روس ی میرود: او خسته از میخانه

د آغوشی با معشوق میفتد همآغوشی بردهای پاییزی، به یابا وصف هم« ترانج پاییز»در شعر (. و 435)همان:  سیاهم

 و توصیف میکند:

ن م/ من نیستی امشب جهرچند تو در خان/ سرمست لب پنجره خاموش نشستم/ پاییز دو چشم تو چه زیباست»

ود بیا ز/ برخیز و/ آن دوید/ هیچ/ این دوید/ رویمه هر عکس تو از یک طرفی خیره ب/ دیده به چشمان تو بستم

ز قاب آن عکس تو ا/ ای كاش/ ای كاش/ با شعر بگویم با بوسه بشویم/ كمرنگ لبت رانیلوفر / من دویم/ بسویم

وق تو پیرهن از ش آنگاه/ قالی بنشینی ججان دیری و بر نقش و دلبوت/ ای كاش/ همچون صدف از آب برآید/ درآید

 ستر من نقش شود پیکربر ب/ همه نور/ بیگانه پریشیده همه قهر/ دیوانه همه شوق همه شور/ بلرزی از شور/ بدری

از /   آرام بگیریم/  آنجا …نه  دویی كه/ من اینجا به لب پنجره بودم/ دویم كه/ آنگاه زنم پرده به یکسو/ درمت

 (.641ی  643)همان: صص  «عشق بمیریم

 ها را به عشق و معشوق نثار میکند: ای در این دوست داشتن نیست، داهی ركیکترین جملهعاطفه
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/ شكیلعنت به تو، هرجایی مطرود دنه/ جانم همه در بزم سیاه تو تبه شد/ منفور تبهکار ۀای هرزلعنت به تو »

 (.443)همان: ی « روزم همه در پای تو چون شام سیه شد

در »جویی جسمانی از معشوق در شعر نادرپور صریحتر است، عشق برای او بسیار ارزشمند است. او در شعر لذت 

 همه چیز عشق را میبیند و از مخاطب میخواهد در هرچه كه هست به عشق رو كند:در « هرچه هست و نیست

ای كه میشکند بر در بوسه/ های مودر حلقه/ در عطر زلف او/ حباب ۀدر دید/ در خط سبز موج/ در خنجر شهاب»

در / شراب جعلدر شت/ در هرچه بود و هس/ در هرچه هست و نیست/ ای كه میشکفد بر لبان اودر خنده/ لبان من

 / آن پیک ناشناخته میخواندم به دوش/ سرمست و پرنشاط/ حیات جدر هر كجا كه میگذرد سای/ های مستدریه

 شقرو كن بسوی ع/ و آنجا كه كار میشکند پشت بنددی/ كانجا كه مرد میسترد نام سرنوشت/ خاموش و پرخروش

 (.  464ور: ی )مجموعه اشعار، نادرپ« خندان زنددی ۀرو كن بسوی چهر/ 

منشی، اندامهای معشوق و نیازمندی جسمانیش را نیز وصف كرده است. بعنوان نمونه جویانه و دهریاو با نگاه لذت

سروده، خطاب به معشوق خیالی دفته یک شب او را از مرمر خیال آفریده  4334كه در سال « تراشبت»در شعر 

 زخم در امان بماند.قامت او شراب ب اشد تا از چشمتا در نگین چشم او نقش هوس بزند و بر است 

 پیکرتراش پیرم و با تیشج خیال

 تا در نگین چشم تو نقش هوس زنم

 شستشو در اوست جبر قامتت كه وسوس

 تا از دزند چشم بدت ایمنی دهم

 

  امیک شب تو را ز مرمر شعر آفریده 

 امناز هزار چشم سیه را خریده

  ماه راآلود ام شراب كفپاشیده

  ام ز چشم حسودان، نگاه رادزدیده

 ( 657)همان: ی                                  

 در شعر زیر در شب افیونی معشوق را یافته و ظاهر او را توصیف میکند:

چشمی به رنگ آبی سیر غروب /  یک آفتاب بود ۀپرید جاو، شعل/ او را شناختم شبی /افیونیم ۀدر خوابهای تیر»

/  مهتابهای دور/  اندامش از نوازش/  از نسل ماه بود/  او را شناختم / در چشم او هزار نوازش به خواب بود/ داشت

 .(474 همان: ی) «زلفش چو دود مشکی شبها ، سیاه بود/  رنگی به رنگ صبح بلورین، س ید داشت

 دختر كولی را نیز در شبی افیونی پیدا میکند: 

/ تا در نگین مردمک چشم خود نهم / یک شب ترا چو مستی افیون شناختمهگین خویش / در خوابهای تیرۀ اندو»

 (.341)همان: ی« در خاطرم نشستنقش تو ماند و  نام تو /  نقشی از آن خیال دریزنده ساختم

 از او میخواهد كه شبی را در آغوش او بگذراند: 

