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 29/22/4931تاریخ دریافت مقاله: 

 21/23/4931یرش قطعی مقاله:تاریخ پذ
  

 :چکیده 

رود. از شمار میریخ ادبی معاصر ایران بساز در تاهای بسیار مهم و سرنوشتسی یکی از دوره دهۀ  

مکتب ادبی رمانتیسم ترین دوران فعّالیت و صدای تکامل رمانتیسم به گوش میرسد و از مهمسیک

یکی از  .دهددر این دوره روی می 3112مرداد  28تای کود ،از سوی دیگر ودر ایران است 

. یکی باشدمی ش(3138 -3138) سی نادر نادرپور دبی رمانتیسم در دهۀهای شاخص جریان اچهره

 های تصاویر رمانتیکو ویژگی های رمانتیسمدرونمایه ارائۀهای او مهم سبکی سروده هایمشخّصهاز 

 تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی نقشپژوهش حاضر، به  ست.و غریب ا تشبیهات بکردر قالب 

ت تحلیلی اس -پردازد. روش پژوهش توصیفیمی سبکی ۀعنوان یک خصیصب نادرپور های نادرسروده

ین بار بیشتر دهدنشان می نتیجهاند. تحلیل محتوی بررسی شده ها با استفاده از شیوۀو داده

ست و شاعر وا و نوِتشبیهات غریب  هتشبیهات بویژ بر عهدۀنادرپور  هایسروده رمانتیکیمضامین 

با ممکن  به بهترین شیوۀرا  رمانتیسم فردی محتوایی -فکریهای ویژگیو  هابه خوبی توانسته مؤلّفه

   .بنمایاند ،استفاده از تشبیهات بکر خود
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 ( مقدمه4 

 (Romanticism) جریان رمانتیسم سی و چهل در ایران، الب ادبی دهۀهای غانییکی از جر  

رو، غیرسیاسی، فردی، میانه» به دو شاخۀ شعر رمانتیک ایران رابرخی از پژوهشگران،  است.

تقسیم « انقالبی -تیسم اجتماعیرمان»و دیگر « عاشقانه، شهودی و برکنار از جامعه و تاریخ و انقالب

لنگرودی دهۀ سی را دورۀ پرتالطمی برای رمانتیکهای (. 332ص د سال عاشقانه،هفتاکنند )می

یکی از شاعران شاخص رمانتیسم نادر نادرپور (. 22صج دوم:  ،نو شعر تحلیلی تاریخداند )ایرانی می

ر رمانتیک، سبک اکثر شاعران تسلیمی ضمن بیان این مطلب که شع ه.ش( است.3138 -3138)

 ایران معاصر ادبیات در هاییگزاره) وردبشمار میارمانتیسم ساده  شاخۀ ر را ازسی بود، نادرپو دهۀ

تکامل راه گلچین  ها و ادامۀسرآمد صدای رمانتیکرا  نادرپور ،شفیعی کدکنی (.23 -23صص ،(شعر)

ادوار شود )های اصلی رمانتیسم میی از کانونداند که بعدها خودش یکنلری میگیالنی، توللی و خا

به لحاظ زبان و تصویر توانست راهی را که در شعر رمانتیک نو با »وی (. 03 -28صص ،یشعر فارس

نادرپور بیش از همه به »(. 133ص ،شعر جستجوی )در« فریدون تولّلی آغاز شده بود، تکامل بخشد

تصویر، توجّه و تعلّق خاطر دارد. قدرت شعرش بیش از هر چیز ناشی از تصویرهای ناب و زنده 

گری او چنان هست که جاذبه داشته باشد و ما را برانگیزد تصویر»(. 133ص ،الغت تصویرب«. )است

 (. 231 ص ،ایران معاصر شعر انداز چشم« )که خواندن شعر را ادامه دهیم

است و  نظیرکم معاصر در میان شاعران رمانتیکِر و تخیّل و تصویرآفرینی نادرپور قدرت تفکّ 

دی و رمانتیسم سیاه نمود رمانتیسم فر ۀدر دو زمین های اوویرسازیتصکند. ر میمخاطب را غافلگی

ی اوست که از سو بازتاب تجارب روحی و روانی در زندگی شخصکند. تصاویر شعری او از یکپیدا می

رد و از سوی گیشادیها و غمها، شکستها و پیروزیها نشأت می ها،ها، دلنگرانیها، امیدها و یأسدغدغه

ر او یا بهتر پذیرد. بخش بزرگی از تصاویتماعی و تحوّالت عصر او تأثیر میاج -سیدیگر از اوضاع سیا

تشبیهاتی دهد. های شاعرانۀ نادرپور را تشبیه تشکیل میگفته شود هستۀ اصلی و مرکزی خیال است

لذا بررسی و تحلیل این عنصر  بار مضامین رمانتیکی را بر دوش آنها گذاشته است.اغلب بکر که 

و نیز شناخت بهتر سبک بیه( ما را در شناخت و درک بهتر رمانتیسم فردی نادرپور بالغت )تش

  کمک خواهد کرد. شاعرشخصی 

سبک شخصی شاعر و درک بهتر نادرپور، کمک به  های رمانتیکی اشعارشناخت بهتر مؤلّفه

به  ارهاش، خاصی از تاریخ ادبیات ایران رمانتیسم در دورۀ های او، شناخت بهتر جریانسروده

شناخت نقش تشبیه در بازتاب مضامین و عنوان یک خصیصۀ سبکی ببکر شاعر و  تشبیهات غریب

 د.شوحاضر  محسوب می پژوهش رمانتیکی از اهداف
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سی نادرپور است که با  های دهۀ، سرودهحجم نمونهتحلیلی است.  -توصیفی ،روش پژوهش

 شدهتحلیل محتوی تجزیه و تحلیل  از شیوۀیج نیز با استفاده ااند و نتاستقرای تام بررسی شده

 است.

نادرپور و اشعار وی صورت گرفته است. برخی تحقیقات انجام شده،  ها و مقاالتی دربارۀپژوهش

از یحیی معروف و فاروق « بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور»عبارتند از: 

کی مشترک چون شوق بازگشت به دوران کودکی، نعمتی که به بررسی تطبیقی مضامین رمانتی

شوق به وطن، رویکرد شدید عاطفی به معشوق، احساس تنهایی و غربت و... در اشعار دو شاعر 

و  تیغ(. مریم خلیلی جهان238 -221معروف و نعمتی: صص  مقالۀ مذکور،است )ر.ک. پرداخته 

های رمانتیکی مایهبعضی از درون« ر نادرپورتی در شعبرخی از معانی رمانتیس» علی دالرامی در مقالۀ

(. مهدی شریفیان 22 -23خلیلی و دالرامی: صص  مقالۀ مذکور،اند )ر.ک. را بررسی و تحلیل کرده

های نادرپور از دید به بررسی درد و رنج در سروده« شناسی درد در شعر نادرپورروان»در 

اندیشی خیّامی در آثار دو شاعر مرگ»یفیان(. شر مقالۀ مذکور،شناسانه پرداخته است )ر.ک. روان

از فرامرز میرزایی و همکارانش، موضوع مرگ را در « فارسی و عربی: صالح عبدالصبور و نادر نادرپور

 -321میرزایی، شریفیان و پروانه: صص  مقالۀ مذکور،اشعار دو شاعر بررسی کرده است )ر.ک. 

بندیهای رایج تقسیم ت نادرپور، بیشتر از منظرمورد تشبیها گرفته درتحقیقات صورت(. 333

نامۀ خود با در پایان (3113میباشد که از آن جمله شیوا نسب )کالسیک و مرسوم در کتب بیانی 

از دیدگاه سنتی به  ،در بخش تخیّل« آثار نادر نادرپوربررسی پنج عنصر سازندۀ شعر در »عنوان 

 ورد اشاره، هیچ پژوهشی در زمینۀم هشهای ارزندۀپژورغم علینگریسته است.  نادرپورتشبیهات 

های نادرپور انجام سرودهمحتوایی رمانتیسم در  -فکری هایو ویژگی مضامیننقش تشبیه در بازتاب 

  د.میباشپژوهش بدیع حاضر، اولین گام در این زمینه  نشده است.

