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 نادرپور نادر اشعار ي مجموعه در تشبيه ساختار بررسي

  1بنجار ميري همليح
 :چكيده

ترين ترين و جالبباشد و از بديعتشبيه از مهمترين ابزارهاي بيان مجازي است كه برقرار كننده ارتباط بين دو امر متباين مي
هاي خيـال از جملـه اسـتعاره، كنايـه، مجـاز و حتـي رمـز        آيد و پايه و اساس ساير صورتهاي صورخيال به حساب ميگونه
موضوع مورد پژوهش اين مقاله بررسـي تحليلـي و توصـيفي    . باشد و از پركاربردترين عناصر بياني در ادبيات فارسي است مي

انگيزي خاصي برخوردار است و داراي پيچيـدگي خيـال و تصـوير    ر او از خيالساختار تشبيهات شعر نادرپور است اينكه شع
در اين مقاله به بررسي ساختار تشبيهات نادرپور از لحاظ اركـان و  . آفريني بسيار و سرشار از تشبيهات تازه و قابل توجه است

تشـبيه در شـعر   . پرداخته شده اسـت از جهت افراد و تركيب، حسي و عقلي بودن، تعدد طرفين و مشخص كردن زاويه تشبيه 
آيد و به عنوان يك ويژگي سبكي موجب تمايز شعر او از شعر ديگر شاعران ترين عناصر خيال به حساب مينادرپور از اساسي

  .شودمعاصر مي
  .بالغت، تشبيه، نادرپور :واژگان كليدي

  مقدمه
ل است كه بيشترين تأثير و ماندگاري را در هاي خياترين صورتدر ميان صورخيال، تشبيه از زيباترين و بديع

هاي خيال كه حاصل نيروي تخيل شاعر است، تشبيه است و مركز اغلب صورت«گذاردذهن مخاطب از خود بجا مي
هاي ديگر بيان كه هاي ويژه خيال از قبيل تمثيل، استعاره و تشخيص و رمز و حتي گاهي كنايه يا صورتصورت

به . در حقيقت از يك تشبيه پنهان يا آشكار مايه گرفته است. را نيز در دايره تصوير قرار دادتوان با توسع آنها مي
» شودهمين سبب قدرت تخيل شاعر تا حد بسيار زيادي در كشف پيوند شباهت ميان اشيا آشكار مي

شاعر معاصر به اين  )1(در اين پژوهش با توجه به اهميت عنصر تشبيه در شعر نادرپور. )159: 1381پورنامداريان،(
پرسش پاسخ داده خواهد شد كه ميزان استفاده نادرپور از اين عنصر ادبي و  خيال آفرين تا چه حدي است و تا چه 

هاي مختلف تشبيه بهره گرفته است، ساختار تشبيهات او چگونه است و حدودي وي در اشعارش از انواع و گونه
الزم به ذكر است كه در خصوص . د را به خود اختصاص داده استچه عنصري در تشبيهات او بيشترين بسام

هاي بسياري از سوي پژوهشگران صورت گرفته تا كنون پژوهش )2(صورخيال و مخصوصاً عنصر تشبيه در شعر نو
پژوهشي كه به صورت مستقل در حوزه » نادپور بررسي ساختار تشبيه در ديوان نادر«اما در مورد اين موضوع .است
فقط بطور ضمني وگذرا آن هم . يان مجموعه اشعار نادرپور را مورد بررسي قرار داده باشد مشاهده نشدعلم ب

  .ها اشاره شده استبصورت بسيار خالصه به عنصر تشبيه در بعضي از مقاالت و پايان نامه
  :از جمله

به  )ابتهاج، شهريار، نادرپور(صور خيال در شعر شاعران تغزلي « نامه خود با عنوان در پايان) 1384(طباطبايي 
در آن توضيح داده شده » تشبيه «  بررسي صور خيال سه شاعر معاصر فارسي پرداخته كه به بصورت بسيار خالصه

  .است
اشاره اي گذرا به عنصر تشبيه هم » شناسي اشعار نادرپورزيبايي« نامه خود تحت عنوان در پايان) 1387(پوراسداهللا
 .كرده است
به بررسي صورخيال بر روي برگزيده اشعار » تصويرگري نادر نادرپور« اي با عنوان در مقاله) 1388(افضلي 

  .نادرپور پرداخته است
خاص خود را دارد و هدف اين پژوهش تبيين جايگاه تشبيه در ديوان شاعر نوپرداز  يهلذا اين مقاله حاضر ايد

  .باشدمعاصر نادر نادرپور مي
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  تشبيه
نمايد ساده و زيبا بودن آن در عين هاي تشبيه كه آن را از ساير صور علم بيان ممتاز ميمهمترين ويژگييكي از 
اي از باشد چنانكه هر شخصي را بصورت ناخواسته تحريك و وادار به فكر كردن به جملههاي خاصش ميپيچيدگي

توان تشبيه را از اعجاز كالم دانست كه مي. ستكند كه در آن از تشبيه استفاده شده اجمالت گوينده يا نويسنده مي
تمام صور علم بيان از جمله استعاره، كنايه، مجاز و حتي  يهشالوده و اساس زيبايي كالم در آن نهفته شده و ريش

خاصي يابيم كه با زيبايي و شيوايي رد پاي تشبيه را عالوه بر متون نظم و نثر در قرآن مجيد مي. باشدرمز در آن مي
 :ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً اةمثل الذين حملوا التور: براي نمونه. در كالم خدا بكار رفته است

كند كه كتاب بار كنند به خري تشبيه ميكنند ولي به آن عمل نميخداوند در اين آيه كسانيكه تورات را حمل مي
كند كه مهمترين ترين، زيباترين و سزاوارترين اصولي ياد مييعبدالقاهر جرجاني تشبيه را يكي از ابتداي. دارد

وي همواره بر استفاده درست و بجا از تشبيه در كالم . محاسن كالم را در برگرفته و از ساير صورخيال ممتاز است
بين دو چيز يا  تشبيه قرار دادن همانندي است« اند كهالبته در تعريف تشبيه گفته. )20: م. 1982جرجاني،(كندتاكيد مي

، ديگر بالغت )12: 1381هاشمي، (» باشدبيشتر از دو چيز كه اشتراك آنها در يك صفت يا بيشتر از يك صفت مي
را بيان حال مشبه و تقرير آن در  4برخي غرض از تشبيه. اندارائه داده 3نويسان نيز تقريباً چنين تعريفي را از تشبيه

ل حال مشبه است پس تشبيه بيان مخي. مجسم ساختن وضعيت و موقعيت مشبه اند يعني روشن وذهن مستمع دانسته
: هر تشبيهي داراي چهار ركن است كه عبارتنداز. )22: 1376شميسا، (و اين بيان حال همواره با اغراق همراه است 

عر نادرپور به نخست به بررسي آن در شيت ركن مشبهبا توجه به اهم. شبه وادات تشبيهبه، وجهمشبه، مشبه
  :پردازيم مي