آغوش آشتی بگشایی /  شود كه یک شب آری، نه بیشترآیا  / مانند یال اسب، پر از برق آفتاب/  ای دیسوان تو»

 (.345ی 341)همان: صص« ای در غم غریبی من، آشنای من / چشمای كولی كبود نگاه ستاره/ برای من؟

 مشیری نیز در این دوران، طالب وصال با معشوق جسمانی است و خطاب به معشوق میگوید: 

با /  چین كنمهای ترا دانهیک شب ستاره/  كبوتری كه پرم در هوای تومن چون /  آبی آرام و روشنی  تو آسمان»

بیمار / رابش جبگذار تا بنوشمت ای چشم/  بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح/ اشک شرم خویش بریزم به پای تو

 (. 361)بازتاب نفس صبحدمان، مشیری: ی« ر بتابتخورشید آرزوی منی درم/ های توام بیشتر بخندخنده

 ابیات زیر بدنبال كامیابی جسمی است: در

او محو / هم را شناختند جدلها صدای نال / تر روبرو شدم  جبا خرمنی شکوف/ آغوش بازكردم و در بر درفتمش »

 /او اشک شرم او جلغزید روی دون.../ چون شبنمی كه لغزد بر چهر یاسمن / عشق شد و من محو او شدم 
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 / دلها ت ید و راه نظر بست اشک شوق/  آمیخت آه من به نفسهای درم او / شددستم به درد دردن آن ماه حلقه 

)همان:  «ای و لبی بر لب اوفتادلرزید سینه / ترآغوش تنگتر شد و بازو فشرده/ بر جان بیشکیب، شرار تب اوفتاد

 (.37ی 

 

 خواریگرایش به افیون و شراب
كامالً با نگرش ادبیات كالسیک متفاوت است. در شعر معاصر نوشی در ادبیات معاصر حضور باده در شعر و باده 

ها شراب مینوشند. درایش شاعران به باده اشاره به وجود واقعی آن است و میخانه نیز وجود دارد و در اغلب كافه

رایش دافیون )تریاک( نیز در دورۀ بعد از كودتا بیشتر شد. دلیل اصلی آن سرخورددی از واقعج كودتا بود. آنها در 

ایمانی به بهبود اوضاع را نشان مدهند یا صرفاً بر منشی، شراب و اعتیاد، نوعی اعتراض به روزدار و بیبه دهری

خوشباشی ایام تأكید میکنند. شاعران همزمان با درایش به عشقهای شهوانی، به توصیف شراب و افیون پرداختند. 

خوشباشی دروغین و پناه بردن به میخانه برای رهایی از غمهای ها نبود بلکه نوعی هدف آنها شاد بودن در میخانه

 و حس همین نتیجج در» است: دفته در دورۀ بعد از كودتا اندیشیمرگ از بحث در كدكنیروزدار است. شفیعی

 زا دریز و مستی و میخانه و افیون به بردن پناه آن و كرد رشد دیگری مضمون آن كنار در یأس، و مرگ مضمون

 آمده بوجود روشنفکران برای مرداد 69از  بعد شکست و یأس نتیجج در ویژدی این. است مبارزه و ستیز و هشیاری

 و افیون به بردن پناه و می و میخانه ستایش قبیل از تمهایی و مضامین اندکاندک مرگ، و یأس جوّ آن در. بود

 ادوار) «بود مرداد 69 شکست نتیجج همه اینها شدند. دم غبار در نسل این شاعران از بسیاری و یافت رواج هروئین

 .(44ی: كدكنی شفیعی فارسی، شعر

نصرت رحمانی در این موضوع سرآمد است و بسامد افیون و میکده در شعر او بسیار زیاد است. او از این موارد 

یون در توصیف اف افیوندل ای استفاده كرده است. در شعر بعنوان دستاویزی برای عشقهای شهوانی و آرامش لحظه

 میگوید:

)مجموعه اشعار، رحمانی: « خود نیز باشد درد بیدرمان/ درمان برای زیست/ درمان برای مرگ/ درمان هر دردیست»

 (.444ی 

 ، در پهنج تاریک زنددی دم شده و تریاک میکشد: تریاکاو در شعر 

ک ای به پهنج تاریدمگشته/  اک میکشیبا پای خویش، تن به دل خ/  نصرت! چه میکنی سر این پرتگاه هرف»

 (.19)همان: ی « ام كه تو تریاک میکشیزنددی / نصرت! شنیده

همان: )« یمانشستهدا فتن فرر رنتظادر ا/   ردبگذوز مره ایشب دذشت مى بدد»او روزهایش را با شراب میگذراند: 

 (.14 ی

جویی معیار سرایش اینگونه درایی و لذتمادی مشیری با درایش خوشباشی به شراب روی آورده است.نادرپور و  

ای برای آرامش و دذر روزدار است. مشیری در اشعار در دیوان آنهاست. زنددی با معشوق و شرابنوشی با او وسیله

 خلوت خود با معشوق بدنبال شراب و بوسه است و او را دعوت به شراب میکند:

