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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  12شمارة پياپي  -1390تابستان  –شماره دوم  –سال چهارم 
  
  

  نگاهي سبك شناسانه به اشعار نصرت رحماني
  )215 -228ص(

  
  2حجت اله اميدعلي،  1)نويسنده مسئول(غالمرضا مستعلي پارسا

  11/12/89:تاريخ دريافت مقاله 
  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

تحليل ساختار و محتواي شعر شاعران با عنايت به رويكردهاي نقد و سبك شناسي از 
هاي دروني و بيرونـي   تواند مخاطب را به اليهو اهميت خاصي برخوردار است و مي جايگاه

از ) 1379 -1308(نصرت رحمـاني  .  ها، روحيات و عواطف شاعر رهنمون شود اثر، انديشه
پس از  ةجريان شعري رمانتيسم سياه در دوره معاصر و از  روشنفكران سرخورد پيشروان
اي عصيانگر و شورشـي، تـا بـود     بود كه با روحيه سي و دومرداد  بيست و هشتمكودتاي 
در اين مقاله با هدف چگونگي نمود  اين نوع رمانتيسم . گوي شكست و نااميدي بود مرثيه

هاي آن در سطوح مختلف شعري وي، به بررسـي سـبك    رت و شناخت جلوهدر اشعار نص
  . آثارش در سه سطح لغوي و واژگان، فكري و ادبي پرداخته ايمةشناسان

ـ     براي اين كار در ابتدا نمونه اني، فـيش  هاي مرتبط با سـبك شناسـي در اشـعار رحم
ا بررسي تئوريـك  ها بدو هزار عدد  ميشد سپس فيشها بيش از برداري شد كه تعداد فيش

هـايي چنـد    سبك شناسي، دسته بندي و بعد از تحليل و بررسي براي هر عنـوان نمونـه  
  .برجسته و گويا انتخاب و ذكر شد

  
  : كلمات كليدي

  .، شعر رمانتيسمنصرت رحماني، مختصه سبكي، بالغت، شعر معاصر

                                                 
 mastali.parsa@gmail.com دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي - 1

  omidali@phd.araku.ac.ir-h ، دانشگاه اراكدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي - 2
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  :مقدمه
و انگلـيس صـورت    با طراحي و حمايت مالي و اجرايي آمريكـا  1332مرداد  28كودتاي 

گرفت كه دولت مصدق بركنار و سرلشگر زاهدي جانشين او شد و شاه هم كه چندي پـيش  
  .به خارج كشور رفته بود، بعد از كودتا به دعوت زاهدي به ايران بازگشت

زاهدي كه نخست وزير مورد تأييد آمريكا و انگلـيس بـود، پـس از بـه قـدرت رسـيدن،       
. سركوب كرد و حزب توده را در هم كوبيد -دلبسته بودند كه شاعران بدان –نهضت ملي را 

پيـروزي كودتـا در   . اين باعث شد كه يأس و استبداد شديدي بر ملت و جامعه حـاكم شـود  
در ايران بود كه آمريكـا بـا   » ملي«و » چپ«حقيقت به معناي به بن بست رسيدن جريانات 

  .بر كشور كامل و حاكم كند تمام قوا به ميدان آمده بود تا اقتدار و سلطه خود را
مرداد تنها عليه دولت مصدق نبود؛ بلكه در اصل عليه ملتي بود كـه   28در واقع كودتاي 

ظـامي  در راه كوتاه كردن دست اجانب و بازيابي اسـتقالل سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي و ن    
را با پيروزي اين كودتـا محمدرضـا شـاه قـدرت خـود      . كردندكشور خود، تالش و مبارزه مي

درست و حسابي به تثبيت رساند و حزب توده، جبهه ملي و ديگر احزاب را تارومار كرد و بر 
  . بيشتر بخش هاي جامعه به ويژه طبقه روشنفكر و كارگر شهري كامالً مسلط شد

مـرداد شـعري عصـياني، خودشـكنانه،      28بنابراني شرايط اجتماعي شعر بعد از كودتاي 
اشـعاري سركشـانه و   ) 20: 1370لنگـرودي،  . ( شـد  -ا سياهعموم ـشهوت آلود و رمانتيك  

احساساتي كه غبن و انتقام جويي از خود، جامعه، زندگي، حكومـت و سياسـت در آن مـوج    
اي از شاعران به سرودن  اين نوع شعر كه به شعر رمانتيك مشهور بود، طيف گسترده. مي زد

  . آن متمايل شدند
. ر رمانتيك و دهه سـي روز بـازار ايـن نـوع شـعر     در واقع دهه بيست دوره شكوفايي شع

مرداد هم به آتش رمانتيسم دامن زد و اين شد كه شعر رمانتيك بر ديگر  28وقايع كودتاي 
  .غلبه كرد و مخاطب بيشتري پيدا كرد» ايسم ها«