  تجزیه و تحلیل( 2

شفیعی کدکنی  است.ی رمانتیسم در ایران ترین دوران فعّالیت مکتب ادبمهمسی یکی از  دهۀ  

( بیشتر 3113تا  3112ز کودتای سی )ا ای که در دهۀاز چند صدای عمده معتقد است که

های فتوحی مشخّصه(. 21ص ،ادوار شعر فارسیشنویم، یک صدا، صدای تکامل رمانتیسم است )می

ان آزاد احساسات و هیجانات همدلی و یگانگی با طبیعت، فردیت )بی»داند: رمانتیسم را چنین می

رمانتیک را  های تصویر(. وی همچنین ویژگی331ص بالغت تصویر،« )فردی( و اصالت جهان تخیّل

ها در واری و ابهام پدیدهسایه -2شاعر در طبیعت و اشیا  استحالۀ -3»در چهار مورد ذکر میکند: 

زرقانی  (.321ص)همان: « یرانعکاس فردیت شاعر در تصو -1پویایی و تحرّک تصویر  -1تصویر 

توجّه به  -3: »نتیسم فردی را در چهار مورد ذکر میکندفکری جریان ادبی رما -های محتواییویژگی

جای عشق های زمینی و جسمانی برویکرد به عشق -2اجتماع و مردم  احساسات فردی و غفلت از
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 وص در شاخۀلبی؛ بخصطاظهار مالل از زندگی و رویکرد به مرگ و مرگ -1عرفانی و آسمانی 

در وی نا«. شعری و اصالت دادن به آه و سوز عاشقانه عمق بودن اندیشۀکم -1یسم سیاه رمانت

 (. 212ص ،ایران معاصر شعر انداز چشمداند )نادرپور را شاعر این جریان می

باشد. اخص جریان ادبی رمانتیسم در دهۀ سی می( یکی از شاعران ش3138 -3138نادر نادرپور )

جوهر و خصلت رمانتیک و تصاویر زنده، رنگ تند »جهت داشتن نگرودی معتقد است که اشعار او بل

دمی و زبان روان و راحت، در های اساسی آها و دغدغهعاطفی و سادگی پرداختن احساس به اندیشه

این شاعر (. 20صج دوم:  .نو شعر تحلیلی تاریخسی بیشترین خوانندگان را جلب کرد ) دهۀ

های در سروده عنوان یک عنصر بالغت،تشبیه بای دارد. ویژه ه عالقۀبه تصویرسازی با تشبی یکرمانت

با خلق نادرپور شاعر صاحب سبکی است که . نمود بیشتری نسبت به سایر عناصر خیال دارد او

ی را یکرمانت هایمؤلّفه مضامین و هخوبی توانستب ب و با استفاده از آنهاصاویر بکر و تشبیهات غریت

آمده های او درسبکی سرودههای مهم یکی از مشخّصهصورت بهایش بازتاب دهد و این در سروده

دهند و در ۀ رمانتیسم فردی شاعر را تشکیل میمایاز مسائل و موضوعات اصلی که درونبرخی  .است

اند، عبارتند از: همدلی و یگانگی با طبیعت سی او بازتاب و انعکاس یافته ۀتشبیهات ده

پردازی، توجه به فردیّت شاعر، پویایی و تحرّک تصویر، ناکامی و یأس و اظهار ، خیال(گرایی)طبیعت

های زمینی، آلود از معشوقههای مجازی و توصیف شهوتز زندگی، پرداختن به تغزّل و عشقمالل ا

ا و ه( خاصی از واژهchoiceسبک محصول گزینش )»با توجه به این مطلب که اندوه رمانتیک. 

، «چشم»چون  هاییبسامد فراوان واژه(، 21ص  ی،شناس)کلیات سبک« تعابیر و عبارات است

، «گور»، «مرگ»، «گناه»، «عشق»، «مستی»، «شراب» ،«باده»، «اندام»، «لب»، «زلف»، «بوسه»

، «غروب»، «شب»، «باران»، «آفتاب»، «مهتاب» ،«ماه»، «شفق»، «صبح»، «ابر»، «خورشید»

، و ... «خزان»، «ناله» ،«خیال»، «اندوه» ،«غم» ،«اشک»، «بخت»، «زندگی»، «یاهیس»، «سیاه»

میباشد که در  های این شاعرسبکی سروده ویژۀ مختصاتنادرپور از پیکره و ساختمان تشبیهات  در

ذهنیت رمانتیکی نادرپور زبان  کند.تأیید میا به جریان شعری رمانتیسم فردی ر اوحال، ورود عین

 او را در همین راستا قرار داده است. شعری 

نادرپور که در  در رمانتیسم فردیهای تازه و مسائل اصلی موجود مایه، درونموضوعات عمده

 ، عبارتند از: اندو نمود یافتهو بازتاب سی ا تشبیهات دهۀ

 گرایی()طبیعت همدلی و یگانگی با طبیعت (2-4

مانتیک تعلّق بنیادین هنر رمانتیک است. شاعران ر همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول  

. آنها های گوناگون و رنگارنگ آن دارندوافری به طبیعت و مظاهر و جلوه خاطر ویژه و عالقۀ

سان چون فرزند در دامن مادر مدهوش میافتند و باند؛ همطبیعت را مادر و استاد خویش خوانده»

ذاتیات روانی خود را در  ها احساسات درونی وگیرند. رمانتیکاختیار از حضور استاد الهام مییشاگرد ب
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 بالغت تصویر،« )بخشندطبیعت التیام می قال آن بهریزند و جراحت روح را با انتطبیعت می

ورزد و با آن ارتباط کی است که به طبیعت بسیار عشق میرمانتیشاعر  (. نادرپور321 -322صص

های آن باعث شده که بسامد زیاد شاعر با طبیعت و پدیده انس ای برقرار کرده است.ژرف و گسترده

ای از تشبیهات او را به توانیم گونهکه میعناصر طبیعت باشد؛ بطوری باالیی از تشبیهات او برگرفته از

 ،طبیعت در توصیف شاعرانۀبنامیم. نادرپور « مدارتشبیهات طبیعت»یا « گراتشبیهات طبیعت»نام 

 –بدان توجّه و التفات خاصی دارد  که -دارد. او به کمک تصویر انگیزینظیر و شگفتقدرت کم

ی شعر خویش نقاشی طبیعت را در تابلو های دلپذیر و زیبایجلوهعناصر و بسیار هنرمندانه و بدیع، 

میان  طبیعت استحاله شود، تصویر واسطۀشاعر رمانتیک در  آنگاه که احساس و عاطفۀ»کند. می

  (.321 ص بالغت تصویر،)« است احساس شاعر و طبیعت

ها و عناصر طبیعت در تابلوی شعر نادرپور و در تشبیهات او با ذکر بسامدِ کاربرد عبارتند از: پدیده

 0بار(، شب ) 33بار(، ماه و مهتاب ) 1بار(، صبح ) 3بار(، ابر ) 3بار(، آسمان ) 31خورشید/ آفتاب )

بار( که غالباً  1بار( و افق ) 2بار(، ستاره ) 1بار(، باد ) 0بار(، برگ ) 2بار(، باران ) 1بار(، شفق )

 وجه که داندمی آن را تشبیه مراتب ترینعالی همایی،اند. نمود یافته« تشبیه اضافی بلیغ»صورت ب

 تشبیه که است معتقد وی(. 303ص. بیان و معانی) دنباش شده حذف دو هر تشبیه ادات و شبه

  (.303ص: همان) دارد بیشتری بالغت و است بیشتر تأکیدش و مبالغه بلیغ،

 خورشید/ آفتاب (2-4-4

 سرمۀ» یکی از دفترهای شعر نادرپور با این بخش از تشبیهات همسویی دارد؛ با عنوان نام  

 (.3118 -3110« )خورشید

، ماهی خونین، کندو و حوری تشبیه آفتاب به مس جوشان، زنبور، شراب تلخ و گس، گاری شکسته

  شوند.طبیعت محسوب می ۀادرپور در حوزهات غریب و بکر ناز تشبی

/  .(201صهمان: / گل خورشید ) .(323ص مجموعه اشعار،آلود آفتاب )سار گرم و کفچشمه -

عروس /  .(213صهمان: )کرکس پیری که آفتابش خوانند /  .(213صهمان: مس جوشان آفتاب )

/ طعم شراب تلخ و  .(131صهمان: آفتاب ) زنبور/  .(133صهمان: )آفتابش زنده در گور است 