/ چراغ میکده دیوان حافظ است بیا/ جان را چو آفتاب بنوش شراب شبنم/ چو آفتاب درآی از درم شراب بنوش»

چو دل  /بیا شراب بیامیز و با دالب بنوش/ آب كندترا دل زمانه جام دالب/ شبی به خلوت رندان و شعر ناب بنوش

به  /ای دریغ مداربه دریه دفتمش از بوسه/ حباب بنوش جنه تلخ كاسه وارون/ خورشید رو كن ای دریا جبه چشم

 (.145ی141)بازتاب نفس صبحدمان، مشیری: ی« نده دفت كه این باده را به خواب بنوشخ
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 بدنبال شراب است تا كام از این جهان خراب بگیرد: دل امیددر شعر  

در این پیاله ندانم چه ریختی / به خنده خنده بنوشیم و جرعه جرعه شراب/ ناب ۀوا هوای بهار است و باده باده»

مرا به جامی از این آب /  روی من ای آفتاب صبح بهارفرشته/ اند آتش و آبهبه جان هم افتادكه خوش / پیداست

مگر نه خاک ره /  بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب/  دل امید من امشب شکفته در بر من/  آتشین دریاب

 (.691)همان: ی « بیا كه كام بگیریم از این جهان خراب/  این خرابه باید شد

 خطاب به معشوق دفته است:یا 

می بده می  /  ام شراب شراب  ام تشنه تشنه /  هر نفس مست ازین شرابم كن  /  شراب من است   جچشم تو چشم  »

 (.375)همان: ی « بده خرابم كن

نادرپور كمتر به مستی و افیون روی آورده است. مستی در شعر او خوشباشی با معشوق است. در وصف معشوق  

 در هوای بارانی با او شراب مینوشد و از مستی میگوید:

 هوا بارانی و من مست او مست

 سر نازسربه همه چشم سیاهش 

 

 شراب سرخ شیرین در دلو مست 

 مو مستهمه زلف درازش موبه

 (673 مجموعه اشعار، نادرپور: ی)              

 نفی اخالقیات  

هایش در محوریت شعر قرار اومانیسم در شعر معاصر، نقدی بر اخالقیات جامعه وارد كرد. وقتی انسان و خواسته 

ی و شرعدرایی و اهمیت دادن به نیازهای انسان، به اخالق عرفی منش نیز با درایش به مادیدرفت، شاعران دهری

در مركز وجودی انسان عهد كالسیک، مفهوم خدا با همج دسترددی معنایی كه دارد، »جامعه اعتراض نمودند. 

(. وقتی 19انداز شعر معاصر ایران، زرقانی: ی )چشم« جای داشت اما در دورۀ مدرن، انسان در مركز نشسته است

حی نیز تأكید شد. در مقابل آن هر چیزی كه انسان ارزش وجودی یافت، خود به خود بر آزادی جسمانی و رو

 یریدوره درد این بعنوان اخالق مانع این آزادی میشد، نکوهش شد. این موضوع در دورۀ كودتا بیشتر رواج یافت. در

 فارسی، شعر ادوار)است  آشکار اخالقی، عرف شکل در خواه و دینی شکل در جامعه، خواه اخالقیات با شعرا

 .(46ی: كدكنیشفیعی

قیات هایی از نفی اخالتوصیف عشقهای جسمانی، میکده رفتن، افیون كشیدن، بی روا از دناه سخن دفتن، نمونه

دریزی نفی مطلق دین در اخالقاند. اما در ارتباط با دین، منشی سرودهجامعه است كه شاعران با اندیشج دهری

بودند، شکسته  ی اخالقی كه در جامعه تابو شدهمآبانه باعث شده است ارزشهاوجود ندارد و فقط اندیشه دهری

های ونهاند. نمداه اخالقهای مذهبی را زیر پا دذاشتهشود. هیچکدام از شاعران تحقیق حاضر نیز ضددین نیستند اما 

های آن است، اما در ادبیات معاصر نفی اخالق در ادبیات عرفانی ما وجود دارد و شطحیات و توصیف ابلیس نمونه

درایانه سخن میگویند. نصرت رحمانی در ای اعتراضی و مادیرفان و شطح مطرح نیست بلکه شاعران بگونهبحث ع

این موضوع برجسته است. او نه با شعار و نه بشکل مستقیم بلکه با ذات شعر از ضدارزشهایی سخن میگوید كه 

چیزهای خوب و اخالقی  ت، شاعر همجای كه دچار اختناق حکومت كودتاسظاهراً اخالقی تلقی میشوند. در جامعه

(. از 443ی 446را نفی میکند و همه چیز را سیاه میبیند )خدا غم را آفرید، نصرت را آفرید، اخوان لنگرودی: ی 

درصدد آزادی انسان است. انسان را با « و خدایی دیگر»اشعار او خداناباوری برداشت میشود. بعنوان نمونه در شعر 