نماينده . يكي فردي و ديگري اجتماعي: رمانتيسم در دوره معاصر دو شاخه اصلي داشت
رهبـر  » مـريم « او با انتشار مجموعه شـعري . مانتيسم فردي فريدون توللي بودنسبتاً كامل ر

از قبيـل   –كه به همراه ديگر همقطارانش ) 299: 1377لنگرودي، ( اين جريان شعري شد 
با مرامي محافظه كارانه نـوآوري را صـرفاً در سـطح سـرودن      –... خانلري، گلچين گيالني و 

هـاي  يا بحـر طويل  -توللي » كارون«ري، خانل» يغماي شب«مانند  -چارپاره هاي احساساتي 
تـوللي در  ) 106: 1383روزبـه،  . ( انجـام دادنـد   -گلچـين گيالنـي  » باران«مثل  –رمانتيك 

ديد؛ گويي اشعارش از  مرگ و تباهي براي بشر، چيزي نمي خلوت خود، در چشم اندازش، جز
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/ اختـر لـرزان بخـت خـويش     در كورسـوي / گمـراه و بـي پنـاه   : گرفتاين آبشخور نشأت مي
  ). 315: 1377لنگرودي، . (راه ديار مرگ/ سرگشته در سياهي شب مي روم به راه

تر؛ البته توللي بـا  اين نوع رمانتيسم بود بلكه سياه نصرت رحماني پس از توللي، نمايندة
گذر از مرحله مرگ انديشي دوباره بـه زنـدگي و زيبـايي گراييـد ولـي نصـرت كـه از نسـل         

رانِ سرخورده و دلمردة پس از كودتا بود، همچنان در تاريكي و تيرگيِ فكـري خـود   روشنفك
البـاً  كـه غ  –در واقع بعد از كودتا، شكست نهضت ملي باعث شد كـه شـاعران   . ماند كه ماند

اين شكسـت اجتمـاعي كـم كـم در نهـاد      . شدت سرخورده شوندب -روشنفكران مبارز بودند
زرقـاني،  ( اطفي و در نهايت تبديل به شكست فلسفي شد بسياري از آنها منجر به شكست ع

پيامـد ايـن شكسـت و    . ها شـدند گوي اين شكست كه بسياري از شاعران مرثيه) 370: 1384
هـاي تخـديري بـود كـه      ها و آرام دهنـده  انديشي و يأس، پناه بردن شاعران به ميخانه مرگ

ها وارد عالم شعري  ن مضامين و تمنتيجتاً به ستايش ميخانه و مي و مواد مخدر انجاميد و اي
در كنـار ايـن   ) 61: 1380شـفيعي، .( شدند و بسياري از شاعران اين نسل در غبار گم شدند

وجود آمد و رشد كرد و در ايـن  را با اخالقيات حاكم بر جامعه بمضامين،ستيز و درگيري شع
  . پديد آمد هاي فرهنگي از جمله شعر راستا نوعي كفرگويي و تجاهر به فسق در رسانه

در  1308او در سـال  . يكـي از ايـن شـاعران بـود     -نصرت رحماني -شاعر مورد بحث ما 
تهران متولد شد و تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود را در همانجا به پايان رساند؛ مدتي هم 

در آغـاز در  . در هنرستان نقاشي درس خواند و مدتي هم در مدرسه پست و تلگراف و تلفـن 
اما قلمزنـي  . و تلگراف و تلفن مشغول به كار شد و بعد از آن هم در راديو ايرانوزارت پست 

از نوجواني به شعر گفتن پرداخـت؛ از غـزل   . در مطبوعات را بر كارهاي ديگر ترجيح مي داد
اولـين   1333او در سـال  . شروع كرد و به چارپاره رسـيد و سـرانجام بـه شـعر نـو پيوسـت      

را منتشر كرد و بازتاب گسترده اي را با خود به همـراه آورد  » كوچ« مجموعه شعريش به نام
او پس از انتشار اين مجموعه به عنوان . كه اين براي اولين مجموعة يك شاعر، كم سابقه بود

 . چهره اي مشخص مطرح شد
، ميعـاد در لجـن   )1336(، ترمـه  )1334(كـوير : ديگر مجموعه هاي شعري او عبارتند از

، پياله دور دگـر زد  )1368(، شمشير معشوقه قلم )1350(حريق باد  ،)1349(، درو )1346(
  ).1381(، بيوه سياه )1369(

هاي فراوانـي را هـم بـه    و نشيبي را از سر گذراند كه ستم نصرت رحماني زندگي پر فراز
سـرانجام پـس از   . تيمارهاي همسرش بود كه او را زنده نگهداشت. جسم خود روا مي داشت

 1379ر و فرزند خود از تهران كوچ كرد و به رشت رفت تا اينكه در بهـار  انقالب همراه همس

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


                                                                           1390 تابستان – 12شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 218

                      

  

مرگ نصرت در خلوت و خاموشي و انزوا اتفاق افتاد؛ ساده و بي سر و . زندگي را بدرود گفت
او را در جايي كه ميرزا كوچك خان دفن شده بود به خاك سپردند و بـه ايـن ترتيـب    . صدا