همان: / کندوی آفتاب ) .(121صهمان: / ماهی خونین آفتاب ) .(123صهمان: گس آفتاب )

که خورشید نام  -این عنکبوت زرد . /(112صهمان: بخت آفتاب  )/ عقاب پیر نگون .(123ص

خورشید  )همان:  / حوری .(103صهمان: )خورشید  گاری شکستۀ/  .(101صهمان: )  -اوست

  (.131ص

 ( آسمان2-4-2
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نادرپور با »کند، بیشتر تشبیهاتش از نوع حسّی است. شاعر با طبیعت ارتباط برقرار می از آنجا که 

دهد. تشبیهاتش نوعی تصرّف تشبیهات و استعارات حسّی، حوزۀ تجربۀ حسّی را گسترش می خلق

 (. 132ص بالغت تصویر،« )در روابط اشیا است

 /  .(112صهمان: ای آسمان )/ طاق بلند شیشه .(113ص مجموعه اشعار،زرکوب آسمان ) دفتر -

/  قدح سبز آسمان   .(102صهمان: /  حباب فلزین آسمان ) .(113صهمان: طاق مرمری آسمان )

  .(133صهمان: )

 نما:نخ آسمان به مخمل فرسودۀ بکرِ غریب وتشبیه 

  (.120صهمان: نما شده بود )ده، نخبسان مخمل فرسوو آسمان سحرگاهان /  -

  و شب ماه و مهتاب (2-4-9

 برند.کار میآنها را در اشعار خود ب و ای قایل هستندارزش ویژهو شب ها برای ماه و مهتاب رمانتیک 

اد فضای مبهم و دلیل ایجب« مهتاب»داند. را مونس و همدم خویش می« ماه»یک شاعر رمانت»

مهتابی قطعیت و صراحت از رای بیان حاالت رمانتیک است. در فضای مناسبی ب وار، زمینۀسایه

همین دلیل است که شبهای انگیزتر است؛ بشب مهتابی خیال رود. زمان و مکان نیز درمیان می

وصف »(. 320 -321صص بالغت تصویر،« )ها استرنگ ماه محبوب رمانتیکو نور کم مهتابی

در شعر رمانتیک بسیار  گرفته و مهتابییک، فضاهای مهاراندازها در غروب، شامگاهان، شب تچشم

چنین فضاها و چنین و نادرپور نیز از شاعران رمانتیکی است که  (.311ص)همان: « رایج است

واری تصویر، یکی از ه سایهبا توجه به این مطلب ک است. هایش انعکاس دادها در سرودهر یتوصیفات

تصویر رمانتیکی در  (، این مشخّصۀ311 -321صصمان: ک. ههای تصویر رمانتیک است )ر.ویژگی

تاب و غروب و موارد این چنینی در فضای شب و ماه و مههایی که تشبیهات نادرپور و در سروده

چینی و تشبیه ماه به  کودک،های کالغان شامگاه، شب به تودهتشبیه  باشد، قابل مشاهده است.می

ود و تشبیه مهتاب به نمک، لعاب نیلی و حریر نازک همگی آلکبوتر، شراب کفگالبدان بلور، کوزه، 

 روند.  شمار میبکر نادرپور ب از تصاویر بدیع و

  (.322ص مجموعه اشعار،اند )ها رسیدههای کالغان شامگاه از دور، از دیار افقها چو تودهشب -

 مرررررراه امشررررررب چرررررررا ز کرررررروزۀ -

 

 نمرررررررری برررررررررون نتراویدسررررررررت 

 (213ص )همان:

 ن بلررررررور مرررررراههرگررررررز گالبرررررردا -

 

 پاشرررریدبررررر مررررن گررررالب نررررور نمی  

 (201ص)همان: 

 شستشرو در اوسرت   بر قامتت که وسوسرۀ  -

 

آلرررود مررراه را    ام شرررراب کرررف پاشررریده

 (223ص)همان:



 

 

 

 

 

 

 111/های نادر نادرپور ن رمانتیکی سرودهنقش تشبیه در بازتاب مضامی
 

 

 دادآلرروده، روز جرران میرر یررار مرره در آن د -

 

زاد  و شب چرو کرودکی از بطرن روشرنی میر     

 (123ص)همان:

  (322بوتر ماه از فراز کوه )همان:چون در رسد ک -
 (302صهای دور )همان:حریر نازک مهتاب -

 چکرررررررد از روزننرررررررم نمرررررررک می -

 

 در گلررررررررویم  نمررررررررکِ مهترررررررراب

 (203ص)همان:

 (212صدرخشید از لعاب نیلی مهتاب )همان:ب میچینی ش -

 دهرران مرروج شررکند درنجررا کرره مرراه می آ -

 

چون قررص آتشری کره در آب افکنرد شررار      

 (312ص )همان:

 باران( 2-4-1

بال »، «دیواری از بلور»، «چشم کبوتر»، «ناخن زمین»، «غبار سربی»ران را با تصاویر شاعر با  

آور قدرت شگفت» به تصویر کشیده که همگی تصاویر بسیار بکری هستند. «آلودزنبوران خواب

اختیار به طبیعت، چنان فضایی در شعرش ایجاد کرده که خواننده را بی عرانۀنادرپور در توصیف شا

تی بس زیبا ها، طبیعت، هر لحظه به شکلی و در هیأاندازد. در این توصیفغانی میوچهری دامیاد من

 (.133ص ،ایران معاصر شعر انداز چشم« )شودپیش روی ما پدیدار می

 چررررررا بررررره خررررراک نریرررررزد نررررررم -

 

 ی غبرررررررررار سرررررررررربی بررررررررراران  

 ( 212ص مجموعه اشعار،)

 هرررررابررررره  نررررراخن  باران   زمرررررین -

 

 خاریررررررردترررررررن پرررررررر آبلررررررره می 

 (222صمان: ه)

 هررررزار قطررررره برررره خرررراک افترررراد    -

 

 هررررررزار چشررررررم کبرررررروتر بررررررود   

 (221صهمان: )

 (111صهمان: باران شامگاه، چو دیواری از بلور  )  -

 /  به روی غنچۀ -آلود میریزد همچون بال زنبوران خواب که -باران را /  های ریزمن اکنون قطره -

 (132صهمان: چشمان خود احساس خواهم کرد  )

 ( برگ 2-4-5

ا به تصویر ریزان رموارد، برگ در بقیّۀ های کوچک(جامها به شاعر جز در یک مورد )تشبیه برگ  

اند و ههایی که در هوا آنها را زدچلچلهدستی بریده شده،  پنجۀها به الشه، کشیده است. تشبیه برگ

با زندگی و طبیعت  عری که قلبششا»هاست. با طبیعت و دوستی او با برگ ... بیانگر پیوند شاعر

ن تصویرها و ترسیم صور خیال یکسا رایی با حیات را ندارد در ارائۀتپد با آنکه این همرایی و همسمی
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ای دیگر دیده د، در شعر دستهدار نیست. طبیعت زنده و پویا آنگونه که در شعر شاعران خاصی جلوه

  (.223 -223صص ،فارسی شعر در خیال صور« )شودنمی

 رد بررررررال پاشرررررریدغررررررروب، گرررررر -
 

هررررا تررررب مرررررگ افتررررادبرررره شرررراخه

 قررررردم بررررراران بررررره زیرررررر هرررررر   -

 

 افترررررراد  برررررررگ  الشررررررۀ  هررررررزار

 (221ص مجموعه اشعار،)

 هاآن صدا ]باد[، به زمین ریخت برگ از بیم -

 

 گرررویی هرررزار چلچلررره را در هررروا زدنرررد  

 (128صهمان: )

 .(101صهمان: )  ها/  مرغان برگ .(128صهمان: دستی بریده بود ) هر برگ، همچو پنجۀ -

 .(133صهمان: های کوچک هر برگ  )جام -

 .(132صهمان: ها از زمین پرواز خواهم داد  )من اکنون برگها را چون ملخ -

 ( ستاره 2-4-6

 ندستات بکر و غریبی هتشبیه« های خاموشفانوس»و  «خطوط میخی و ریز»ها به تشبیه ستاره  

 است.که باعث برجستگی زبان شعری نادرپور شده 

 (.113ص مجموعه اشعار،)  خطوط میخی و ریز ستارگان -

 (.113صالماس ستارگان )همان:  (. / 113صهای خاموشند  )همان: همه فانوس ستارگان -

 .(133صهمان: /  مرغ ستاره  ) .(113صهمان: صدها ستاره داشت  ) تسبیح شب که مهرۀ -

 شفق ( 2-4-7

 از زوایای گوناگون است. )مشبه( شفقهای شفق، همگی توصیف رنگ بهمشبهٌ  

  .(323ص مجموعه اشعار،گوگردی شفق  ) شعلۀشب در رسید و  -

  .(322صهمان: نارنجی شفق  ) بس روزها که شعلۀ -

 .(111صهمان: شفق  ) /  گلخانۀ  .(123صهمان: های سرخ شفق  )گلبرگ -

 افق( 2-4-8

های سروده از تشبیهات غریب استخر بلورین وآهن  تفتۀبه لعاب ظرف سفالین، رنگِ افق تشبیه   

 نادرپور است.