د، شیطان را انتخاب میکند با طعنه به انسان میگوید در بندِ بودن اسیر است. شیطان را به شیطان مقایسه میکن



 634/ منشی در شعر معاصر با رویکرد به اشعار نادر نادرپور، فریدون مشیری، نصرت رحمانیبررسی دهری

 

این دلیل دوست دارد كه سر به تعظیم فرونیاورده است و در پای هیچ انسانی نیفتاده است و نهایت خود را ابلیس 

  مینامد:  

روی ه ب تف كرده/  خورشید جسته در آب چشمتن ش/  نما شده به ناپاكیانگشت/  ابلیس خدای بی سر و پاییست»

پای  زانو نزده بهه / بندی غرور خویشتن دشت/  آسمان كنده ان طمع زددن/  خندیده به بارداه شیطانی/  آدم خاكی

در برزخ خویش /  از دوزخ و از بهشت آواره/  خود نیز در انزوای خود زنجیر/ در بند كشیده ناخدایان را/  هر بنده

دانید /  پناه آرید لیکن چون به خویشتن /  یزدانید بیم نیازمندكز / كیشان استمطرود شما سیاه/  تدبیرمانده بی

« سوزانده غرور ادرچه بالم را /  پیشانی خود بر آسمان سوده/  ابلیس منم خدای بیتاجان/  كه بنددان شیطانید

 (.445ی  441)مجموعه اشعار، رحمانی: ی

انسان، هیچکدام برای رحمانی مهم نیست و به همه چیز و همه كس نفرین و ناسزا میگوید. داه زنددی، جهان، 

های نفرین و تف در شعر او متعدد استفاده شده است و شعرش را از موازین اخالقی دور كرده است. در همه واهه

ین شعر به هر چیز كه در زدنی است. در امثال« شک»چیز واكنش او نفرین یا تف كردن است، در این نمونه شعر 

 هستی است،  شک دارد. در ابتدای شعر در یادكرد معشوقی میگوید شاید او امشب بیاید:

ساید چو روی سنگ /  ریزد به روی دامن شب بوسه/  آوای دام او شکند شب را/  شاید شبی كنار درخت كاج»

 (.475)همان: ی « لبم، لب را

دی و ارتباط انسانها با هم تف میندازد، عشق را هدیج ابلیس میداند و مرگ اما بالفاصله بر خود، شعرش و كل زند

 را هستی خود:

تف بر من و سکوت من و شعرم / تف بر تو باد و زنددی و شاید / تف بر كسی كه چشم به ره ماند / تف بر كسی »

ست / نومیدی ابلیس است/ اندوه ادر سزای وفا باشد/ شاید ادر شکوفج كه سوی كسی آید / شاید كه عشق هدیج

 )همانجا(.« شاید كه مرگ هستی ما باشد

نفرین  /نفرین به عشق باد و به هستی باد/ نفرین به سربلندی و پستی باد»در ادامه نیز به همه چیز نفرین میکند: 

  (.474)همان: ی « ادنفرین به مرگ باد و به هستی ب/ به هوشیاری و مستی باد
از خدا شکایت میکند كه « از بهشت تا دوزخ»در شعر مشیری و نادرپور این مضامین اندک است. نادرپور در شعر 

 بختی دذشته است و از خدا میخواهد این بیداد را كم كند:چرا روزدار او به تیره

مرا از آتش /  شادخواران، جای من نیست بهشت /  تر بوددل غمگینم از شب تیره/  بختیبسا ایام كز شوریده»

 / بدینسانش نمی یمودم ای مرد /  و یا در طالعم راهی ددر بود / درم بردشت ممکن بود ازین راه/  دوزخ دذر بود

 )مجموعه «خدایا! بس كن این بیداد، آمین / برین عمر به باطل رفته، نفرین/  كه در این راه پیمودن، خطر بود

 (.134: یاشعار، نادرپور

از خداوند دالیه میکند. در این شعر از رنج هستی خسته است و دلش میخواهد با  همراه حافظمشیری در شعر 

 فریادی بلند كاخ كبریا را بلرزاند و از اینکه خدا با مردم مهربان نیست، ناراحت است:

از آنجا، با كمند كهکشان، تا /  پرواز میکردمكه من، تا روی بام ابرها /  دلم میخواست بند از پای جانم بازمیکردند»

مگر یک شب از / كه كاخ صدستون كبریا لرزد/ در آن درداه، درد خویش را فریاد میکردم/ آسمان عرش میرفتم 

دلم میخواست /  یی به روی پرنیان آسمانها یی خواب در چشم خدا لرزد/  ز یک فریاد بیهنگام/ این شبهای بیفرجام 

)بازتاب نفس صبحدمان، « از این بیچاره مردم یاد میفرمود/  هایش مهربانتر بودخدا، با بنده/  ر بوددنیا رنگ دیگ

 (.345مشیری: ی
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 اندیشیاندوه، شکایت از روزگار و مرگ
ر های متعدد شکایات از فلک ددر ادبیات رایج بوده است و نمونه الشکویبثّشکایت از روزدار بصورت شکواییه و  