مرگ هر انساني غـم انگيـز اسـت و    . به خاطره ها پيوست شاعري ديگر، بار خود را بربست و
ند غم انگيزتر و مـرگ نصـرت از ايـن    ه طاليه داران فرهنگي يك سرزمينمرگ هنرمندان ك

  .دست بود غم انگيز و تلخ
در مورد اشعار نصرت رحماني تا جايي كه نگارندگان جسـتجو كـرده انـد كـاري سـبك      

يي كلي و اجمالي يا محدود بـه زاويـه اي خـاص    هاسانه صورت نگرفته است بلكه بررسيشنا
كه نويسنده » به خط از نقطه تا«صورت گرفته است كه مهمترين آنها، كتابي است با عنوان 

. ها و نظريات شاعران و منتقـدين را دربـاره نصـرت جمـع آوري كـرده اسـت      در آن ديدگاه
سطح لغـوي و نحـوي،    نگارندگان در اين پژوهش قصد دارند اشعار نصرت رحماني را در سه

  .شناسي كنند فكري و ادبي سبك
   

  بحث
  سطح لغوي و نحوي

او با مهارتي درخور، زبـان  . نوآوري قابل توجه نصرت رحماني در حوزه زبان شعري است
كوچه را به خدمت شعر درآورد و از قابليت هاي چندگانه تصـويري، عـاطفي و موسـيقيايي    

را كـه   لغـات و بدين ترتيب جواز ورود حجـم زيـادي از    اين گونه زبان نهايت استفاده را برد
در واقــع شــاعران شــعر نــو در شــاخه . معطــل مانــده بودنــد، بــه قلمــرو شــعر صــادر كــرد

، با نفي معيارهاي شعر كهن، غمنامه هايي مملو از يأس و ناكامي و تيرگـي  )تغزلي(رمانتيك
كـوم بـه   اي گناه آلود و محهاز آنها در فضاي لطيف شعري، عشقها و هوس آفريدند كه بعضي

بپاش عطر نفس در / هايت باز بيا و با گل مسموم بوسه. كردندشكست و سياهي را ترسيم مي
         . هايمكـه جـاي خـون بـدود در عـروق شـب      / شـعر ة بگير از عرق پيكرت عصـار / پرند لبهايم

  )136: 1385رحماني، (
  : هايي از لغات كوچه بازاري نمونه
ز  لحاف تخت/ فنجانهنوز رنگ لبت مانده بر لب /ستسردي ريقوخاموش  سمارسر 

  )186: 1385رحماني، (. چراغ بادي خاموش خفته در ايوان/بوي تن تو بيهوش است
  )225: 1385رحماني،. ( الشة بود و نبودش را/  كرده چالقعر چشمهايش 
  )312: همان. (انفجار دود.../  گمپ /و ماشه را چكاند
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بـه  / چـو دودنـاك غـروب   / درون مـن مـي ريخـت   /ور ذهن زمـان ز د/ راهق هق طنين 
  )358: همان. (شهرهاي گمان

   ، يخچـال  )193: همـان ( ، ويالن)161: همان( ، گُر )137: همان( كلون : و از اين قبيلند
  ....و ) 245: همان(

تواند در اي مي ؛ او معتقد است كه هر واژهلغات جديد و امروزي هم در شعرش زياد است
  .بيايد و جامة شعري بر خود بپوشدشعر 

معمـاري  / سـازمان ملـل  و / دو غده بدخيم بر سينة زمين/ قصر كرملين/ كاخ سفيد
  )506:همان. (ي خونجغرافيا/ جنون

( ، حـق وتـو  )137: همـان ( ،  بناپارت كبير)137: همان( پاسكال: و اصطالحاتي از قببيل
، پيكنيـك و تـرور و   )524:همـان (يـوتن ، ديفرانسيل و ن)137: همان( ، استقراء)137: همان

  ) ...503:همان(ميتينگ 
بسيار جديـد و امـروزي اسـتفاده ميكنـد، گـاهي       عليرغم اينكه از اين دست اصطالحات

  :كندهاي كهنه و مهجور هم استفاده مي بينيم كه از واژهاوقات هم مي
  )552: همان. (ميزان نموده ام/ برج شهر متروكو ساعت خود را با كهنه ساعت 

  )603: همان. (بر تارهاي گم شدة احساس/ پريشيدة رواننژند بر پردة 
در اين / جواب بايد داد/ به پاسخ عطش ساطور/ به پشت سكه نگاهي كن/ عزيز من آرام 

  )611: همان. (عجيب گيتي هموار است/ بيابان سترگ
كـاروان بشـر    چاووش خوان/ شد و بي يار و بي ديار واژگونناگاه / او با تمام خوشبختي

  )508:همان. (زدودزنگار از رخ آيئنه ها / بن بست ها گشود/ بود ساليان
  ...و ) 334: همان( ، هراسيدن )438: همان(،، ژنده )190:همان(ستوه : و از قبيل