 ش، آفرررررررراقز نررررررررور مفرررررررررغی -

 

 لعررررراب ظررررررف سرررررفالین داشرررررت  

 (221ص همان:)

 افرررررررق در آن شرررررررب ابرآلرررررررود   -

 

 آهرررررن  برررررود تفترررررۀ  بررررره  رنرررررگِ

 (221ص همان:)

 (131صهمان: استخر بلورین افق  ) / .(302ص همان:کبود افق ) غرفۀ -



 

 

 

 

 

 

 119/های نادر نادرپور ن رمانتیکی سرودهنقش تشبیه در بازتاب مضامی
 

 

 ابر( 2-4-3

کبود، حباب سربی، پیلۀ ابریشمین، دیوار کور، کرکس گرسنه و حولۀ سپید صورتهای اسفنج   

 مختلف خیال نادرپور در مورد ابر هستند. 

/ ابر سیه چو  .(111صهمان: / حباب سربی ابر ) .(131ص مجموعه اشعار،اسفنج کبود ابرها ) -

ون کرکسی گرسنه /  چ .(183صهمان: / دیوار کور ابر ) .(183صهمان: ابریشمین گسیخت ) پیلۀ

 (. 131صهمان: )سپید ابر  حولۀ/   .(182 ص همان:گشود ابر )پر می در آفاق لعلگون /

 ( صبح 2-4-42

شیر نور سپیده در قدح سبز آسمان به  چکان بلور و تشبیه تشبیه صبح به باده، فانوس زرد، قطره  

 ت.     شعر معاصر اس های خون از تصاویر نوِپر از لخته ریدۀب

  .(313ص مجموعه اشعار،صبح ) بادۀ شوم در جام ظلمت، -

  .(183صهمان: )چکان بلور صبح  / قطره .(113صهمان: فانوس زرد صبح ) -

 نرررور سرررپیده در قررردح سررربز آسرررمان  -

 

 هرای خرون  ای اسرت پرر از لختره   بریدهشیر 

 (133صهمان: )

 رمانتیک ( پویایی و تحرّک تصویر2-2

 ،تصویر در شعر رمانتیک کارکردِاست.  ای تصویر رمانتیک، پویایی و تحرّک تصویرهویژگی یکی از  

دمت کلّ ساختار شعر معنا پیدا میکند و مؤثر واقع و در خدر کنار دیگر تصویرها و در پیوند با آنها 

 وار آنها باعث پویایی و بالندگیپیوستگی و تداوم تصاویر و شکل زنجیره ،در شعر رمانتیک شود.می

تصویر در بافت شعر رمانتیک با ساختار شعر و دیگر تصویرها در »این مطلب را که  شود.میتصویرها 

طور توان آن را بزء فعّال و بنیادین شکل است، نمیمحور عمودی پیوند محکمی دارد و چون ج

و  های نادرپورسروده توان در(، می312ص بالغت تصویر،« )لیل کردمستقل و جدا از کلیّت شکل تح

 تشبیه، هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانۀوضوح مشاهده کرد. های شعری زیر بنمونه در

پیوستگی و  های ادبی،وی با استفاده از این عنصر بالغت و هماهنگی آن با دیگر آرایهنادرپور است. 

 رمانتیکی را رقم زده است.  تداوم تصاویر و در پی آن پویایی و تحرّک تصویر

تقدیم کرده، چنین  رضا براهنی هلل رؤیایی ویدا که آن را به «رؤیایی در آفتاب» دۀوی در سرو

 گوید:می

توپ بزرگ خورشید از بام آسمان /  در کوچه پرت شد / باغ خیال من تهی از آفتاب گشت /  برج  -

ها، /  باروت خته، پاییز دررسید: /  گوگرد برگکبوترم به نسیمی خراب گشت /  با مشعل گدا

ها /  در نور بست آتشبازی، درختهای مشعل او سوخت ناگهان /  چون چوبها، /  از شعلهاخهش

های گل به هوا رفت و بازگشت /  باد از کهربایی خورشید، شعله زد /  رنگ طال گرفت. /  خمپاره

به دیدن ها گذشت /  اما، بهار را نفس او /  بار دگر به باغ من آورد /  بار دگر میان اسکلت شاخه
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هایشان /  زنجیر بغض ها /  آغوش مادرانه گشودند /  شیر شکوفه جوش زد از سینهخورشید، شاخه

 (.113-113صص اشعار، مجموعهخالی باغ از صدایشان  )ها در گلو گسست /  پر شد فضای زنجره

غ خیال، ده تشبیه )توپ بزرگ خورشید، بام آسمان، باپیوستگی و تداوم سرودۀ زیبای فوق، حاصل 

شیر  ها،های گل، اسکلت شاخه، خمپارهبست آتشبازیها، چون چوبگوگرد برگها، باروت شاخه

 باروت، شعله،آرایی و مراعات النظیر )تناسب بین گوگرد، واجهمراه با آرایۀ  شکوفه، زنجیر بغض(

درخت،  ورشید،خ ،شاخه باد، آتشبازی، خمپاره، اسکلت و نیز تناسب بین پاییز، باغ، برگ، مشعل،

هماهنگ در محور عمودی شعر است که  تشخیص )جاندار پنداری( و گل، بهار، شکوفه، زنجره و ...(

نادرپور با چنین ترفندها و  اند.یافتهاستمرار  وار و بدون هیچ ایستایی تا پایان شعرزنجیرهو 

 شگردهای ادبی، باعث پویایی و تحرّک تصاویر رمانتیکی خود شده است.

رد متناسب و هماهنگ دو تشبیه )کارگاه باغ، دار قالی هر کاج ( همراه با تشخیص )جان عملک

پویا زیر را عمودی شعر محور  ،و تداوم آنهاآرایی بخشیدن به اشیا( و تناسب )مراعات النظیر( و واج

   مستحکم کرده است.و 

تا زمین /  صد  گسیخته آویخت لی هر کاج، برف صبح  /  صد رشتۀدر کارگاه باغ /  از روی دار قا -

نخ افکند /  آن فرش  نسیم، گره در گره زند  /  نخ در رشتۀ گسیختۀ پاره پاره را /  تا پنجۀ

 (.182ص ر،مجموعه اشعاکاره را  )نیمه بافتۀنیمه

های او شود و در غالب سرودهحرّک تصاویر رمانتیکی نادرپور میاز دیگر عواملی که باعث پویایی و ت

 تشبیهات بکر و غریب اوست که حاصل قدرت تفکّر و تخیّل و ذوق ادبی سرشار اوست.      ن است،نمایا

 «تهران و من»

کند / تهران چو آماس میها / از نیش ناگهانی زنبور آفتاب / بان تر و خشک برگهر صبح، چون ز -

ها / طعم آلود برگبان تبظهر، چون زشود / هر ی تنیده ز ابریشم غبار / بیدار میاکرم پیر / در پیله

ای تنیده ز ابریشم خیال / کند / من همچو کرم پیر / در پیلهاس میآفتاب را احس شراب تلخ و گسِ

 (.123ص مجموعه اشعار،کند )شعری نگفته در دلم آماس می روم / از هوش می

ن و طبیعت موبنگرید که چگونه شاعر با هنرمندی واالی خود از محیط پیرا« تهران و من»در شعر 

تری به مخاطب خود وحی و روانی خود را به شکل ملموستا بتواند حاالت ر اطرافش کمک گرفته

)زنبور آفتاب، تهران چو کرم پیر، شراب  این سرودهکار رفته در و بکرِ ب پی در پی تشبیهاتِالقا کند. 