شاعران موجود است اما در ادبیات معاصر درایشات نیهلیسمی شدت درفت. همانطوركه دهریان همه چیز دیوان 

میکردند، در اشعار شاعران،  بددویی روزدار به تلخ حوادث را به روزدار نسبت میدادند، از آن ناراحت بودند و در

ز بهبودی آینده در شکایت از روزدار دیده اندوههای بیدلیل، سرخورددیهای اجتماعی، یأسهای فلسفی، و ناامیدی ا

 اندیشند. درچهمعنا میگردد. اغلب شاعران به مرگ میمیشود كه داه به دردهای عمیقی میرسد و با خودكشی هم

آلود و پناه بردن به میخانه و افیون سرشار است، اما عنصر شادی در شعرشان اشعار آنها از توصیف عشقهای دناه

اندیشی، راحتی از این فیون و شراب حال آنها را خوب نمیکند و آرزوی مرگ میکنند. در مرگكم است. معشوق، ا

جهان موردنظر است اما مرگ رهیافت بسوی زنددی آرمانی نیست. مرگ چهرۀ زشتی دارد و دیدداه عارفانه به 

های اجتماعی جهان خوش بعد از مرگ دیده نمیشود. این نگرش به مرگ حاصل زخمهای زنددی یا سرخورددی

منشی را نشان میدهد كه بر سبک فکری ادبیات معاصر های پوچی و دهریناشی از خفقان میتواند باشد اما اندیشه

سایه انداخته است. در زنددی شاعران مورد تحقیق، مشکل خاصی وجود ندارد. مثالً ادر زنددی نادرپور، رحمانی و 

 اندیشی فرخزاد حاصل تجربج تلخها، شکایتها و مرگیسه كنیم، اندوهمشیری را در این سالها با زنددی فرخزاد مقا

زنددی اوست اما در شعر این شاعران مهمترین عامل، فضای استبدادی جامعه است. اندیشج كلی آنها پیرامون 

مفهوم ترس از مرگ یا عشق به آن است. زنددی این جهان رنج بزرگ است، مرگ ترسناک است اما باعث خالصی 

 (.434اش آشکارا میگرید )طال در مس، براهنی: ی نادرپور به دفتج براهنی در اشعار این دورهاین رنج است. از 

هانا / ج بر عذابم فزودی انتهایم،بر اندوه بی/  تو با رنج خود، كاستی از نشاطم»او در خطاب به جهان دفته است: 

)مجموعه اشعار، نادرپور: « سامان نگیرد / ماللی كه درمان نداردمالل از تو دارم / ماللی كه پایان ندارد / ماللی كه 

 (. 444ی

)همان: « ام به دامن بخت سیاه خویشچون آخرین ستارۀ دمراه آسمان/ غلتیده»و بخت خود را سیاه میداند: 

 (.415ی

ه ی دذشتمست ۀدیگر زمان خند/ لذت تهی شده ۀدیگر سبوی باد»لذتهای او تمام شده و در سوگ خویش است: 

ه بگذار تا چو ابر بگریم ب/ خود بازدشته است جاندوه، سوی الن/ است زان پس كه شادی از دل من پر كشیده/ است

 (.357)همان: ی  «بگذار تا غبار غمی در هوا كنم/ سوگ خویش

 او مرگ را تمنا میکند به این دلیل كه در زندان هستی مانده است:

 / تو مرغان قفس را پر دشودی/  بتندی بر درم، تا در دشایم/  مرگ جکوب ای دست مرگ، ای پنجب»

 / كه در زندان هستی چون منی هست/  بتندی حلقه بر در زن، مگو كیست/  من این مرغ قفس را پر دشایم

 (.443همان: ی )« اهریمنی هست ۀصدای خند/ به دوشم در دل شبهای خاموش

كه دیگر قصدت از /  ادر روزی كسی از من ب رسد»س از مرگ است: یا ادر زنددی را انتخاب كرده، فقط بخاطر تر

 (.495)همان: ی  «مرا راهی بغیر از زنددی نیست/  بدو دویم كه چون میترسم از مرگ/  این زنددی چیست

ان اند. شعر او چنای كه اشعارش را سیاه نامیدهنصرت رحمانی در این سالها با همین مضامین زبانزد میشود؛ بگونه

)خدا غم را آفرید، نصرت « خدا شب را آفرید، غم را آفرید، نصرت را آفرید»خودش  با غم آمیخته است كه به دفتج

(. دنیای او در شعرهایش تاریک است، درچه در افیون و میخانه و عشقهای شهوانی 4را آفرید، اخوان لنگردوی: ی 

و مرگ بنامیم.  شعر او افتاده است كه او را باید شاعر اندوهور است اما سایج اندوه و مرگ چنان بر آلود غوطهو هوس



 633/ منشی در شعر معاصر با رویکرد به اشعار نادر نادرپور، فریدون مشیری، نصرت رحمانیبررسی دهری