شـاعر رفتـار   . نحوة گزينش لغات هم در اشعار نصرت از جايگاه ويژه اي برخـوردار اسـت  
اصلي تصاوير شعري او اي كه اين كلمات، هستة  گونهدارد؛ ب اصي با بعضي از واژه هاذهني خ

  .وجود مي آورندآن، فضاي غمگين و گرفته اي را بدهند و به تبع را تشكيل مي
و احمقانـه    چه ساده است تنفـر / شبي كه مي بينيم/ شب تراكم اندوه/ شب شكوه ستوه

  )354: همان. (آري عشق/ داد كثيفي است عشقارقر/ غرور
زينش خاص با بسامد باال، در سبك شناسي فكري و در نهايت در تعيين سـبك و  اين گ 

  . سياق شخصي او راهگشا و كارآمد است
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اسـت كـه هسـتة     خـون يكي از كلماتي كه بسامد بااليي در اشعار نصـرت دارد، كلمـة   
  .تصويرساز بسياري از اشعار اوست

باريـد  / خـون اسـت   ةتشـن اين خشك كشتگاه / مطرح نيست/ الفندگان به خيره نوشتند
  )337: همان. (برخاك دلمه بست/ اشك و خون

  )106:همان.(خون قي كرده تابستان/ طشت خورشيد پر از خون بود
/ بوي خون با مه صحرا به هم آميختـه بـود  / دارها، سر همه خم كرده ز خجلت در پيش

: همـان .(دگرچه در هر قدمي، چند سري ريخته بو/ كردندنگ سر طعمة خود ميكركسان، ج
181(  

  )581: همان.(آرامتر برقص در زير چتر خون:/ گفتم اي يار
ژه دارد بسـيار قابـل   نوع نگاهي كه او بـه ايـن وا  . است بادكلمه ديگر مورد عالقه شاعر، 

دانيم كه باد در نگاه بسياري از شاعران كالسيك ما، نماد و پيـام آور خـوبي و   مي. تأمل است
  .دري استت، قاصد دربي است ولي در نگاه نصرزندگ

باد را باور / باد را آن شب ديدي؟ ديدي/ اي مالمت بس كن/ دري استقاصد درب/ باد، باد
  )380: همان.( باد بيهوده نمي مويد از بيداد است/ دري استگردباد، قاصد درب/ كن

هـا ميـوزد و فضـايي را كـه      بينيم كه چگونه روح عصيانگر و شورشي شاعر بر تن واژهمي
  .كندها تحميل مي بر واژه -و آن يأس و بدبيني همراه خشونت است -خواهداعر ميخود ش

و باد مسـت،  / باران سر شكيب ندارد/ با ضربه هاي ممتد و سنگين/ باد است باد هراسان
  )501:همان. (گويي لگام گسيخته است

، كلماتي از قبيل شكست، شب و مالزمات آن مثل سياهي، تاريكي، ترس، تنهـايي، نالـه  
در اشعار نصرت بسامد بااليي دارد كه اين خود صحه اي بر روحيه شكست خورده و ... درد و

  .مأيوس شاعر است
  )603: همان.( ماسيده بود روي پنجره لرد سياه شب/ با اينكه تا پگاه پاسي نمانده بود

كـاين  / گويند نمانده است ديـري / شب تاب بتاب در سياهي/ بر دامن شب دمي مياساي
  )67: همان. (رود پي تباهيشام 

  )240:همان.(شب/ شب بود شب/ شب  بود با ابري عقم و آسمان بي ماه/ شب بود
  .ران نرمـي شيشـه را ميشـويد آرام   بـا / هودر اين شب لبريـز از انـد  / در اين شب بي مرز

  )317: همان(
مطلب ديگر در بحث از واژگان شعري رحماني، اشاره به ضـرب و وضـع لغـات جديـد و     

او با توجه به بيـنش و نگـاه خـاص    . يع است كه بيان كننده  خالقيت و ابتكار شاعر استبد
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زند كه بسيار زيبا و دل ندگي و اطراف دارد، دست به تركيبسازيهاي جديدي ميخود كه به ز
  .انگيز است

 ز آن/ خورشـيد راهـي نيسـت    ةبـر چشـم  / از كشتگاه كـور / ديگر از اين تاريك بي بنياد
  )168: همان. (جز برگ كاهي نيست/ در دست هاي باد /گي پروردخوشه هاي زند

  )504: همان.(وامانديم،...و/ آيينه رانديم موجتابدر /آنكه قبله نمائي به دست بگيريم بي
  )61: همان.(خفته به پيشاني،دودصفتموي او / واي يك روز در اين خانه زني مي زيست

، )67: همان(، شبتاب )560: همان(لنگ غرورآبشخور پ: و از اين قبيل تركيبات بديع و نو
  ....و) 59: همان(،كولي صفت)299: همان(،برق منشور يخين )168: همان(كهكشان بي بايدي