و  هم میپیونددی برا در محور عمودمصراعهای این شعر  ایتلخ و گسِ آفتاب و ...( همچون رشته

     د. میکنبین آنها تناسب و هماهنگی برقرار 

 «فالگیر»

کوب های لگدسبزه کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود / زنبورهای نور ز گردش گریخته / در پشت -

بین پیر باد درآمد ز راه دور / پیچیده شال زرد خزان را های شفق، تازه ریخته / کفآسمان / گلبرگ
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هر ها  / گویی هزار چلچله را در هوا زدند / ]باد[، به زمین ریخت برگ .../ از بیم آن صدا به گردنش

نادرپور:  مجموعه اشعار،بین باد، طالع هر برگ دیده بود )دستی بریده بود /  کف برگ، همچو پنجۀ

 (.128 -123صص

یه غریب )کندوی هشت تشبو تداوم هم پیوستگی از ب« فالگیر» ساختار کلّی شعرمحور عمودی و 

تشبیه برگها به بین پیر باد، کوب آسمان، گلبرگهای شفق، کفهای لگدآفتاب، زنبورهای نور، سبزه

تنیده  و پود این سروده که در تار بین باد(هزار چلچله، هر برگ همچو پنجۀ دستی بریده بود، کف

، سرودۀ نادرپور را پویا و جذّاب گستردگی این تصاویر تا پایان شعرزیبایی و وجود آمده است. شده، ب

 کرده است. 

تصویری تشبیه »گوید: پویایی میان تشبیه و استعاره می نسبت ایستایی و شفیعی کدکنی در مطالعۀ

یکی و دوری طبیعت است و همین تفاوت در نزدتر از استعاره است نزدیکتر به طبیعت و مستقیم

 شعر در خیال صور« )ها باشدبیشتر از استعاره شود عموماً در تشبیهات حرکت و جنبشکه باعث می

های فشرده و نیز مادی جای استعارهاز تشبیهات تفصیلی و روایی را بوی استفاده  (.221ص ،فارسی

این دو  (.202صداند )ر.ک. همان: ا باعث حرکت و پویایی تصویرها میبودن عناصر تشبیه ر

ی و مادی بودن عناصر تشبیه در این بخش از خصیصه، یعنی استفاده از تشبیهات تفصیلی و روای

کار بغریبِ تشبیهات  است.و نمایان مشهود « خاموش شیهۀ»های نادرپور و از جمله در شعر سروده

پیوندی محکم و استوار بین ابیات برقرار کرده  ،رفته در هر بیت این سروده، اعم از مفرد و مرکب

این  پیوستگیهم بحاصل هماهنگی و  اختار آن،استحکام سپویایی و و  است. محور عمودی شعر

 است.  در طول شعر بکرتصاویر 

 «خاموش شیهۀ»

 خورده بره راه کوه، زانو زده چون اسب زمین

 مغز خورشید پریشان شده بر تیرزی سرنگ  

 انرردودی اسررتآسررمان، کاسررۀ بررراق لعرراب

 تشررنگی  در  رحررم  روسررپی  پیررر  زمررین 

 رراهی که خط انداختره برر پشرت کروی    کوره

 گردبادی  که  برانگیخته  گرد  از  تن راه           

                                                           

 سررینه انباشررته از شرریهۀ خرراموش هررالک   
 چون سواری که به یک تیر، درافتراده بره خراک   
 کررره  ازو  قطررررۀ  آبررری  نتراویرررده  بررررون

 ای کاشررته از شررهوت سرروزان جنررون نطفرره
 ری است که خالی شده از خنجر خرویش جلد ما

 غول مستی است که برخاسرته از بسرتر خرویش   
 (113-110)مجموعه اشعار، صص

سوی نوعی تصویرگری گرایش نادرپور در سیر رمانتیسم خود، ببراهنی ضمن بیان این مطلب که 

حساب به را از اشعار بسیار خوب نادرپور « خاموش شیهۀ»یافته که کامالً مخصوص اوست، شعر 

 (. 103ص طال در مس،ورد )میا

 ت شاعر در تصویر )بیان آزاد احساسات و هیجانات فردی(انعکاس فردی( 2-9
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و  روحیات د و حاالت وگویبیش از شاعران دیگر جریانهای شعری از خود سخن می مانتیکر شاعر  

ا غیرمستقیم ها مستقیم یاشعار رمانتیک» د.دههایش بروز میسرودهدر شخصی خود را  هیجانات

در واقع (. 210ص فرهنگ اصطالحات ادبی،« )های روحی شاعر استیانها و جرغالباً راجع به تالطم

دل و رنجهای روح خود را  هنر، خواهشهای را در هنر مستقر میسازد و بوسیلۀ« من»مانروایی فر»او 

نمونۀ همنوعان  ای میگذارد وجای قهرمان افسانهن را ب. هنرمند رمانتیک خویشتداردبیان می

احساسات و  نادرپور شاعر رمانتیکی است که (.383ص ،مکتبهای ادبی« )دهدخویش قرار می

از طریق تصاویر و های مختلف مایهروانی خود را در موضوعات و درون های روحی وو دغدغه عواطف

توان با می ،اندیشی در این تصاویرای که از طریق ژرفگونهبیهات بکر خود بیان کرده است؛ بتش

اندیش و تلخشاعر  ،اصوالً نادرپور او بهتر و بیشتر آشنا شد.و شخصیت روحیّات  تأملّات، حاالت،

تحواّلت شخصی اوست و بخشی نیز به  بدبینی است که بخشی از آن متأثّر از محیط و زندگی

 .گرددبرمی 3112مرداد  28از جمله کودتای  ،عصر او جامعۀسیاسی و اجتماعی 

 گمررراه آسررمان  آخرررین سررتارۀ  چررون -

 

ام برره دامررن بخررت سرریاه خررویش    غلتیررده

 (313ص مجموعه اشعار،)

 آلرررررودیمزمرررررین و مرررررن، دو ترررررب -

 مررررررا  خرررررراموش   نهفترررررره  در  دل 

    

 هاپرررررررررر از تشرررررررررنج هرررررررررذیان 

 هالهیرررررررررب آترررررررررش عصررررررررریان 

    (.212)همان: ص

 (.232صاندام من اندام شمعی واژگون است  )همان:  -

 ت]شاعر[، بر جرای مانرده  بخنگونولی این  -

 

چررو سررنگی کرره سرریالبش از سررر گذشررته   

 (111صهمان: )

شعر این دوره، در نتیجۀ تکامل »شفیعی کدکنی دربارۀ ارزش و اهمیت شعر دهۀ سی میگوید:  

، از لحاظ ثبت تجارب روحی و شخصی و فردی هنرمندان تکنیکی و اجتماعی عوامل بسیار پیچیدۀ

 (. 01ادوار شعر فارسی، ص« )دارای کمال اهمیت است

 خرراطرا! کرره ایررن مرررد  شرروریده شررگفت  -

 

 ز فریررراد خرررود بافرررت، زنجیرررر خرررود را  

 .(111ص مجموعه اشعار،)

 وز آن شررکاف، کوکررب تنهررای بخررت مررن -

 

چون شبنمی چکید و به خاک سیه نشسرت   

 (112صهمان: )

 آب نخررل پیررربرری پررای مرررا چررو ریشررۀ  -

 

 انرردر ژرفنررای خرراک برره زنجیررر بسررته   د

 (101ص: همان)

انگیز ها و تداعی حاالت درونی و ذهنی خود از  عنصر خیالکشیدن اندیشهنادرپور برای به تصویر

هزار خار تشبیه ، اشتهاتشبیه نسیم به سگی بیهای زیر، در نمونهتشبیه، بسیار استفاده کرده است. 
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و  و به برج خراب از عکس الیخ قاب کهنۀو تشبیه کردن شاعر، خودش را به  به مژگان تیز کاج

از تصاویر بکر نادرپور زرد و سرش به  حبّۀ انگور زیر پا مانده،  مقوّای آبدیدۀ تکّهنقاب صورتش به 

 خودش را در خالل این تشبیهات غریب احساسات و عواطف شخصی ،میباشد که در عین حال

 نمایش میدهد.