  بهمشبه
به استوار است به است كه شالوده و اساس استعاره هم بر مبناي يك عدد مشبهمهمترين پايه و اساس تشبيه مشبه

هاي بكار بهمشبه. و با حذف آن ديگر تشبيهي در كار نيست و نمايانگر خالقيت و نوآوري در دستگاه بالغت است
پور شامل طبيعت، اشيا، حيوان، اعضاي بدن حيوان، انسان، متعلقات انسان، اعضاي بدن رفته در ديوان شعر نادر

انسان، جا و مكان، زمان، خوردني و مزه، موجودات وهمي و بانگ و آواست، كه در اين ميان بيشترين بخش مربوط 
  .به طبيعت است

  طبيعت
حاصل از تركيب اضافي  ي هيرهاي فشردهاي خيال شعر نادرپور طبيعت است چه در تصوعنصر غالب در صورت

هاي طبيعت شود و عناصر و جلوهو چه در تصويرهاي گسترده همه جا حضور طبيعت در شعر نادرپور احساس مي
وسعت . هاي طبيعت سرشار كرده و بدان وسعت و عظمت بخشيده استفضاي شعر وي را از عطر و زيبايي و رنگ

پور را كه در خدمت عواطف انساني است نه تنها ، قدرت القايي تصويرهاي شعر نادرهاي جاوداني طبيعتو زيبايي
طبيعت به طور معمول به محيط « . كندشدت داده، بلكه لطف و زيبايي آن خواننده را به مكرر خواندن دعوت مي

ي آن چه كه نفوذ انسان آن را تغيير نداده يا در برابر هها، سواحل و همها، جنگلزيست طبيعي يا حيات وحش، كوه
به كه مربوط به عدد مشبه 623نادرپور . )102 :1389عمل صالح، (» گرددنفوذ انسان ايستادگي كرده است اطالق مي

د را سرخ و يا رودي كه بستر خوابر، برف، باران، گل: اموري كه در طبيعت است در ديوان خود بكار برده، از جمله
  :نشيندجوشد و يا برف خجالت كه بر دو سوي پيشاني او مياي كه از نهانگاه دل شاعر ميكند و يا چشمهويران مي

  

 شبي آسمان را بر افروخت برقي

  )847: 1381نادرپور، (چو رودي كه ويران كند بسترش را 
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 از نهانگاه دلم،

  )866: همان(هاي جهان جوشيدغم يهچشم
  

  )903:همان(هاي بي پاسخ باران پرسشترگشتن از 
  

  )720: همان(برف خجالتم بنشست بر دو سوي پيشاني
  

 هاي سرخگيالس يهآنها كه چون شكوف

  )164: همان( در دامن نسيم گريزنده ريختند
  

 ابر گناه 

  )755:همان(برف ندامت نشانده است 
 ديدم كه در اين خاك بي باران

  )906:همان(هاي سرخ اشتياق من نخواهد رست گل

  اشياء
-اين دسته از مشبه.دست آدميان است يهمنظور از اشياء چيزهايي است كه جزء طبيعت نيست و ساخته و پرداخت

آيينه، داس، رايت، سطل، تنگ شراب، : هايي از قبيلبهمشبه. گيردمورد پس از طبيعت قرار مي 479ها با بسامدبه
  ...:سفينه وفانوس، 

           

 آسمان

 ماه درخشان خزاني را

  )866:همان( همچو آيينه به ديوار افق كوبيد
            

  از شب ربوده
  )893: همان(داس درخشان ماه را 

            

 ما رايت بلند تخيل را

  )756:همان( بر بام اين سراي تهي برافراشتيم
  

  )842:همان( ريختدر سطل آسمان مسين مي
  

  دل يهسفين
  )722: همان( درخشدنشسته در گل چراغ ساحل نمي

  

  تو مثل تنگ شرابي
  )701:همان( شكنيتو زود مي

  

  )818:همان( فانوس خيال شاعران را كشت

  حيوان
ي وي حضور هاي شعر نادرپور بويژه در تصويرهاي گسترده و فشردهگاهي حيوانات و پرندگان در تصوير

اسب، گاو، خروس، پلنگ، : حيوانات و جانوراني از قبيل. باشندهاي نادرپور حيوانات ميبهاز مشبهمورد  97.دارند
  ......:عنكبوت، سگ و

  

  كوه زانو زده
  چون اسب زمين خورده به راه

  )396: 1381نادرپور، ( خاموش هالك يهسينه انباشته از شيه
  

  تاگاو زورمند هوس را
  )826:مانه( درمن به جست و خيز برانگيزي
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  )822: همان( خواندوقتي كه خروس مرگ مي
  

  )687: همان( پلنگ غرورت خروشيد در تو
  

  حافظه من چو عنكبوت كهنسال
  )95:همان( بافتاي از خاطرات گمشده ميپرده

  

  چشمش از حسرت آبي كه نيابد همه عمر
  )397: همان( رود همچو سگي هار، به دنبال سرابمي

  اعضاي بدن حيوان
ها بهمورد از مشبه 35هايي كه نادرپور در ديوان خود بكار برده است اعضاي بدن حيوان است كه بهديگر مشبهاز 

  :را در ديوان شعر وي به خود اختصاص داده است
  

  )464:همان( اي در آفتاب صبحهاي گربههايش؛ چشمچشم
  

  اي كرده به پاچكمه
  )724:همان(ها اردكي هتر از پنجسرخ

  

  ستبر يهزير آسمان تو يك شاخدر 
  آهوي هچون گردن بريد

  )545:همان(خواند اوراد واپسين را مي
  

  )260:همان( فشارد كمرم را چو تن خرگوشمي
  

  اي گيسوان تو
  )396:همان( مانند يال اسب پر از برق آفتاب

  انسان
  :اختصاص يافته است» انسان«هاي نادرپور به بهمورد از مشبه141

  

  )725:همان( كهن، عريانچو همان باديه پيماي پاي لنگش
  

 نخل بلند ساحل دريا

  ايستبه چشم وي طفل برهنه
  كه در بستر حرير كابوس ديده است

  )896:همان(برد پناه و به شب مي
  

  ايده همچو خفته
  كه از خواب سحر پرد

  )62:همان(چشمي گشود و خورد به آهستگي تكان 
  

 درختانند با بادي به نجوا

  از مستي به گوش هم نهاده سر
  )64:همان( سياهيشان چودزدان پياده

  اعضاي بدن انسان
هاي نادرپور مربوط به اعضاي بدن انسان بهعدد از مشبه 66گيرند كه به قرار ميگاهي اعضاي بدن انسان مشبه

  :است
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  )175: همان( درهاي بسته چون دو لب ناگشوده بود
  

  )141:همان(ام چو اشك از ديدگان كور شب افتاده

  زمان
  :مورد را به خود اختصاص داده است 38به عنصر زمان به عنوان مشبه

  