واژگان كوچه و بازاري به شعر، از الگوهاي جمله بندي ايـن   استفاده ازرحماني عالوه بر 
  :زبان هم به طرز هنرمندانه اي استفاده برد

... ولـي  / ... كل اسماعيل رفت مكه؟/ ترياك را يا نه؟/ كه بابا ترك كرد/ ! باري بگو خواهر
  )75: همان! (هان! تو هم دختر زائيدي/ شنيدم كه در اين روزهاي بحراني!/  خواهر

/ كـنج لـبش نهـاد   / پيچيد، بـا ظرافـت، سـيگاري   / با پنجه هاي ساحر خود گرم كار شد
  )312 :همان. (رقصيد در فضا/ دود/ كبريت را كشيد

/ خـوب ... نـه؛ اينطـور   / نيم رخ)/ سورپريزي(چه ... به ... به / كمي شرم/ يك خنده مليح
  )300: همان.(سي از آن جناب گرفتمعك/شش در چهار و فوري/ ... تيك تاك/ آه...يك لحظه 

ويـراژ  / ميـان دو بـازويم  خميـازه اي  / كبريت مـي زنـم  / خاموش گشته آتش سيگارم! ها
  )187: همان. (ميرود

شنيدم مشد حسن هم خواستگاري كـرده  / ناراحتم خيلي/ كنمخالصه مي!/ غرض خواهر
  )77: همان... (اين بود عشقت؟ تف:/ به ليلي هم بگو/ از ليلي

هاي سبكي شاعر جابجا كردن اجزاي جمله است كـه يكـي از شـگردهاي    از ديگر ويژگي
يكي از مواردي . بيرون رفت از منطق طبيعي كالم و شكستن هنجار هاي معمول زبان است

شاعر با ايـن  . كه بسامد بااليي دارد، جابجايي صفت و موصوف است؛ به اصالح اضافه مقلوب
هـم خواننـده را    ،ود و با مكث در رواني كالماز منطق نثري خارج مي ش عالوه بر آنكهروش 

  .سازدتر مي دارد و هم معاني شعري خود را غنيبه تأمل وا مي
  )582: همان.(دودناك شبدر / تا شهر گم شود/ در انتظار نشسته اند/ آرام در نهفت ضمير ما

را هاي ماشك/ ن خويشاز ديدگا/ سر داد گريه را/ ابرِ گريه، عقيم است در چشم هاي مرد
  )453: همان. (در خشك قحط سالباريد 

  )558: همان. (آويزبند هيچ پيامي نيست/ سرخ لبت
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، )478: همـان (، غلـيظ غريـب مـه   )232: همـان (نيم مرده الشه: و از اين قبيل اضافه ها
، )495: همـان (، عميق خـواب  )260: همان(، پرستوه شب)605: همان(خشك كشتگاه لبانم

  ..... و ) 369: همان( ، چركين نقاب شب )371 :همان( تيره ناك گور نيام 
   

  سطح فكري
ا درهـم ريختـه بـود و    مرداد ساختار روانـي بخـش زيـادي از روشـنفكران ر     28كودتاي 
گذاشتند آب از آب تكان بخورد و كسـي را  اي بر جامعه حاكم شدند كه نمي گونهكودتاگران ب

يأس و نااميدي بر همه جا سايه افكنده  به ظاهر ياراي اعتراض نبود؛ نگرشي بدبينانه توأم با
  . خوردي دلمردگي و يأس فلسفي بچشم ميبنابراين در شعر شاعران اين دوره نوع. بود

نصرت رحماني كه يكي از شاعران مشهور اين دوره بود، خود را در دنياي درد و تـاريكي  
بـا ببينـد،   توانسـت جهـان را زي  ياو چـون نم . و مرگ و شهوت و گنـاه غوطـه ور كـرده بـود    

ها جامعه الب خون و لجن و گنداب، بر سياهيها و تباهيخواست با غرق كردن خود در سيمي
نگرد و اين كه بر چشم زده است، به اجتماع ميدر واقع او با عينك بدبينانه اي . گواهي دهد

  .نگاه او معموال با چاشني خشونت و نفرت همراه است
بـه  .../ سياهيها/ نم را البالي چنگهاي خويش بفشاريدسياهيها ت.../ سياهيها ../ .ها سياهي

  )109: همان. (ها تابوت من را خاك بسپاريدخفاش ةدرون دخم/ ها بشوييدممرداب دوروئي
 -: / فتنـد شـهرداران گ / بوي نعش پدران و پسران از پس در مي آيد/ بوي نعش من و تو
    .گ در تمـرين اسـت  مـر /ب اسـت فريـب  فريـ : ها نعـره كشـيدند  نعشـ / نسل در تكوين است

  )271: همان(
همانگونه كه از نامش پيداست، حاوي اشـعار سـياه و تلـخ    » ميعاد در لجن«دفتر شعري 

شـود در ايـن   يحه اي از اميد و انگيـزه يافـت مي  اگر در ساير مجموعه هاي او اندك را. است
  .كنددفتر فقط سياهي و يأس حكمراني مي