 

منشی رایج در آن دوران است، چنانکه اندیشی ویژۀ شخص او نیست بلکه بردرفته از عقاید دهریاین اندوه و مرگ

ست دها و سردشتگیهای انسان روزدارش نصرت با شعرهایش به راز پنهانی اندوه»شعر او دفته است:  نیما دربارۀ

 (. 36)همان: ی « مییابد

شاعر غمهای جاوید است »، خود را با تشبیه به بوتیمار، شاعر غمهای جاوید نامیده است: پرندۀ دریاناو در شعر 

 (.635)مجموعه اشعار، رحمانی: ی  نصرت

 تدر خطاب به رهگذر، خود را ابلیس زنددی معرفی كرده است كه هستیش تباه و پیروزیش شکس كویردر شعر 

خورشید من سیاهی و /  فریب و رهزن و خودخواه و خون رستمردم /ای رهگذر ابلیس زنددی/  ابلیسم»است: 

كرده از نفسهای تف / ام مکاو كویریست جای دلبر سینه/  م شکستیهستی من تباهی و پیروز / فریاد من سکوت

 (. 34)همان: ی « ننشا ها به جاجز جای پا نمانده از آن/ امیدهای من همه در او فنا شدند / ناكسان

تابوت من كجاست؟ كه در انتظار مرگ »در پایان شعر بدنبال تابوت خود است و شعری برای آمدن مرگ میسراید: 

«  امام / شعری برای آمدنت من سرودهام / ای مرگ سر دذار دمی بر روی شانه/ در این كویر شبزده تنها غنوده

 (. 15)همان: ی 

، سردذشت زنددیش را بازدو كرده است كه روزدار خوشی نداشته، محبتی ندیده است و سعادت ذشتسرد در شعر

 برای او چون قصج سیمرغ فقط افسانه بوده است:

به این دناه كه یک لحظه /  مرا به وادی حسرت رساند و خویش دریخت/ دریغ و درد! زمان اسب بادپایی بود»

به هر دیار كه رفتم از او / سیمرغ جفسانه بود سعادت، چو قص/  مرا آویختبه چارمیخ تباهی، فلک / زنددی كردم

حبت، فریب بود م/ ولی چو در بگشودم، كسی به خانه نبود/  به پشت هر در بسته، سخن ز من میرفت/ نشانه نبود

این در / یک زن، شبی حکایت دوست جشبی فسان/ درین سراب و فریب، آه... جان هدر كردم/ سراب بود امید

 (.69ی 67)همان: صص « حکایت و افسانه هم ضرر كردم

شعر مشیری در این مؤلفه در مقایسه با رحمانی و نادرپور، مالیمتر است. اما اندوه از زنددی، تلف شدن آن و  

 اندیشی پیوسته تکرار شده است. براهنی شعر او را بهمراه چند شاعر دیگر از جمله نادرپور،اشتیاق بودن و مرگبی

 (.417مربع مرگ نامیده است )طال در مس، براهنی: ی 

سوت و كورم، شوق و شورم مرده است / غم نشاطم »زنددی به كام او نگشته و همواره از این تلخی، غمگین است: 

هدف، تفاوت، بیهای شب دذشت / زنددی یک دم به كام ما نگشت / بیرا به یغما برده است / عمر ما در كوچه

اب نفس )بازت« میروم در چاه تاریکی فرو/ عاقبت یک شب نفس دوید كه بس/ وز ت یدن بازمیماند نفسآرزو / بی

 (.514صبحدمان، مشیری: ی 

 در دوبیتی زیر از ساقی اجل، شراب مرگ میطلبد و آن را آخرین پناه خود میداند:

 ام ای سییییاقییی اجییلدیییگییر زپییا فییتییاده

 آخییرییین پیینییاه میین آغییوش بییاز كیین   

 

نه  جان   كامم شیییراب را     امتشییی به   بریز 

 تییا نیینییگییرم پییس از رخ او آفییتییاب را  

 (634)همان: ی                                 

 آن را آرامشی میداند كه با آن از رنج هستی آسوده میشویم:« چرا از مرگ میترسید»در شعر 

را چ/ دنبال آرامش نمیگردیدمگر / برای یک نفس آسوددی از رنج هستی نیست/  پرستیها و مستیهامگر این می»

ادر درمان  / می و افیون فریبی تیزبال و تندپروازند/ كجا آرامشی از مرگ خوشتر كس تواند دید/ از مرگ میترسید
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/ كه هوشیاری نمیبیند/ خوش آن مستی/ نمیبخشند جان خسته را آرامش جاوید/ خماری جانگزا دارند/ اندوهند

 ( 339ی 337)همان: صص « ؟چرا از مرگ میترسید

 

 منشی و عدول از آنتغییر اندیشۀ دهری
منشی در یک دوره یا برخی اشعار این شاعران بچشم میخورد و اندیشج بنیادی آنها نمیباشد و های دهریاندیشه