 آنگاه در ظهر طاليي رنگ انديشه 

  )903:همان(ابر گمان را در زالل آسمان ديدن 
  

 من در شب بلند خيالم

  بازورقي كه در دل آن قاب
 )602:همان( گذشتآب مي يهبر آمد ينهاز سي

  و مزهخوردني 
- به ميمشبه 44هاست كه شامل هاي بكار رفته در ديوان نادرپور مربوط به خوردني و مزهبهديگر از مشبهي هنمون
  :شود

  

  )226:همان( دريايي است لبريز از شراب خون
  

 من از داروي شور اشك

  هاي بيداريدر شب
  )922: همان(چه اميدي به غير از اين توانم داشت 

  

 )754:همان( ما شد يهخورشيد نان سفر

  موجودات وهمي
گيرد اما جاندار حواس ما قرار نمي يهمنظور از موجودات وهمي موجودات اساطيري است كه اگرچه در حوز«

- ، از تصويرهايي كه موجودات وهمي در آن يك سوي تصوير را شكل مي)277: 1381پورنامداريان،(» شوندتصور مي
  :به بكار رفته استبه عنوان مشبهمورد  18دهند، در شعر نادرپور 

  

 اشباح دور دست درختان را

  )797 :1381نادرپور،( پنداشتارواح ناشناخته مي
  

  آواي غوك و زنجره را
  در سكوت شب

  )797:همان( خواندگفت و شنود جن و پري مي
  

  )914:همان( اي آشيان سنگي سيمرغ سرنوشت
  

  )161:همان( اي ديوشب فرشته خورشيد را بكش

  بانگ و آوا
ي ني، بانگ مست و صداي ناله: آواهايي از قبيل. هاي نادرپور مربوط به صداها و آواهاستبهمورد از مشبه15

  :...بانگ ارغنون و 
  

 ني از راه دراز يههمچون صداي نال

  )393: همان(م در شب نياز كندياد تو شاد مي
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1772

 غريو دور دست آبشاري

  )64: مانه(اراده  چوبانگ مست خيزد بي

  تشبيه گسترده و فشرده
تشبيهي كه به صورت تركيب اضافي بيان نشده باشد ممكن است هر چهار ركن تشبيه يعني مشبه، «:تشبيه گسترده

: 1381پور نامداريان،( »شبه يا ادات تشبيه يا هر دو حذف شودشبه ذكر شود و ممكن است وجهبه، ادات و وجهمشبه
215.(  

اي كه در تشبيهات شعر نادرپور مهمترين خصيصه. تشبيه بصورت گسترده بسيار غني استشعر نادرپور از نظر 
عدد از تصاوير شعر نادرپور را تشبيهات گسترده به خود اختصاص داده  1121.كند تازگي آنهاستجلب نظر مي

 :است
  

  )613 :1381نادرپور( راندآنگاه برگ خوانده را چون باد از تقوم مي
  

  )580: همان( ن تن كودك برهنه استروحم هميشه چو
  

  زنبورهاي عسل در نگاه او
  )794:همان( هاي بالدار جهان بودندگل

  

  او بيرون جست يهپاره سنگي چو دل از سين
  )337: همان( پيش پاي تو فرود آمد و از كار افتاد

  

 هاي تبدارندها چشمتمام پنجره

  )438:همان( بينندها را در آسمان بهار به خواب ميكه رقص چلچله
  

  آري هزار بار تصوير من در آيينه و چشمه غرق شد
  يا خود در آن دو چشم درخشان رسوب كرد

  تا ناگهان جواني ناپايدار من
  )856:همان( چون آفتاب در شب غربت غروب كرد

  تشبيه فشرده
بصورت يك تركيب اضافي ) بهمشبه و مشبه(منظور از تشبيه فشرده تشبيهاتي است كه با افزودن دو طرف تشبيه «

: 1381مداريان،پورنا( شودمي مشبه اليهبه و مضافآيد كه در اغلب قريب به اتّفاق موارد مضاف در آن مشبهدر مي
اسفنج كبود ابرها، : تشبيهات فشرده از قبيل. مورد در ديوان شعر نادرپور بكار رفته است 694از اين نمونه تشبيه .)215

طاليي خورشيد، پرتو فانوس شعر من، طاق مرمري خاطر، سيب سرخ  يهر بلورين افق، طيارحوري خورشيد، استخ
  ....:خورشيد و 

  

  )416: 1381نادرپور، ( من اسفنج كبود ابرها را لمس خواهم كرد
  

 حوري خورشيد سير از لذت آغوش

  )404: همان(شست تن در استخر بلورين افق مي
  

 طاليي خورشيد يهطيار

  )677:همان( صعود و سفر بود يهآماد
  

 اما چه شد كه پرتو فانوس شعر من

  )341:همان(ديگر به طاق مرمري خاطرم نتافت 
  

  وقتي كه سيب سرخ خورشيد
  )853:همان( كردافتاد و قانون زمين را در آن بهشت نيلگون تفسير مياز شاخه مي
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  )609: همان( گسستن بود يهكالف ابر در انديش
  

  )718:همان( قه بر پشت آسمان پيچيدشالق سرخ صاع
  

  )714:همان(حداد  يهرايت عصيان برافراز اي اجل اي كاو
  

نادرپور تشبيهات گسترده و فشرده را با زيبايي خاصي در اشعار خود بكار برده كه توجه مخاطب را به خود جلب 
ساز بزرگي علت آن هم اين است كه تصويركند آن تشبيهات وادار مي يهكند و مخاطب را به تفكّر و تأمل دربارمي

در ميان شاعران معاصر ايران، نادر . )606 :1380رستگارفسايي، ( باشداي تازه در شعر نيما مياست راهگشاي شيوه
ها مورخان ادبي غالباً او را از گروه رمانتيك« . بيش از همه به تصوير توجه و تعلق دارد) 1378 -1308(نادرپور

اگرچه در شعر او نگرش رمانتيكي هست اما تصوير بر انديشه و احساس وي غالب است و قدرت شمارند  مي
، پس دليل بكر و نو بودن اكثر )411: 1389فتوحي، ( »شعرش بيش از هر چيز ناشي از تصويرهاي ناب و زنده است

درپور در خلق تصاوير قوي در فروغ فرخزاد با اعتراف به قدرت نا. باشدتشبيهات او قدرت او در تصويرگري نيز مي
شعر نادرپور از نظر محتوا به كلي خالي « اشعارش، او را به دليل عدم توجه به محتوا نكوهيده است و گفته است

پور برخوردار از نادر.)35: 1335فرخ زاد، ( »!خورد؟او تصويرساز ماهري است؛  اما تصوير به چه درد من مي. است
  .پرداز است و غالباً تركيبات تشبيهي ابداع خود او استنگاهي تيزبين و خيالي دور 

  5تقسيم تشبيه به اعتبار طرفين

  هر دو مفرد مطلق: الف
  هر دو مفرد مقيد: ب
  هر دو مركب: ج
  يكي مركب، يكي غير مركب: د