 تخوان مردگان از گوشت خالی شدتنم چون اس-

 

اشتها بویید  م آن استخوان را چون سگی بینسی

 (131ص)همان: 

 آن شب،  تازه از  دیدار خود  باز میگشرتم   من-

 

 دم ز عکرس خویشرتن خرالی   ای بوچو قاب کهنه

 (132ص)همان: 

در آن بریرزد.  کند تا شاعر احساس و شعور فردی خرود را  رمانتیک تصویر فضایی را آماده می در ادبیات»

یرت و  احساسرات اوسرت و امکران نمرایش فرد     ر، همرنگ احساس و شعور شراعر و سرایۀ  در اینجا تصوی

  (.313ص بالغت تصویر،« )وردشخصیت هنری او را فراهم میا

کشد برون /  سر میآلود سالیان الی برف گلدر من هزار خار چو مژگان تیز کاج /  از البه -

 (.182 مجموعه اشعار،)

انگور زیر  سرم چو حبّۀخط تهی شده بود /  نقاب صورتم از رنگ و/ رد ز مقوّای آبدیدۀ بسان تکّه -

هراس ریزش  ومن چو برج خراب ازاف بدل گشته بود و حجم نداشت / به سطح صپا مانده / 

 (.122 ص :همان) بردمبه زیر سایۀ نسیان پناه میخویش / 

 استخوانم، مرن پراره اسرتخوانی سررد     من -

 سرربی  ابرر  من آسرمان  شربم  در  حبراب     

 

 کرره دسررتی از برردن گرررم شررب بریررده مرررا 

 تررو سررپیده مرررا   ای ندهررد پر کرره جلرروه  

     (111 -112)همان: صص

 کوفرت دلم در سینه چون طبرل تهری می   - 

 

 ترررراب سرررراعت بررررودهمرررر واز دل برررری

   (.213ص)همان: 

 پردازیخیال( 2-1

همین دلیل تخیّل هستند. ب و در واقع عاشق دنپردازی تمایل وافری دارها به رؤیا و خیالرمانتیک

د ندارد. ایمان به دانند؛ زیرا بدون تخیّل چیزی به نام شعر وجوا تخیّل میعنصر بنیادین شعر ر»

تخیّل به انسان امکان آفرینش  .ایمان عصر جدید به فردیت و خویشتن انسان بودتخیّل نتیجۀ 

نادرپور نیز از شاعران (. 330ص بالغت تصویر،« )کندجمال وجدانیات شخصی را فراهم می دهد ومی

اشعارش تصویر  شالودۀ فراوانی دارد و بنیاد و قۀآفرینی عالرمانتیکی است که به تصویر و تصویر

در  و از این حیث ای داردالعادهنادرپور در تصویرپردازی و تصویرآفرینی قدرت شگرف و خارق .است

غریب، بکر و منحصر به فرد است و مخاطب  نظیر است. تشبیهات اوبین شاعران رمانتیکِ معاصر کم

 محسوب «مادر تصاویر» جزء نادرپور، ابداعی تصاویر و( نو)غریب تشبیهاتکند. را غافلگیر می
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 برقرار ذهنی ارتباط آن، عناصر میان شاعر بار اولین برای که تصویری یعنی مادر تصویر» گردد؛می

 تشبیهات نوع این(. 311ص ،فارسی شعر در خیال صور) «باشد شاعر شخصی تجربه حاصل و کرده

 هایمهارت و فنون به نادرپور تسلّط و تصویرآفرینی و تخیّل قدرت دهندۀ نشان بدیع، تصاویر و غریب

 اشیا میان شباهت پیوند کشف در زیادی بسیار حدّ تا شاعر تخیّل قدرت» چراکه است؛ شاعری

 هم، از بیگانه و سازنا هایپدیده و امور بین نادر نادرپور، (.321ص ،مه در سفر) «شودمی آشکار

 .مینشاند همنشینی محور در و میکند تلفیق هنرمندانه بسیار را آنها و برقرار میکند پیوند

 اوست:و جذّاب  از تصاویر بکر یهاینمونه ،موارد زیر

 خیرررال اش پیررررم و برررا تیشرررۀپیکرترررر -

 

 امیررک شررب ترررا ز مرمررر شررعر آفریررده     

 (223ص مجموعه اشعار،)

 خررواب یِر شررد جررام چشررمم از مِررچررو پ رر -

 

 صررررردای سررررراعت بیررررردار برخاسرررررت

 (328صهمان: )

 هررررای سررررفید از جرررروی  چررررو قارچ -

 در کرررروی   سرررریه   هررررایقارچ  چررررو

 

 ا شررررررردحبابهرررررررا همررررررره پیرررررررد

 هررررررزار چتررررررر سرررررریه وا شررررررد   

     (.  221)همان: ص

همان: اران سرشته بود  )در روشنی به روغن بچون بازوان لخت سیاهان زورمند /  /ها بازوی شاخه -

 .(213ص

ای که خفتهچون / های خرد پر زدند / گنجشک از النهسال / تر از نسیم، دو گنجشک خردچابک -

 .(218ص همان:/  ترسان گریختند  )اش کند زلزله آواره

 بررررویی اسررررتبررررد نش برکررررۀدهرررر -

 

 سرررتکررره در او خرررون و لجرررن مررررده   

    (221ص: همان)

 (282صهمان: به در ریخت  ) تو همچو قیر گرم سایۀ -

 ی کرره جررام گرروش تررو نوشررد آمررده بررود -

 

 گرررررم صرررردای منتظررررران را   جرعررررۀ

 (281صهمان: )

 خررررواب گررررویی چررررون پرسررررتوها    -

 

خفررت  در میرران تیرها]تیرهررای سررقف[ می  

 (213ص همان:)

 (.  112ص(. /  کرکس خیال )همان: 123صابریشم خیال )همان:  -

 (.133صدیده )همان: . / گلخانۀ خیال خزان(182ص)همان: خاکستر سپید هزاران خیال دور  -

 و سازیبرجسته و زداییآشنایی نو کردن تشبیهات خود، باعث و تشبیه زاویۀ کردن نادرپور با بازتر 

 از تشبیه شگفتی و دوری گاه: »گویدمی باره این در کزازی شده است. تشبیه در حوزۀ نماییغریب

 به تنها سخنور، آنچنانکه نیست؛ سازگاری و پیوستگی یکدیگر با را مانسته و ماننده که آنست
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 آشتی هم با و پیوندد؛می همب ناساز، و اندبیگانه یکدیگر با نیک که را دو این شاعرانه، پندار نیروی

تشبیه و انتخاب  زاویۀ نادرپور با بازگذاشتن(. 01ص ،بیان( 3)پارسی سخن شناسی زیبا) «دهدمی

  .بی خلق کرده استتصاویر بکر و تشبیهات غریتشبیه،  عنوان دو رکنبیگانه از هم ب ز وناسادو امر 

  باشد:تشبیهات غریب و بکر نادرپور میدیگر های زیر، از نمونه

 (.  101ص مجموعه اشعار،اش مشعل دعاست  )های سوختهدر پنجه -

دگان /  از گردش ایستاد  ساعت ز کار خویش فروماند و گوش داد / آونگ او چو مردمک چشم مر -

  .(133ص: همان)

 (.131صقالی  )همان:  الی برگها، چون نقشۀبهافق از ال -

 نررور سررپیده چررون نمررک آبهررای شررور    -

 

 دریررررای آسررررمان ماسررررید بررررر کرانررررۀ

 (.183ص)همان: 

کشد برون  سرمی -پرگان از میان بال انند شاخ شبم -الی برف / های تر از البهمژگان کاج -

 (.183صان: )هم

 میعرررراد مررررا هررررر شررررب    کوچررررۀ -

 

 چرررون رگررری از خرررون مرررا پرررر برررود    

 (111ص)همان: 

های چشم تو بر شیشه خط کشید  الماسبر شیشه، عنکبوت درشت شکستگی /  تاری تنیده بود /   -

 (.133)همان:

/  نور از شکاف پنجره چون موم (.  132ص)همان:  صدا گسیخت تار سکوت را چو نخی بی -

 .(132صهمان: )چکید  می

     .(130صهمان: ای آفتاب وسوسه در من غروب کن ) -

  .(122صهمان: لرزد  )ام چون آه میصدا در سینه /    (.133صکالف پریشان صدها صدا )همان:  -