بوي خون، يأس و شكست  از اشعار او،. فته استفضاي و لحن اشعار نصرت مه آلود و گر
  : خيزدبه مشام ميرسد؛ گويي هربار كه دهان باز ميكند، بخار مرگ برمي

  )272: همان.( ريزدزهر و خون مي/ لب اگر باز كنيم
اي مـرگ  / در اين كوير شب زده تنهـا غنـوده ام  / تابوت من كجاست كه در انتظار مرگ

  )60: همان.(ي آمدنت سروده امشعري برا/ سرگذار روي شانه ام
يـك دنيـا   ! هشـدار / جنباندت دست پليد پيرِ تقـدير / تابوت خون آلود من گهوارة توست

  )358: همان.(فريب و رنگ و بازيست
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او در . در زندگي او چشـم انـدازي جـز تيرگـي و تبـاهي نيسـت و تـا بـود چنـين بـود           
  : ن سروده استكه چني»  زندگي« شعري دارد با عنوان » ترمه«مجموعة

واي / سازيم تا بازيگر بازيچه هـاي خويشـتن باشـيم   ما خود صحنه مي! زندگي بازي است
دانستم ايـن افسـانه را از   گرچه مي/ بازيچه هاي ديگران بودممن بازيگر / زين درد روانفرساي

  )155: همان! (زندگي بازي است!/ زندگي بازي است/ پيش
بـه  او . پـايين اسـت  ش لوطيانـه اي كـه دارد،   منرحماني به خاطر سطح انديشه در شعر 

رود و سـعي دارد كـه از ايـن منبـع بـراي تقويـت شـعرش        سراغ فولكلور و فرهنگ عامه مي
وار دارد، پشتوانه فرهنگي و فكري شعرش ما از آنجا كه نگاهي سطحي و لوطياستفاده كند؛ ا

  .قوي نيست
منفـور و  / رهاي عددهاسـت تك شعر شـع / 13و / هر عددي شعري است/ عزيز! بي باورم
  )314: همان. ( چون سرنوشت من/ نحس، نحس

  )177: همان( گويم كدام؟ / شعر را تك خالچشم تو  بي بيكوبم به روي 
آهنـگ  / بر سر نهـاده آينـه و فـرش و شـمعدان    / كش در آمدنددر بازگشت او چند طبق

پند سوخت، خنجه نهـان  اس/ زنها بزك نموده و شاد و ترانه خوان/ دلنشين كمانچه بلند شد
  )134:همان. (شد به پيچ كوي

  )391: همان. (مردانگي به دسته چك و سفته بسته است/ ديري است دير
مچـون  توان گفـت كـه شـعر رحمـاني عمـق نـدارد و پراكنـده اسـت و ه        در مجموع مي

كند اما در پشت آن همه توجه ما را به خود جلب ميماند كه فريادهاي بلند و گوشخراش مي
  .ياد مطلبي كه به اندازه فريادش مهم باشد، نيستفر

  
  سطح ادبي

محيط زندگي شهري را به . صورخيال رحماني بيشتر متوجه محيط كوچه و شهري است
او چشم از طبيعت برگرفته و ماده اوليه شعر خـود  . دهدشاعرانه پيش چشم خواننده قرار مي

  .را از محيط شهر برگرفته است
يخ بسته است / بر پشت بام كلبه متروك ريخته/ پرهاي كالغشهري است در خموشي و 

  )57: همان. (مردي به راه مرده و مردي گريخته/ گربه سر ناودان كج
  )123: همان(.هاي پاي مرا نوش كرده اي تك بوسه/ هاي بي سحره شباي سنگفرش راه ك

اه بـه دوار  اي مـ / ديگر منشين منتظر عابر شبگرد/ زده، اي كوچه متروكبر كوره ره شب
  )222: همان. (گيج و كج آواره از آن مرد ةجز ساي/ متابي كه نيابي
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در شـعر  . است كه بسـامد بـااليي دارد   تشخيصبارزترين ويژگي ادبي اشعار نصرت  -1
او خصوصـيات، اعمـال، و عواطـف    . شود كه جان نداشته باشدنصرت كمتر موجودي پيدا مي

  .نسبت داده مي دهد انساني را به عناصر و موجودات بي جان
  )620: همان. ( ترساندترس چيزي است كه ميترسد و مي/ ترس با باد سخن ميگويد

  )312: همان. (كوفت مشت بادمي/ در پشت شيشه ها/ ن گرفته بودبارا
ند، با آنها حرف ميزند و به حرفهاي كاين پديده ها و اشياء درد دل مي نصرت هميشه با 

صاوير شعري جاندارانگاري پديده ها، امور ذهني و انتزاعي به ت رحماني با. دهدآنها گوش مي
  . بخشد؛ گويي كه آنها واقعا زنده اند و همراه او هستندخود پويايي و تحرك مي
  )364: همان. ( شب بي تو خسته است/ اي بي تو من خراب