  .تصور و تصوير يك هيئت يا يك چيز است: مفرد
ممكن است اسم، صفت، يا اسم همراه حرف اضافه  تصور و تصوير مفردي است كه مقيد به قيدي باشد قيد :مقيد
  .باشد
باشد و به زبان امروز تابلو و تصويري منظور جمله، واژه يا عبارت نيست بلكه هيئت منتزع از چند چيز مي« :6مركب

  ).81: 1376شميسا، (» است ذهني كه چند چيز در بوجود آوردن آن نقش دارد

  به مفردمشبه مفرد، مشبه
مورد در ديوان نادرپور بكار  724هر دو مفرد باشد ) بهمشبه و مشبه(ه تشبيه كه هر دو طرف تشبيه از اين نمون

  :رفته است
  

  اكنون چراغ عشق در اين خانه مرده است
  بايد كه پيه سوز عبارت را

  )759: 1381نادر پور، (در خلوت خيال برافروزيم 
  

همچنين است پيه سوز . مفرد است تشبيه شده است كه آن هم» چراغ« در اين شعر، عشق كه مفرد است به 
  .عبادت

  

  انگور يههاي تازآويزهاي ياس با خوشه
  )727:همان( كننددر نازكي مقابله مي

  

  )932:همان(كشيد اي شعله ميدر من حريق خاطره
  )922: همان( چه غم گر چلچراغ ماه بزمم را نيارايد
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  )799: همان( مشوش است خورشيد كه تيرش به سنگ خورده است چون من
  

  )510: همان(قلبم را چون تفي به خاك افكندم 
  به مفرد مقيدمشبه مفرد مقيد، مشبه

عدد در ديوان شعر خود  259شوند نادرپور از اين نمونه تشبيه دو چيز كه مقيد به قيدي باشد به هم تشبيه مي
  :بكار برده است

  

  من بارد يهبر خشكسال سين
  )288: همان(نم باران اين اشك گرم چون 

  

  اشك گرم، گرم صفتي است كه همراه اشك آمده است: مشبه
  .نم باران، باران اسم است و در حكم مضاف اليه كه همراه نم آمده است :بهمشبه

  

  نگاه تو چون در دلم چكيد يهوان قطر
  )160: همان( چون اشك گرم شمع مرا زندگي بسوخت

  

  )347: همان( پيكر شب بوداي از ها چون پارهگروه زاغ
  

  گاهي ستارگان پراكنده
  هاي فسفري شباين پشه

  نيش بلند و نازكشان را
  )605: همان( كارندهاي چشمم ميدر ريشه

  

  وز زهر نيش اين پشگان در من
  سرخ ورم كرده يهانديش

  )605:همان(خارند هاي آبله ميچون دانه
  به مفرد مقيد يا بالعكسمشبه مفرد، مشبه

مورد در ديوان نادرپور بكار رفته  690اين نمونه تشبيه كه يكي از طرفين مفرد و ديگري مقيد به قيدي باشد از
  :است

  

  ما از حريم آتش و خاكستر
  شب را به پيشواز سحر برديم

  ما شدي هخورشيد نان سفر
  )754:همان(لحن كالم ما به عسل آميخت 

  

  خورشيد :مشبه
  .گيردباشد به همين علّت مفرد مقيد نام ميمقيد به قيد اضافه مي ما، نان يهنان سفر :بهمشبه

  

 :وقتي كه من جوانِ جوان بودم
 ها ستارگانشب

  در جام الجوردي براق آسمان
  )768: همان( شدندهاي كوچك يخ، آب ميچون تكه

  

  ستارگان         :مشبه
  هاي كوچك يختكه :بهمشبه

  

 طاليي خورشيد يهطيار

 )674: همان(چرخي زد و نشست 
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 آيا زمان آمدنت نيست! اي اميد غايب ! آه 

  )479 :همان(هاي تست هاي بزرگ عصيان در دستسنگ
  

 چون نگهبانان دهشتناك ظلمت

 )101: همان(وحشي، چناران  يهدر كنار چشم

  به مركبمشبه مركب، مشبه
شوند از اين نمونه تشبيه در ديوان يز ديگر تشبيه مييك هيئت منتزع از چند چيز به يك  هيئت منتزع از چند چ

  :مورد بكار رفته است 68نادر پور 
  

 چو ماري كه بر دوش ضحاك خفته 

  )348: همان( گره خورده زنجيربر بازوانش
  

چند چيز به يك هيئت منتزع از چند چيز ديگر تشبيه شده است حتّي مي توان بين  در اينجا يك هيئت منتزع از
  )82: 1381شميسا ( »انددو تابلوي نقاشي  به هم تشبيه شده« يعني . ع قرينه سازي هم كرددو مصرا

  مار، دوش ضحاك، خفتن  :مشبه
  

  زنجير، بازوان، گره خوردن :بهمشبه
  .سازي هم در اين بيت رعايت شده استقرينه

  

  دل خونين مرا بستر غم خوابگه است
  )296: همان( ستزرد افتاده ينهخال سرخي است كه بر گو

  

  سپيد در آفاق كودكي هاي قل
  )915: همان(چون كله قند سيمين در كاغذ كبود 

  

  شودمهر من از نگاه تو افزوده مي
  )876: همان( مانند طعم خاطره از مستي شراب

  

  تافتها مياندام تو از ال بالي سايه
  )829:همان(زند مرمر چونانكه در ظلمت سپيدي مي

  مركب به مفرد مقيد يا بالعكس
  :مورد در ديوان خود بكار برده است 22نادرپور از اين نمونه تشبيه 

  

  پير و جوان مانند موراني شتابان
  هايي از هراس و حسرت خويشبا توشه

  )852: همان(رفتند سوي آشيانه سر گشته مي
  

شتابان صفتي است براي مور پس مقيد به قيد . استپير و جوان     مركب است به موراني شتابان تشبيه شده  :مشبه
  .شودصفت مي

  

  ها زنده در گور كرديچرا سال
  )919: همان(شب و روز اين دو طفل زمان را 

  به مركب يا بالعكسمشبه مفرد، مشبه
  :مورد در ديوان نادر پور بكار رفته است 8از اين نمونه تشبيه 
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  گويي به آب و آيينه مانيم
  )486: همان(م وجبينيم سرتا پاي جا

  تشبيه طرفين، تشبيه از لحاظ حسي و عقلي بودن
محسوسات و ديگري به ي هتشبيه يافتن شباهت بين دو شيء است اين دو شيء بر حسب آنكه هر دو به حوز«
تشبيه را از . )189: 1385فتوحي، ( »آوردمعقوالت تعلق داشته باشد، انواعي از تشبيه به اعتبار طرفين پديد ميي هحوز

  :7اندلحاظ حسي و عقلي بودن برخي به دو قسم، برخي به سه و برخي به چهار قسم تقسيم كرده
  