 های نادرپور نمود عشق زمینی در سروده( 2-5

پرداختن به سی،  در دهۀفکری جریان ادبی رمانتیسم فردی  -های محتواییویژگییکی از   

این با استفاده از تشبیهات بکر خود،  هخوبی توانستب نادرپور ی و جسمانی است کههای زمینعشق

خواهند اندکی از اندوه رمانتیکی گویی رمانتیکها میهایش بازتاب دهد. در سرودهرمانتیکی را  ۀمؤلّف

تر شد. عشوق آشکارتر و مشخّصدر این دوره چهرۀ م» پردازی در این فضاها بکاهند.خود را با خیال

 وق گریزان شدند و به مسائل ملموستری دربارۀ عشق و روابط عاشقانۀشعرا از شکل موهوم معش

و جسمانی عشق زمینی  توصیفدر (. 02 -03صص ادوار شعر فارسی،« )آوردندمیان دو انسان روی 

هایی در این بخش، واژهکند. ی، تشبیه نقش مؤثّری ایفا مهای نادرپوردر سرودههای آن جوییو لذت

عناصر سازندۀ مواد و « شراب»و  «باده»، «نگاه»، «اندام»، «لب»، «زلف»، «بوسه»، «چشم»چون 

از  3113پس از بازگشت وی ]نادرپور[ از پاریس به ایران در سال »روند. شمار میتشبیهات نادرپور ب
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ضای شعری ایران به توصیف سو تحت تأثیر فتأثیر شاعران فرانسوی و از دیگر یکسو تحت

(. 230ص ایران، زندگینامۀ شاعران« )پردازدجویی و کامیابی از زن و زیباییهای شهوتناک او میذتل

بتوانیم عنوان قدر هست که ما های شاعر، آندر سرودهذکر شده،  یهاواژه سازی بابسامد تصویر

 نام دو دفتر از رپور اطالق کنیم.را به این نوع از تشبیهات ناد« رمانتیکی -تغزّلی تشبیهات»

« هاچشمها و دست»، همسویی دارد؛ با نامهای او مجموعه شعرهای نادرپور با این بخش از تشبیهات

 (. 3111-3113« )دختر جام»( و 3112 -3120)

 چشمی به رنگ آبری سریر غرروب داشرت     -

 

در چشررم او هررزار نرروازش برره خررواب بررود   

 ( 333ص مجموعه اشعار،)

 نمررا  ببریرردجررام جهرران  ز  قصررۀطمررع   -
 

نمرا دانسرت    که چشم مست تو را جام جهان

 (202صهمان: )

 .(132صهمان: ام هنوز  )ام هنوز /  از جام چشم او /  یک جرعه آب نیز ننوشیدهمن تشنه -

 : صهمان)  هایشرنگ لببا ماهی سرخ  /  .(133صهمان: )  شدسیماب می هر بوسۀ من قطرۀ -

213). 

 و خنررررررده و بوسرررررره نگرررررراه بررررررا -

 

 کررررارمدر بهررررار چشررررمهایت دانرررره می 

 (211صهمان: )

روح حاکم بر این تصاویر، روحی احساساتی، زنانه و سرشار از ناز و نوازش است. زبان بسیار ترد و »

(. 322ص بالغت تصویر،« )فضای شعر نیز مینیاتوری و لطیف شده و مردانگی آن از بین رفته است

« را به آنها نهاد« تصویر مؤنّث»توان لقب ه قدری لطیف و زنانه است که میب تصویرها و زبان»

 (.312ص)همان: 

 ای چنرردخ از بوسره لربش چرون جرام سرر     -
 

 شررررردلبالرررررب میشرررررد و سرشرررررار می

 (318ص مجموعه اشعار،)

 .(131ص: همانساق سپید و لخت زنان، چون گلوی قو  ) -

 هرررای  دورانررردامش  از  نررروازش  مهتاب  -

 

به رنگ صربح بلرورین، سرپید داشرت       رنگی 

 (333صهمان: )

 نگراه کشرید   ز جام عشرق ترو چرون برادۀ     -

 

سرربوی میکررده را خررالی از صررفا دانسررت     

 .(201صهمان: )

عشقی هوسبازانه و شهوانی بدل رود و به شعر رمانتیک گاهی از صفای سادۀ دخترانه فراتر می»

با در بر « دختر جام»زیر با نام  سرودۀ (.21ص ،(شعر)ایران معاصر ادبیات در هاییگزاره« )شودمی

معشوق همچون ونوس  گرفتن هشت تشبیه زیبا و بکر، از ذهن بلورین نادرپور تراوش کرده است.

؛ در شب ی چون حباب شراب به رقص آمدهالحظه در آمده است؛شاعر ب از جام شرابِکشان دامن



 

 

 

 

 

 

 111/های نادر نادرپور ن رمانتیکی سرودهنقش تشبیه در بازتاب مضامی
 

 

اغش رنگ باده داشت؛ شاعر همانند موجی آمده و موعود، اطاق شاعر مانند جام باده بود و نور چر

چون معشوق را به رقص فراخوانده است؛ اما او چون حباب سراپا نگاه شده است و از اندیشۀ گناه 

 فرو خزید، در جام شراب شاعر نهان شده است.یونسی که در دل ماهی 

 « دختر جام»

 کز صدفی سر برون کشید« ونوس»همچون  -

 شراب آمدی به رقصیک لحظه چون حباب 

 آن شب  اطاق  من  به  مثل  جام  باده  بود

 من همچو موجی آمدم و خواندمت به رقص

 خفتۀ  تو  چون  صدف  شکفتچشمان نیم

 چون یونسی که  در  دل ماهی  فرو خزید

        

 کشررران ز جرررام شررررابم برآمررردی دامرررن 

 زنرران برره لررب سرراغر آمرردی   وآنگرراه کررف 

 براده داشرت  نور چرراغ مرن بره مثرل رنرگ      

 امررا تررو چررون حبرراب سررراپا شرردی نگرراه   

 اشرررکی در آن نشسرررت ز اندیشرررۀ گنررراه  

 بررار دگررر  برره جررام شرررابم  نهرران شرردی   

 (330-332)مجموعه اشعار، 
 

نادرپور در تأکید و توصیف اندام معشوق، در تشبیهی بکر، چهار بار « رؤیایی در آفتاب»در شعر 

و پاها و دستهای یار را به  خودش را به باغچشم  فوّارۀ کشیده تشبیه میکند.اندام او را به 

در سر شاعر فوران میکند و  ای، چون تب شرابنیروی ناشناخته همانند میکند. های نازکشاخه

 معشوقش چون خون پاک در رگهایش و در پیکرش جاری میشود.

 «  رؤیایی در آفتاب»

های شاخه با –اندامش فوّارۀ کشیدۀ/  اندامش، / در باغ چشم من / تا آسمان پرید فوّارۀ کشیدۀ -

شوده شد / در من گاندامش /  فوّارۀ کشیدۀ ... /ابریشم هوا را تا آسمان درید /  ها نازک پاها و دست

اش در سرم دوید / ا مستی گداختهبای، چون تب شراب / روی ناشناختهنیدر من پرش گرفت / 

اندامش، در باغ چشم من  فوّارۀ کشیدۀدوید /  من گشوده شد و او چو خون پاک / در پیکرم هایرگ

 .(113 - 121صصهمان: )  ت باد .../  رقصید و چون کالف، گره شد به دس

 ار مالل از زندگی اظهناکامی و یأس و ( 2-6

ناکامی و فکری جریان ادبی رمانتیسم فردی،  -های محتواییویژگیها و کی دیگر از مشخّصهی   

است.  نادرپور و در تشبیهات او بازتاب یافتههای است که در سروده دگیناظهار مالل از زیأس و 

از اوضاع سیاسی ناشی و از سوی دیگر  گیردشاعر نشأت میسو از زندگی شخصی این مضمون از یک

، نقش تشبیهعنصر بالغی  در این بخش نیز .استو اجتماعی زمانه و تحوّالت مهم عصر شاعر 

رمانتیک، یأس و ناامیدی و دلسردی ؛ چنانکه شاعر رمانتیکی داردن این مضمومؤثری در بازتاب 