/ درهم شكسـته اسـت  / چون تازيانه اي كمر راه/ باران سر شكيب ندارد/ رعد است و برق
  )613: همان. (شب پير و خسته است

.                 جنايــت بــه خيانــت خنديــد و/ رحــم شــالق خريــد/ شــرم را ديــدي شــالق فروخــت
  )568:همان(

  )267: همان. ( مرزها پرسه زنان دربدرند/ مرزها
جان نسبت ميدهد مال موجودات زنده را به اشياء بيميبينيم كه شاعر چگونه صفات و اع

  .گويدخن ميو با آنها س
شود صاوير شعري نصرت به وفور يافت ميست كه تشخيص عالوه بر اينكه در تالزم بذكر

جان در طول هود است؛ به اين صورت كه شيئي بيدر طول اثر و در ارتباط تصاوير با هم مش
  :شوديا به آن اين اعمال نسبت داده مياثر رفتار و اعمال يك انسان را انجام مي دهد 

) 248: همـان .(بدرود اي خـوبي / بار دگر بطن لجنزار است/ ميعادگاه ما/ بيبدرود اي خو
  .دهدزند و آن را مورد خطاب قرار ميدر سراسر اين شعر، شاعر با خوبي حرف مي

ي، كلمات مربـوط  يعني شاعر برخالف مرسوم زبان ادب: عدم تناسب صفت با موصوف -2
بيني بـه صـفر    است كه قدرت پيش رجستهدهد؛ بلكه عدم تناسب در آنها بكنار هم قرار نمي

  .رسدمي
  )600:همان. ( بيمار و خسته/ يا چو آب بركه اي متروك/ شب، شبي بي بعد و بي رفتار

موري اسـت  / مردي ست زنداني/ در اين شب بي مرز/ در ساية مرطوب چركين سياه من
  )316: همان. ( سرگردان

ــلو صــفت و موصــوف ــن قبي ــار منجمــد: هايي از اي ــان(انتظ ــور )476: هم        ، كشــتگاه ك
  ....و) 328:همان(، شب لجن زده )239: همان(
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آوردن صفت  به شعر او تازگي ميدهدهاي بالغي اشعار نصرت رحماني از ديگر ويژگي -3
  .بين مضاف و مضاف اليه در اضافه هاي استعاري و تشبيهي است

  )213: همان. ( با شعر بگويم، با بوسه بشويم/ نيلوفر كم رنگ لبت را
  )177: همان. ( برداشتم نگاه ز چشم پر آتشش/ ، دست خنده راپاي خسته لببستم به 

، بـازوي خـيس   )295: همان( ، كركس پيردل)296: همان( گره كور غم: و از اين قبيلند
  ....و ) 507: همان( ، جام بلورين عمر)231: همان( خسته پارو

  .كه برخي از آنها تازه اندد بااليي دارند هاي بالغي هم در شعر نصرت بسام اضافه -4
  اضافه استعاري -4-1
دار آب پولك به روي دامن چين/ يخت آفتابمي ر/ گيسوي رود را/ دست سنگبافت مي
  )128: همان. ( مست

اهريمنِ پليد تن خود / خزه بستهگوش صخره هاي در / ريختدريا سرود گم شده اي مي
  )248: نهما. (انداختم به قايق بشكسته/ را

( ، دست حـوادث )220: همان( ، كام سنگ )114: همان(گلوي باد سيه : و از اين قبيلند
  ....و) 323: همان
  اضافه تشبيهي -4-2

  )320: همان. (بازگرد اي پرنده آبي/ بازگرد/ تهي است تهي ام سينهة بيش
وام انگار خون ز صـاحب خـود   / فتآرام گر/ بالش انگشت وقتي ميان / خودكار بيك من

  )590: همان. ( گرفتمي
/ ، بوسـه دامن شبريزد به روي / او شكند شب را آواي گام/ شايد شبي كنار درخت كاج

  )174: همان( ، لب راسنگ لبمسايد چو روي 
  )609: همان. ( آشفته تر ز اليه هاي ريگ هاي روان بود/ گردباد نگاهش

بازيچه كـرده  / يگري است كه ما راباز/ در جاي اتهام/ ما را نشانده است/ هاي لبانشبا قفل
  )472: همان. (است

، پروانه هـاي تفـاهم   )253: همان( ، تلخ آب سكوت)67: همان( مارِ بازو: و از اين قبيلند
، دوزخ )153: همـان ( ، جوي نگـاه  و تـابوت سـينه   )361: همان(، پيله هراس )373: همان(

  ....و ) 609: همان(نگاه  ، گردباد)157: همان( چشم و جهنم خورشيد و فلفل غبار 
     اي كــه  گونـه ز جايگـاه خـوبي برخـوردار هسـتند ب    تشـبيهات موقـوف المعـاني هـم ا     -5

وجـود ديگـري اسـت و    و معنا پيدا كـردن آنهـا، موقـوف ب   شود كه درك هايي ديده مي ضافها
  .اصطالحا تشبيه موقوف المعاني نام دارد
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  )214: همان. (كف باد روان است هر برگ كه از شاخة جانم به/ آنگاه، به پائيز
و گرنه بين شاخه و جان  در اينجا درك صحيح شاخة جان منوط به آمدن كف باد است