  هر دو طرف حسي: الف«
  هر دو طرف عقلي: ب
  به عقليمشبه حسي، مشبه: ج
  )17 :1381هاشمي، (» به حسيمشبه عقلي، مشبه: د
 شودبينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و بساوايي دريافت ميچيزي است كه با حواس پنجگانه ظاهري يعني  :8حسي

هاي بارز برجستگي و نوآوري حسي است كه از جلوهبهترين نوع تشبيه، تشبيه حسي، ساده)58: 1375كدكني، شفيعي(
ان دو ايجاد آنها فعاليت ذهني نويسنده براي برقراري ارتباط ميي هتشبيهات حسي به حسي كه الزم. در كالم است

  ).89: 1381پورنامداريان، ( دهدتصوير آفريني را نشان مي يهارتباط است و قدرت نويسنده در حوزچيز به ظاهر بي
شود ولي در خارج يعني محسوس به حواس باطن باشد، از قبيل مفاهيم انتزاعي و مجرد كه به عقل ادراك مي«:9عقلي

  ).58: 1375كدكني، شفيعي(» وجود ندارد

  حسيبهحسي، مشبهمشبه 
« كه آن را مي توان » ترين سطح ادراك حسي قرار داردتشبيه يك شيء حسي به يك شيء حسي ديگر در پايين«

تشبيهات حسي به حسي در شعر نادرپور فراوان است و چيزي در حدود .)63: 1385فتوحي، (ناميد » تصوير سطح 
 :مورد را به خود اختصاص داده است 1206

  

  ).269: 1381نادر پور، (پاشيد بدان بلور ماه بر من گالب نور نميهرگز گال
  

به گالبدان بلور يك شيء است و در عالم توان ديد و مشبهماه، چيزي كه با حواس پنجگانه ظاهري مي: مشبه
  .توان آن را ديد و لمس كردخارج وجود دارد و مي

  

  هاي تو در اشك من شكفتخورشيد چشم
  )400: همان( هاي دورلخانهچون نرگس طاليي گ

  

  صدها ستاره داشت يهتسبيح شب كه مهر
  )340: همان( هاي تر صبحدم گسستدر زير پنجه 
  

  اي استهر شاخه پنجه
  )378: همان( غمي است يهكه از آستين خاك سر برزده و حاصل او ميو

  

ابر سپيد، زنبور آفتاب، ناخن كبود برق، چراغ  يهحول« نادرپور با خلق تشبيهات و استعارات حسي صريح، مانند «
تشبيهاتش نوعي تصرف در روابط اشياء . دهدحسي را گسترش مي يهتجرب يهحوز» برق يهسرخ شقايق، تيش

» كندنمايد كه او در شعر غير از ابداع تصويرهاي بصري و حسي، هدف ديگري را دنبال ميگاه چنان مي. است
  ).412: 1385فتوحي، (

  به عقليمشبه عقلي، مشبه
شود شبه روشن و صريحي اخذ نميبه عقلي، وجهاين نمونه تشبيه قاعدتاً نبايد وجود داشته باشد زيرا كه از مشبه«
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 :مورد در ديوان نادرپور بكار رفته است 62از اين نمونه تشبيه .)74: 1376شميسا، (» تا حال مشبه را به كمك آن دريابيم
  

  ني نوزادمرگ را چون سرطا
  )837: 1381نادر پور، (ديد در بن آب روان مي

  

  زدعمر من بود آنچه در زورق هنوز شعله مي
  )925: همان(چون اميد واپسين 

  

هاي آشنا هستند چندان ابهامي در كالم هر دو از مقوله) بهمشبه(و اميد ) مشبه(البته در اين تشبيه از آنجاكه عمر
هاي انتزاعي هستند و با وجود هر دو از مقوله» روح شب« و » شبح مست خوابگرد« زير اما در تشبيه. كندايجاد نمي

عالوه بر انتزاعي و ذهني بودن . نيز ذكر شده، همچنان درك و فهم تشبيه مبهم است» شكفتن« اينكه وجه شبه يعني 
البته در اكثر موارد در . استطرفين تشبيه، شاعر از عنصر تشخيص هم بهره گرفته است و اين بر ابهام آن افزوده 

  .شودچنين تشبيهاتي از استعاره و ديگر تصاوير شعري هم استفاده مي
  

  آنگاه در من آن شبح مست خوابگرد
  )675: همان(چون روح شب شكفت 

  

  درمن پرش گرفت
  اي چون تب شرابنيروي ناشناخته

  )431: همان(با مستي گداخته اش در سرم دويد 
  

  اي گمراهچون سايهدل من در پي است 
 )244: همان(ماليد تن از ديوانگي در خاك مي

  به عقليمشبه حسي، مشبه
بهي كه در از نظر تئوري اين نوع تشبيه نبايد وجود داشته باشد چون غرض از تشبيه اين است كه به كمك مشبه«

ف كند و مشخص است كه صفت اعرف و اجلي و اقوي از مشبه است حال و وضع مشبه را در ذهن تقرير و توصي
شبهي را كه مورد نظر عقلي هميشه نسبت به حسي اخفي است از اين رو در اين گونه تشبيهات، شاعر خود وجه

مورد  197از اين نمونه تشبيه نادرپور.)71: 1376 ،شميسا(» كند اين گونه تشبيهات همواره مفصل استاوست ذكر مي
  :در ديوان خود بكار برده است

  

  ه بر چمني بيكرانه چون ابديتگاوي فرب
  زير سپهري به دور دستي فردا

  تر زخون دل لعلچشم چپش سرخ
  )706: 1381نادرپور، ( چشم دگر سبزتر از خلوت بودا

  

ظاهري هم نيز  يهچشم گاو چيزي است، حسي كه خلوت بودا كه چيزي است عقلي و با حواس پنجگان :مشبه
  .چگونه است، تشبيه شده استتوان درك كرد كه خلوت بودا نمي

  :هاي زيراز همين نوع است نمونه
  

  تر از هر پيرهن با مناي پيكرت محرم
  وقتي كه آيات سياه گيسوان تو

  )743: همان( بنددمن نقش مي يهبر سين
  

  )622: همان(ام من چون سكوت در دل شب ايستاده
  

  )625: همان( اي از پيام ابر تو هر قطره آيتي
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  حسيبهعقلي، مشبهمشبه 
به بايد اجلي از مشبه باشد و براي تبيين و ايضاح امور با يكي از اصول مسلم تشبيه كه مشبه« اين گونه تشبيه 

  ).143: 1378 ،بهمني مطلق( »كنند، سازگار استعقلي آنها را به امور حسي تشبيه مي
  

  ).759: 1381نادرپور، ( بايد كه پيه سوز عبادت را در خلوت خيال برافروزيم
  

  .در اينجا عبادت كه يك امر عقلي و وجداني است به پيه سوز كه حسي است تشبيه شده است
  

  )118: همان(ها سوخت جانم زتاب آتش غم
  

  )136:همان(اميد گمشده چون كاروان رسيد و گذشت 
  

  )155: همان(عشق مرا چون برگ خزان ديده ريختي 
  

  )159: همان(اي عشق پژمرد هبرگور روزهاي سيه بوته

  شبهوجه
شبه كنند زيرا كالم ادبي بايد مخيل باشد اگر وجهشبه را معموالً ذكر نميدر ساختار بيشتر جمالت تشبيهي وجه