شاخۀ » ، «انگیزغروب غم»، «تک درخت»با تعبیراتی چون  وبه کمک تشبیه خود را از زندگی 

نمایاند. میخوبی ب« شب سیاه»و « نشیب بالخیز»، «اهرکوره»، «زندان»، «جادوگر عجوزۀ»، «زرد
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 معاصر شعر انداز چشم« )ش و بدبین و ذهنیت او غالباً کدر استاندیاصوالً شاعری است مرگ»وی 

    (. 231ص. ایران

 امیررد  مررناز تررک درخررت  زنرردگی  برری  -

 

انررد  مرغرران روزهررا همرره یررک یررک پریررده  

 (322ص مجموعه اشعار،)

 زنرردگی انگیررز تنهررا  دریررن  غررروب  غررم -

 

گمگشررتگان برره راه    ام چررو سررایۀ افترراده

   (322ص)همان:

 زرد حیرررات مرررن راه خرررود ز شررراخۀ در -

 

 دیررده ریخترریعشررق مرررا چررو برررگ خررزان

 (321ص)همان: 

 امیرردهای برریپرنرردۀ شرربمررن کیسررتم   -

 ای کرره ز دردی خبررر دهرردنالرره گرراهی چررو

 بررراران  مغرررربم  ی  لهیرررب  گریرررۀگررروی

 

 سر داده در سکوت درختان، صردای خرویش  

 های آشرررناپرررا میرررنهم بررره خلررروت شرررب 

 فنررابرریکرراتش زنررم برره خرررمن آفرراق     

  (313)همان: ص

 جررادوگر حیررات  دردا کرره ایررن عجرروزۀ   -

 اینررک  مررنم   گریخترره  از  بنرردِ  زنرردگی   

 

 بررار دگررر فریفررت مرررا بررا چررراغ خررویش   

 زنرردگی چگونرره ترروانم دوبرراره سرراخت  بررا 

 (300)همان: ص

 گرررر  زنررردگی  گنررراه  برررزرگم   برررود    -

 

 زیرررن پرررس مررررا امیرررد گنررراهی نیسرررت 

 (383ص)همان: 

 ه زنرررردگیم بررررود زنرررردان مررررن کرررر  -

 

 دیوارهررررای سررررخت و سرررریه داشررررت  

 (381ص)همان: 

 (.  312صراه زندگیم جای پای تست  )همان:  در کوره -

 (.    223صستاره بود  )همان: عمر من، شبی سیاه و بی -

 اکنررون دریررن نشرریب بالخیررز عمررر مررن  -

 

کز زنردگی بره جانرب مررگم کشریده اسرت        

  (238ص)همان: 

نادرپور  زیر نمایان است؛ دن به آن، در سرودۀزندگی و پشت کر او از مالل اظهارنهایت یأسِ شاعر و 

در بین زمین و آسمان  ،خواهد که داری همچون دارِ کاج به پا کند و او را از ریسمان داراز مرگ می

 رها کند. 

سمان و آ در بین/ داری به پا کند / وز ریسمان دار /  -که مانند دار کاج  –امّا کجاست مرگ  -

 (.182ص: هماندر تیرگی تکان دهد این گاهواره را  )های باد  / / تا دستزمینم رها کند 

  رمانتیک غم و اندوه (2-7



 

 

 

 

 

 

 119/های نادر نادرپور ن رمانتیکی سرودهنقش تشبیه در بازتاب مضامی
 

 

ناله و غم در تار و پود دید تاریکی دارد.  زاویۀاندیش و دردمندی است و نادرپور شاعر تلخ  

این حزن و »که چرا  ؛ی او باشدرمانتیک تواند به سبب روحیۀه که این میهایش تنیده شدسروده

 (.381ص مکتبهای ادبی،« )اندازدها طنین میپنهانی، پیوسته در اشعار رمانتیکاندیشه، مثل دردی 

های مختلفی دارد؛ گاه روح رمانتیکی، روح اندوه و شکست و ناکامی است. اندوه رمانتیکی گونه»

تشبیه و با  از ور با استفادهنادرپو  (.313ص بالغت تصویر،« )شخصی است و گاه اجتماعی

به بهترین شکل، نشان هایش در سرودهرا خود غم و اندوه رمانتیکی در این حوزه،  هایشتصویرسازی

، «ندیدهقطب زمین آفتاب»، «اندوه چنگ پ ر از هزار نغمۀ»ود را به وی با اندوه فراوان، خ داده است.

تشبیه « ور استوه شعلهاند که در دلش آتشِ ر گریانیاب»و » تار پر از ناله»، «شام خزان پر از مالل»

 بیند.می« های سارهای سیاهگلّه» کند و غم را چون می

 یرتقررد ام کرره زخمررۀ مانرردهچنررگ تهرری  

 میرررنم   کررره   آفتررراب   نبیرررنمقطرررب  ز

 ام  بررره زخمررره  مکررروبمترررار  پرررر از نالررره

 

 انرررردوه پررررر کنرررردم از هررررزار نغمررررۀ  

 شرررام خرررزانم کررره جرررز مرررالل نررردانم   

... 

 (230-232)مجموعه اشعار، صص

ها الی سرتون /  از البره  -های گریزان سرارهای سریاه   گلّهچو  -و بازگشت هزاران غم گریخته را /   -

 .(120همان:)  کردمنگاه می

 هررای کوچررک دق آنگرره در ایررن آیینرره   -

 

 شناسرررمسررریمای دردآلرررود خرررود را می  

 ( 232همان: ص)

 ریرران غررروبم کرره برره خونابررۀ اشررکابررر گ -

 تنگ مرن از برار غمری سرنگین اسرت        سینۀ

 

 هی رامیکشررم در دل خررود، آتررش انرردو    

 ام کرروهی راابرررم کرره نهرران سرراخته   پرراره

    (213)همان: ص

 گیری( نتیجه9

ی از شاعران یک .استرمانتیکها در ایران ترین دوران ادبی فعّالترین و مهمسی یکی از  دهۀ  

گراست و اعری تشبیهاو ش( میباشد. 3138 -3138نادر نادرپور ) سی رمانتیک و شاخص دهۀ

نادرپور نشان  در تشبیهات پژوهش نتیجۀ .اوست تشبیه، هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانۀ

و نوی ی در تشبیهات غریب های تصاویر رمانتیکویژگیمضامین رمانتیسم و از  دهد که بسیاریمی

های نادرپور نقش مؤثر و کلیدی کی سرودهیکی از خصوصیات مهم سب .است این شاعر نمود یافته

محتواییِ جریان ادبی  -بازتاب ویژگیهای فکریارائه و تشبیهات بویژه تشبیهات غریب و بکر او در 

فردیّت  ، توجّه بهپردازیخیال، اییگرطبیعت رمانتیسم فردی و خصلتهای تصویر رمانتیک میباشد.

هار مالل اظناکامی و یأس و یایی و تحرّک تصاویر، پو، و بیان آزاد احساسات و عواطف شخصی شاعر

غم و  وهای زمینی عشوقهآلود از متوصیف شهوت ،های مجازیپرداختن به تغزّل و عشق از زندگی،
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رمانتیسم فردی نادرپور را  درونمایۀ مانتیک از جمله مسائل و موضوعات اصلی هستند کهاندوه ر

ذهنیت رمانتیکی نادرپور اند. انعکاس یافته او بازتاب وبکر تشبیهات  یل میدهند و در آیینۀتشک

دوستی شاعر، بیان آزاد انس با طبیعت و طبیعتزبان شعری او را در همین راستا قرار داده است. 

بیشتری نسبت  بسامدهای نادرپور در سرودههیجانات فردی و پویایی و تحرّک تصاویر احساسات و 

مشخّصۀ . اندنمود یافتهشاعر نیرومند پردازی خیال در سایۀ دارد کهذکر شده به سایر موارد 

در محور  اونوی  بویژه تشبیهات تصاویرگستردگی ناشی از پیوستگی و تداوم و  ،رمانتیکی اخیر

تشبیهات  اتّحاد آزاد بین دو رکن تشبیه، و تشبیه زاویۀ کردن نادرپور با بازترعمودی شعر است. 

در حوزۀ تشبیه  نماییغریب و سازیبرجسته و زداییآشنایی باعث قخود را نو کرده و بدین طری

  د.نگردمحسوب می« تصاویر مادر»جزء غریب او تشبیهات تصاویر بکر و شده است. 

 

  ( منابع و مآخذ1
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