 منشیبیشترین بسامد آن در دهج سی در اشعار دورۀ اول آنها دیده شد. اما با تحول اندیشه، عدول از عقاید دهری

شعر آنها ظاهر شد. نصرت رحمانی درچه همچنان تا پایان شاعری، شعر سیاه سروده و زنددی او نیز در در 

ای كه شعر سیاه میسراید، در تعهد اجتماعی و همراهی با ملتش نیز فرازونشیب دذشته است اما در همان دوره

نفرت  «اولین نامه به آخرین زن»ر شعر درایی او تبدیل به مبارزه میشود. به دفتج خودش دشعر دارد؛ چنانکه پوچ

خود را  از معشوقی كه هرزه و هرجایی و مطرود و دناهکار است اعالم میکند و محبت او را بکنار مینهد تا به ملت 

با آنها خداحافظی میکند تا به دردهای « سه نامه از مادر، دوست، معشوقه»و یاران مبارزش خدمت كند؛ یا در شعر 

 (. 497پور جافی: ی حسیناز كودتا تا انقالب اسالمی، معاصر فارسی  شعری جریانهای یوندد )مردم اجتماع ب

 در اعراض از معشوق هرزه دفته است:  اولین نامه به آخرین زندر شعر 
/  كیشلعنت به تو، هرجاییِ مطرود دنه/  جانم همه در بزم سیاه تو تبه شد/  منفور تبهکار ۀلعنت به تو ای هرز»

 ملت خویشم ز دناهت ۀشدنفرین/  ننگین تو داغیست به رویم جهر بوس/  روزم همه در پای تو چون شام سیه شد

 (.443)مجموعه اشعار، رحمانی: ی« دمگشته به تاریکی چشمان سیاهت/  دیگر نه منم شاعر دمراه هوسباز/ 

بسیار در این باره سرودند كه نصرت / زنجیر محبت به وطن را بگسسته / یاران همه در »در پایان شعر دفته است: 

كامیست كه بیگاه  ۀكفار/  بگذار بگویند، سزاوارم و دانمراه ولی شاعر آنها / در پای تو ای روسبی پست نشسته /  

 (. 443)همان: ی  «داب هوس پای بریدمبدرود، ز در/  بدرود  كه در آتش مردم بنشستم/ چشیدم

ز پایم بازكن دیسویت ای زن / برو تن بستر مرد ددر ساز / »خطاب به معشوق دفته است: « خون شعر»در شعر 

ز لبهایم بکن خار لبت را / برو مردم مرا دادند آواز  / ... / برو بگذار در این واپسین دم / برای ملتم شعری بگویم / 

 (.34)مجموعه شعر، رحمانی: ی «  دنامی خویش / به خون شعر از دامن بشویمبرو بگذار تا ب
منشی میسراید، در ادامج مسیر بویژه بعد از انقالب مشیری، كه در دهج سی پیوسته اشعاری با درایش دهری

برای  اندیشی و اندوه جای خود را به شادی میدهد.آورد و  مرگاسالمی به مضامین اخالقی و تعلیمی روی می

 نمونه در ابیات زیر با تأكید بر اغتنام فرصتهای زنددی، دعوت به شادی میکند:

كاش یک لحظه / غم بیهوده نمیخوردی/  هیچ ۀكاش یک روز به انداز/ دفتی و باور كردی/ هیچ و باد است جهان»

   (.4615)بازتاب نفس صبحدمان، مشیری: ی« شاد و آزاد بسر میبردی/  به سرمستی باد

یک زمانی از آسایش مرگ میگفت و آن را خالصی از رنج هستی معرفی میکرد )شعر چرا از مرگ میترسید(،  او

سروده است. در ستایش این دنیا « آه باران»را در دفتر « نمیخواهم بمیرم»اما در این دوره نمیخواهد بمیرد و شعر 

و ادر واال / من این دنیای فانی را / هزاران بار از  ادر زشت و ادر زیبا / ادر دون»با نفی ظاهری اخالق دفته است: 

 (.446)همان: ی « آن دنیای باقی دوستتر دارم

اما دلیل دنیادوستی او لذت مادی نیست، بلکه احساس میکند جهان بیمار است و نباید بمیرد و بماند و محبت را 

 به انسانها بیاموزد: 
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هوای / دمکرده در رنج و عذابم نیستتوان دیدنِ دنیای ره/ نیستمراد از زنده ماندن، امتداد خورد و خوابم »

 /دو روزی را كه بر بالین این بیمار باید زیست/ جهان بیمار و رنجور است/ همنشینی با دل و ساز و شرابم نیست

 عدالت رابمانم تا / نمیخواهم بمیرم تا محبت را به انسانها بیاموزم/ ادر دردی ز جانش برندارم ناجوانمردی است

 (.443)همان: ی « برافرازم، بیفروزم

درایی بعد از این دوره كمرنگتر شد، درچه با مهاجرت از ایران، غم غربت در شعر نادرپور نیز عشق دنیایی و مادی 