كنند تا تشبيه فهميده شود در شبه را ذكر ميشود در تشبيهات نو و بكر وجههاي تخيل كاسته ميذكر شود از مايه
شبه در آن تشبيهي را كه وجه. به استهاي پنهان و ادعايي بين مشبه و مشبهشباهته، درك وجهحقيقت فهم تشبي

شبه معنا و خصوصيتي است كه اشتراك طرفين در آن ، وجه)35 -34: 1383شميسا، ( گويندذكر شود، تشبيه مفصل مي
شبه همان ويژگي مشترك بين مشبه و وجهمورد نظر است خواه اين اشتراك امري حقيقي باشد خواه تخيلي بنابراين 

هايي كه در ديوان شعر نادرپور بكار رفته، به نوعي تشخيص دادن خود شبهوجه )67: 1375كدكني، شفيعي(به است مشبه
هايي شبهباشد به همين جهت وجهشبه يا نوع آن از لحاظ تحقيقي، استخدامي يا تخيلي بودن به نوعي دشوار ميوجه

شبه وجه. ايمهاي گنگ و مبهم در نظرگرفتهشبهايم به خوبي تشخيص دهيم در شمار وجهع آن را نتوانستهرا كه نو
شبه است كه سرنوشت تشبيه را از ديد شبه است و اين وجهجان تشبيه است آفرينش هر هنري باز بسته به وجه

  ).47: 1375كزازي، ( آيدساب ميبه حترين پايه تشبيه شبه بنياديزند از اين رو وجههنري رقم مي

  شبه تحقيقيوجه
. )100: 1376شميسا،(شبه تحقيقي آن است كه شباهت مورد نظر در هر دو طرف تشبيه وجود داشته باشدمراد از وجه

. شبهات بسيار استمورد در ديوان خود بكار برده است كه نسبت به ساير وجه 1047شبه نادرپور از اين نمونه وجه
  .لي براي بكر و نو بودن تشبيهات وي استاين دلي

  

 دست تو

  )624: همان( بخت است يهدست داي
  

بخشي هم در دستان تو و هم بخشي است؛ كه اين آرامبخت آرامشي هويژگي مشترك بين دست تو و دست داي
  .بخت وجود داردي يهدر دستان دا

  

  هاي تستسنگ بزرگ عصيان در دست
  )479 :همان( ....آيا عالمت زدنت نيست؟ 

  

ويژگي مشترك بين سنگ و عصيان خاصيت شكنندگي و تخريب است كه در هر دو طرف تشبيه اين ويژگي 
  .وجود دارد

  

  )168: همان(اين در كه پلك چشم تو باشد گشوده شد 
  

  .ويژگي مشترك بين در و پلك گشوده شدن است كه اين ويژگي در هر دو طرف تشبيه وجود دارد
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  )استخدام(گانه شبه دووجه
به معني ديگري دارد يك بار حسي و بار ديگر شبه در ارتباط با مشبه يكي معني و در ارتباط با مشبهگاهي وجه«

شبه در از اين نمونه وجه. )36 -35: 1376 ،شميسا( »عقلي است در اين صورت كالم بسيار زيبا و هنري خواهد بود
 :عدد بكار رفته است 510ديوان نادرپور 

  

  برگور روزهاي سيه
  )159: 1381نادرپور، ( هاي عشق پژمردبوته

  

شبه پژمردن است كه نسبت به بوته به معني خود پژمرده شدن بكار رفته است عشق به بوته تشبيه شده است وجه
  .باشدولي نسبت به عشق به معني از بين رفتن عشق مي

  

  )95: همان(تافت نورضعيف چراغ خاطره مي
  

باشد كه نسبت به چراغ به مي» تافتن« راغ تشبيه شده است كه ويژگي مشترك بين خاطره و چراغ خاطره به چ
  .باشدمعني تابيدن و نسبت به خاطره به معني زنده شدن و به ياد آمدن خاطره در ذهن مي

  

  )728: همان(در سرزمين خاطر من جنگ نيست 
  

  )677: همان( صعود و سفر بود يهطاليي خورشيد آمادي هطيار
  

  )674: همان(طاليي خورشيد چرخي زد و نشست  يهطيار

  تخيليوجه شبه
مورد مشابهت در طرفين يا در يكي از آنها خيالي و ادعايي است يعني اصالً در عالم واقع چنان چيزي حقيقت 

 :استمورد در ديوان نادرپور بكار رفته  58شبه ، از اين نمونه وجه)101: 1376 ،شميسا( ندارد
  

  هانازك پاها و دست يهشاخ با
  )429: 1381نادرپور، ( ابريشم هوا را تا آسمان دريد

  

به است؛ كه نازك تشبيه شده است كه نازك بودن ويژگي مشترك بين مشبه و مشبه يهها به شاخپاها و دست
  .باشدنسبت به پاها و دست به نوعي ادعايي مي

  

  )746: همان( باد رساتر بودزگرد) گل(قدش
  

  با اين بهار سرخ گلي سهمگين شكفت
  )746: همان( آري گلي بزرگتر از گرد باد

  

 من نيز آرزوي پريدن را

  پرسوي آفتاب كشيدن را
  )584 :همان(طلب كردم ) نسيم(همچون درخت از تو 

  شبه مبهموجه
اي ايجاد دور و غير مأنوس رابطهشود و شاعر به سبب اينكه بين دو امر كامالً شبه ذكر ميگاهي با آنكه وجه«
شبه با ابهام همراه است و درك آن آسان نيست گاهي سبب ابهام به يك مورد عقلي و ناآشناست وجهكند و مشبه مي

به ارتباط آشكاري نيست شبه و مشبهشبه معنايي ندارد گاهي علّت ابهام اين است كه بين وجهاين است كه خود وجه
تراود و به ذهن به بيرون نميشبه به صورت طبيعي از مشبهشبه اعرف نيست به هر حال وجهوجهبه در آن يعني مشبه
به، به تملك ادراك حسي و ميان مشبه و مشبه يهها رابطشبه، در اين گونه وجه)130: 1376 ،شميسا(» شودمتبادر نمي

ها در نگيزد و راز لطافت اين گونه تشبيهاآيد بلكه احساس گنگ و لطيف در خواننده بر ميفهم عقالني در نمي
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  ).386: 1385فتوحي، ( به استغرابت مشبه و مشبه
  .شوداند كه هيچ وجه شباهتي در آن يافت نميگاهي دو امر كامالً متباين از هم به هم تشبيه شده