  .شودوضوح يافت نميوجه شبهي ب
  . شـديم ما پير مي/ ود خاطرات فرو ميرفتدر گ/ هاي راكد و بيمارچون آب/ انديشه هايمان

  )282: همان(
/ عطر برف سپيد اندامت/ اي دريغا پياله لب من/ غاي دري/ تهي از سرب داغ بوسه توست

  )319: همان. (مي دود در سياهي شب من
سر ميگذارم روي / را كوبد به روي شيشه ماه يك شام، آن شامي كه باد مست، سنگ ابر

  )171: همان.( هاي درگاهكاشي
  )596: همان.(بر شخم بسته دشت چاك چاك لبان را/ گاوآهن عطش

خورد كه حاصل نگاه تازة شاعر به هم هر از چند گاهي به چشم مي يهيجمالت تشب  -6
  .تعداد اين تشبيهات اندك است. استاطرافش است و اين هم نمونه اي از خالقيت شاعر 

  )225: همان.(گرفته دل هايبرانگشت/ كرده بر نخ تسبيح دانة همچون/ رنج و شادي از ها قصه
  )404: انهم. ( ماندو جيبهاي بزرگش به طاولي مي

/ در پشـت آينـه  / از عمـق آينـه  / تصوير مـرد / روئيد/ در روي آينه تركي همچو عنكبوت
  )312: همان( ديوانه وار  قهقه سر داد

  )355: همان. (هاي گرسنهچو زخم/ ها ميجوند دلها را هنوز خاطره
ما سوختيم / اي چون طاولي چركين بر آن دشت هر تپه/ اي بود دشت بالخيز غريب تفته

  )284: همان.( و خيمه بركنديم و رفتيم
دهنده تناقض دروني نصـرت اسـت، در اشـعارش    ساختارهاي پارادوكسي هم كه نشان -7

  :دهدخاصي به آن نشان مي ةبسامد بااليي دارد و شاعر عالق
گـرداب تشـنه، جفـت مـرا     / بر پشت خود در آب رها گشتم/ پارو كشيدم و زدم از كينه

  )233: همان( ويش جدا گشتمديدم كه ز منِ خ/ بلعيد
بـي  / هـذيان تـب آلـود دردم، بـي تـو     / خون شب ام/ طيف غباري خفته بر درياي شنزار

  )375:همان.(تو
  )557: همان. ( فرياد آتش است/ سار بنگر به چشمه

  )417: همان. ( سنگ راه سكون/ سكوت نعره سنگ است
  :شودديده مي يد هم در جاي جاي اشعارشجد) بدل بالغي( تعاريف بالغي -8

ــكوت   ــت س ــه ايس ــان  -وديع ــده خاموش ــك   -گزي ــت سرش ــه  / سخاوتيس ــي ك دم
  )446:همان.(خنديمي
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تو گويي سـنگ گـور   / به غفلت اي سپرده دل/ طنين دردخيز و تلخ/ آمد صدا از دور مي
  )316:همان. (تو گويي سنگ هاي كوچة متروك مي تركد/ -رفتگان پاك -ياران

بهتـر  / چرك آب باز شـد  -ميراث رفتگان -زخم خرافات از البالي/ باري، سخن دراز شد
  )311: همان. ( كه بگذريم
  )607: همان. ( افسانه سر كنم/ همزاد ةاز آن دو برك/ هايشاز چشم

    . بر گـرد الشـه ام پيچيـده بـود    / اين تسمه هاي تيره پوالدين/ رگ هايم/ من مرده بودم
  )292: همان(

  
  :نتيجه 

را به خدمت شعر درآورد به اين صورت كه عالوه  بـر صـدور    نصرت رحماني زبان كوچه
جواز ورود حجم زيادي از واژگان كوچه و بازاري به شعر، از الگوهاي جمله بندي ايـن زبـان   

بسامد باالي واژگان كوچه و بازاري نشان دهنـده فضـاي   . اي بهره برد هم به طرز هنرمندانه
ت و سياه و حزن آلـود شـعر او را گرفتـه و مـه     زندگي شهري و كاربرد فراوان واژه هاي پلش

آلود كرده است كه اين نـوع انتخـاب واژه بيـانگر روحيـه شكسـت خـورده نصـرت متـأثر از         
البتـه شـعر او از   . اميـد  ةانديشد و مأيوس است بي انـدكي بارقـ   كودتاست كه فقط سياه مي

تشخيص، تشـبيهات  . تديدگاه زيبايي شناسي و ادبيت شعري از جايگاه وااليي برخوردار اس
ترين ويژگيهـاي  بديع و بكر، اضافه هاي بالغي زيبا ، پارادوكس و بدل هـاي بالغـي از اصـلي   

  .باشدادبي اشعار نصرت رحماني مي
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