اندیشی كمتر شد. در اشعار این دوره نیز الحاد منشی و مرگو درد دوری در شعرش فراوانی یافت اما اندیشج دهری

نوشی حاصل سبک عمومی و كفر، در شعر او عمیق نیست و توصیفهای جسمانی از معشوق، افیون و شرابدینی 

را سروده است كه در آن از  نیایشاست كه در شعر این دوره دیده میشود؛ برای نمونه در همین دوره، شعر 

مشب امبین / م خاكستری مهردیگر به سردر / فریدداآ»خداباوری دفته و شرمنددی از دناه را توصیف كرده است: 

)مجموعه « امشب، بسوی تست دو دست نیایشم/ امشب، به روی تست دو چشم نیاز من تشم/ آ یدرماو  بمآ یصفا

 (.345اشعار، نادرپور: ی 
 در ادامه میگوید ادر لب به دناهی دشوده است او را بیامرزد: 

/  ام ز آبام كه تهی ماندهآن رودخانه/ من غروب كن ای آفتاب وسوسه، در/ امامشب، به پارسایی خود دل نهاده»

زین پس برآن سرم كه بشویم  / زین پیش ادر به كفر دشودم زبان خویش/  رسوب كن آه ای شب بزرگ، تو در من

 )همانجا(.« لب از دناه

 بهایی است تقدیم خداوند میکند:در پایان شعر به خداوند امید دارد و جانش را كه پیشکش بی

هرچند پیش چشم تو / تا بشنوی صدای مرا از درون چاه/ امدر چاه شب، بسوی تو امید بسته/ آفریددار ای»

بستان و بیشتر كن / ایمن وام داده جز غم، هر آنچه را كه به / بر من بزردواری پیغمبران ببخش/ كوچکترم ز مور

کشی دانم ادرچه پیش/ جود من ارزانی تو باداین خاتم و/ نام تو بر نگین دلم نقش بسته است/ و بر دیگران ببخش

 (.344)همان: ی « شعرم به پاس لطف تو، قربانی تو باد/ سخت بیبهاست
 

 گیرینتیجه

منشی با رویکرد به اشعار نادر نادرپور، نصرت رحمانی و فریدون مشیری در این مقاله مورد بررسی های دهریمؤلفه

شاعر در دورۀ اول شاعری خود در دهج سی درایش به این مضامین  قرار درفت. نتایج بررسی نشان داد هر سه

این مضامین رشد كرد. هر  4336مرداد  69دارند. در این دهه بدنبال یأس و ناامیدی فرادیر جامعه بعد از كودتای 

منشی در شعر آنها های دهریسه شاعر نیز اولین دفترهای شعریشان در همین دهه چاپ شدو مهمترین اندیشه

آلود و زمینی، درایش به شراب و افیون و در همین دوره است. این موارد عبارتند از: درایش به عشقهای شهوت

اندیش درا و مرگاندیشی. هر سه شاعر پوچمیکده، نفی و نقد اخالقیات جامعه، شکایت از روزدار، غم و مرگ

و مرگ با اینکه زشت است، باعث خالصی از  اندیشی با این رویکرد كه با مرگ جهان ب ایان میرسدهستند؛ مرگ

این زنددی است، ستایش شده است. در نفی اخالقیات دالیه از خداوند و خداناباوری آمده است. در درایش به 

جویی وجود دارد. هر سه شاعر در این دوره به این درایی و لذتآلود، رویکرد مادیشراب و افیون و عشقهای هوس

و این اندیشه در شعرشان بنیادی نیست. در مقایسج آنها نیز، نصرت رحمانی نمونج شاخص مضامین توجه كردند 

دویی ندارند و در درایش به مستی، افیون، و منشی در دهج سی میباشد؛ مشیری و نادرپور  مانند او سیاهدهری

یات ت و در نفی اخالقعشق شهوانی، مانند وی نیستند. رحمانی بنوعی بدبینی به روزدار در زنددیش رسیده اس

و  اند. نادرپورجامعه به انکار خدا میرسد اما نادرپور و مشیری به شکایت از روزدار و دالیه از خداوند بسنده كرده
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منشی در شعر آنها كمرنگ شد. رحمانی در همان مشیری بعد از دهج سی به مضامین دیگر روی آوردند و دهری

 اشعاری برای وطن و ملت سرود.  دویی عدول كرد ودوران از شعر سیاه

 

 نویسندگان مشاركت

 دهش استخراج شوشتردانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر فرزانه سرخی. است

آقای . اندداشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به عبدالکریم كریمیآقای 

 و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  و آقای دكتر بهزاد خواجاتبه عنوان استادراهنمای دوم دكتر فریدون طهماسبی 

 شتال حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشتهنقش  پژوهش این تخصصی راهنماییهای و هاداده تحلیل

 .است پژوهشگرچهار  هر مشاركت و

 قدردانی و تشکر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و شوشتر

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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