 :مورد در ديوان نادرپور بكار رفته است 176شبه از اين نمونه وجه
  

  وم مقدساننوري كه چون شمايل ش
  )302: 1381نادرپور، ( در زير روشنايي ماه ايستاده بود

  

نور به شمايل شوم مقدسان تشبيه شده است مشخص نيست كه شمايل شوم مقدسان چگونه بوده است كه نور به 
  .آن تشبيه شده است يا حالت ايستادن اين شمايل شوم مقدسان چگونه بوده است

  

  آلود برگچون زبان تب ) تهران(هر ظهر
  )320: همان(كند طعم شراب تلخ و گس آفتاب را احساس مي

  

شبه را خوانند وجهكسانيكه شعر را ميي هشبهي كه شاعر براي تشبيه خود در نظر دارد چيست آيا همواقعاً وجه
  پندارند كه شاعر پنداشته استبه همان گونه مي

  

 چشم دگر گاو فربه

  )706: همان(سبزتر از خلوت بودا 
  

 گمراه آسمان يهچون آخرين ستار

  )140: همان(ام به دامن بخت سياه خويش غلتيده
  

توان دقيق گمراه آسمان چگونه به دامن بخت سياه خويش غلتيده است نمي يهمشخص نيست كه آخرين ستار
  .شبه را مشخص كردنوع وجه

  

 ايدر من پرش گرفت نيروي ناشناخته

  چون تب شراب
  )431: همان(اش در سرم دويد با مستي گداخته

  )10(شبه مركبوجه
شود هيأت حاصله از امور متعدد است و يا اصطالح منتزع به مركب اخذ ميشبه است و از مشبهترين وجههنري«

: 1376 ،شميسا(» شودجزئيات گوناگون حاصل مي يهاز چند چيز است يعني تابلو و تصويري است كه از مجموع
  :مورد در ديوان نادرپور بكار رفته است 63شبه ه وجهاز اين نمون. )107

  

  نورسپيد در قدح سبز آسمان
  )401: 1381نادرپور، ( هاي خونايست پر از لختهشير بريده

  

  )حالت سرخگونگي(سفيدي آميخته با آبي آسمان  :شبهوجه
  

  دل خونين مرا بستر غم خوابگه است
  )296 :همان( خال سرخي است كه بر گونه زرد افتاده است

  

  قرار گرفتن سرخي در ميان زردي :شبهوجه
  

  ها تافتاندام تو از البالي سايه
  )829: همان( زند مرمرچونانكه در ظلمت سپيدي مي

  

  سپيدي زدن چيزي روشن در ميان سياهي :شبهوجه
  

  خاكسترين  يهاما هنوز اندام تو در جام
  )830: همان( چون آتشي با دود در جنگ است
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  قرار گرفتن چيزي سرخ در ميان خاكستري :شبهوجه
  

  مانده به چشمم نشاني از خط زنجير
  )231: همان( چون به شن تر شياري از تن ماري

  

  ماندن جاي يك خط يا شيار بر روي جسم ديگر :شبهوجه

  ادات
شود مانواژ چندان بهرهاي است كه به ياري آن مانندگي در ميان دو سوي تشبيه نشان داده ميواژه) ادات(مانواژ «

اند چون، همچون، مانند، بسان و به شناسي تشبيه ندارد، مانواژها در پارسي واژگانياي در پندار شاعرانه و زيبا
  ).71: 1375كزازي، ( »كردار

چون، همچون همچنان و همچو كه : از جمله اداتي كه نادرپور بيشتر در ديوان خود استفاده كرده است عبارتنداز
  :شودعدد مي 549مجموع در 

  

  )895: 1381نادرپور، ( كند نگاهچون دزد تازه كار با حيرت و هراس گذر مي
  

  خورشيد هم كه تيرش به سنگ خورده است
  )799: همان( چون من مشوش است

  

  من از زمان رحلت خونين آفتاب
  )750: همان(ام همچون دري به سوي فنا بازگشته

  

  مناز قاب تنگ پنجره سنگ نگاه 
  )413: همان( چون مرغ پركشيد

  

  :مورد در ديوان نادرپور بكار رفته است 21از ادات گويي و بگونه 
  

  هاپرم كه به چشم ستارهآنگونه مي
  )280: همان(اي گسلد سنگپارهگويي زكوه مي

  

  باران مغربم يهگويي لهيب گري
  )141: همان( كاتش زنم به خرمن آفاق بي فنا

  

  :عدد در ديوان نادرپور بكار رفته است 30» مانند« از ادات 
  

  ماگور دختران فضيلت را 
  مانند تازيان بيابانگرد

  )635: همان( در شوره زارجهل و جنون كنديم

  زاويه تشبيه
به  هاي گوناگوني وجود دارد در حقيقت همان تقسيم تشبيهبنديتشبيه در كتب مختلف تقسيم يهدر مورد زاوي

تر باشد يعني تشبيه باز يههر قدر زاوي« صورت قريب مبتذل و غريب بعيد است بدين ترتيب كه شبه به اعتبار وجه
اما . گويندتر است و در اصطالحات قديم به آن تشبيه غريب يا بعيد ميبه دورتر باشد تشبيه هنريربط مشبه و مشبه

به واضح تر و نزديكتر باشد تشبيه غير هتر باشد يعني ربط و شباهت بين مشبه و مشبتشبيه تنگ يههر قدر زاوي
اكثر تشبيهاتي كه در ديوان شعر نادرپور بكار  )113: 1376شميسا، ( »گويندهنري است و به آن تشبيه مبتذل و قريب مي

به دشوار است و ويژگي مشترك بين مشبه و مشبه ،شبهباشد و دريافت وجهرفته است، تشبيهات غريب و بعيد مي
  :باشد بعنوان نمونهو تفكر بسيار ميمحتاج تأمل 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1782

  خرداد، يهداند كه در آن نيمتقويم مي
  )765: 1381نادرپور، (چون ساعت تقدير زنگ نيمه شب را زد 

  

باشد اما پس از تأمل و تفكر شبه آن به نوعي مشكل ميدر اينجا تقدير به ساعت تشبيه شده است و دريافت وجه
باشد ولي بازهم چندان نسبت به تقدير معناي مي» گاه شماري« ر و ساعت يافتيم شباهتي كه بين تقديبسيار وجه

  :يا مثالً در اين بيت كه نادرپور گفته است. روشن و واضحي ندارد
  

  درغياب من و تو، ساعت ديواري
  با دو انگشت فسونكارش

  )869: همان( زدزخمه برتار زمان مي
  

فت ويژگي مشترك بين تار و زمان به نوعي دشوار است ولي اندكي با اين جا تار به زمان تشبيه شده است دريا
  .به ذهن رسيد اما باز هم نسبت به زمان چندان معناي واضحي ندارد» آهنگين بودن«تأمل 

  

  )471: همان(بوي برف بامداد كودكي 
  

آغازين بودن، كودكي هم يعني در مداد يعني شويم باكي با تأمل متوجه ميمداد تشبيه شده است اما اندباكودكي به 
اما تشبيه قريب .كودكي به بامداد تشبيه شده است» آغازين بودن« زندگي گام گذاشتن پس از جهت  يهاولين مرحل

هنري و  يههم در ديوان نادرپور بكار رفته است و شمار آن بسيار كم است حتي تشبيهات قريب نادرپور هم جنب
  .زيبا دارند

  

  )252: همان(تر بود حرير نرم هوا 
  

چه تشبيه .رسدشبه آن نرمي و لطافت است خيلي آسان به ذهن ميدر اينجا هوا به حرير تشبيه شده است كه وجه
تشبيه بعيد با زيبايي خاصي در شعر نادرپور بكار رفته است كه همواره توجه خواننده يا شنونده را به قريب و چه

تصاوير نادرپور « اينها  يهست كه او شاعر تصويرپرداز بزرگي است اما با همكند علّت آن هم اين اخود معطوف مي
اي ماند كه انسان را بسوي هوا پرتاب كرده باشد و بادي فرا رسد و هر تكه از كاه را به گوشهگاهي به مشتي كاه مي

  ).382: 1358براهني، (» خوردببرد در پشت سر تصاوير بعضي از شعرها، انساني بزرگ و انديشمند به چشم نمي

  در ديوان نادرپور )11(تشبيه به لحاظ شكل
هاي هر كدام ذكر شود اين تشبيه مبتني بر صنعت لف بهتشبيهي كه چند مشبه ذكر شود و سپس مشبه :تشبيه ملفوف
  ).47: 1383 ،شميسا( و نشر است

  :مورد در ديوان نادرپور بكار رفته است 2از اين نمونه تشبيه 
  

  زمان و خاطره بيگانه از همنداينجا 
  )941: 1381نادرپور، (رمند وز يكديگر بسان شب و روز مي

  تشبيه مقرون
عدد بكار  3به خود همراه است، از اين نمونه تشبيه در ديوان نادرپور به داريم هر مشبه با مشبهچندمشبه و مشبه

  :رفته است
  

  ميان نيك و بد ايام تفاوت نتوانيم يافت
  )845: 1381نادرپور، (به زمستانم ارمن به شبم ماند به كه روز من

  

  )300:همان(من  يهتو فانوسي و عشق تو ساي
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  تشبيه تسويه
به تشبيه ها به يك مشبهشود و سپس آن مشبهبه آورده شود؛ چند مشبه ابتدا آورده ميبراي چند مشبه يك مشبه

  :نادپور بكار رفته استمورد در ديوان  18از اين نمونه تشبيه . شودمي
  

  هانازك پاها و دست يهباشاخ
  )429:همان( ابريشم هوا را تا آسمان دريد

  

  نازك تشبيه شده است يهپاها و دست دو چيز هستند به يك چيز يعني شاخ
  

 برف و شكوفه آيت توحيدند

  )738: همان(اين هر دو را از آفت بيگانگي چه باك 
  

 قلبهاي روزها و شب ها اين سكه

  )447: همان( شوندهاي چركين ساييده ميدر دست

  تشبيه جمع
 48از اين نمونه تشبيه . )48: 1383 ،شميسا( شود عكس تشبيه تسويه استبه آورده ميبراي يك مشبه چند مشبه

  :مورد در ديوان شعر نادر پور بكار رفته است
  

 آمدن تو يهطنين گام تو در لحظ

  رگ منصداي جوشش خون است در سكوت 
  )698: 1381نادرپور، (صداي رويش برگ است از درخت تن تو 

  

  هاي زاللش راگهگاه قطره
  هاي جامد تسبيحچون مهره

  ديرين يهيا روزهايي مرد
  )727: همان(در ال بالي پنجره شمردن 

  

  خنديد و ذرات ستارهچشمه مي
  هاي ماهيدر دهانش همچو پولك

  )98 :همان( يا چو دندان زمرواريد غلتان

  اقسام ديگر تشبيه در ديوان نادرپور
نوعي ديگر از تشبيه كه در ديوان نادرپور بكار رفته است تشبيهي است كه ادات تشبيه در آن ذكر نشده است و در 

شبه است مشبه در داشتن صفتي نسبت به اي كه در حكم وجهبه آخر كلمه» تر« ها با افزودن عالمت تفضيل آن
مورد در ديوان  108از اين نمونه تشبيه. اين نمونه تشبيه توأم با اغراق و اغلب موثر و زيباست. يابدبه برتري ميمشبه

  :نادرپور بكار رفته است
  

  قرص بزرگ ماه را نازكتر از گلبرگ
  )904: 1381نادرپور، (گسترده بر آب زالل كهكشان ديدن 

  

  تر از مرمر سياه من در شبي برهنه
  )944:همان( روماه ميهاي خزان ربر فرش برگ

  

  گونوان شير نقره
  )950: همان(كند فكر مرا سپيدتر از موي مي
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  تشبيه در تشبيه
مورد  27از اين نمونه تشبيه .)121: 1376 ،شميسا(» تشبيهي يا استعاري هستند يهبه، خود اضافگاهي مشبه و مشبه«

  :در ديوان نادرپور بكار رفته است
  

  درخت رها گشتي هدرشت ماه از پنج هاي شب كه نگيندر نيمه
  )892: 1381نادرپور، ( و ناگهان همچون حباب در دل آب روان شكست

  

باشد به حباب تشبيه تشبيهي هست و تشبيه فشرده از نوع اضافي ميي هدر اينجاد نگين درشت ماه كه خود اضاف
  .شده است

  المعانيتشبيه موقوف
چه (شبه آن اين تشبيه تشبيهي است كه فهم وجه«مورد بكار رفته است  23يه در ديوان نادرپور از اين نمونه تشب«

در گرو تشبيهي ديگر است مثالً اگر كسي ) تشبيهي باشد به صورت اضافي و چه تشبيهي باشد به صورت غير اضافي
  :گويدتشبيهي بي معني ساخته است اما وقتي نادرپور مي» لبان يهشاخ« بگويد 

  

  ولبان ت يهبرشاخ
  هامرغان بوسه

  

شود زيرا همان طور كه نشست و برخاست مرغ بر شاخه است جاي بوسه نيز بر لب تشبيهي معنادار مي يهاضاف
بوسه مثل مرغ . اگر لب را شاخه بدانيم: ديگر است يهها موقوف به فهم اضافاست يعني فهم هر كدام از اين اضافه

  ).119: 1376 ،شميسا( »است يا اگر بوسه را مثل پرنده بدانيم لب مثل شاخه است
  

  )311: 1381نادرپور، (ها دارد اي در شمعدان شاخهنه شمع غنچه
  

  )433: همان( تا بوته گناه نرويد زباغ دل
  

  نيرمزالل م يههستي آيين يهكزانهدام ميو
  :خالي ز نقش گداخته، پاييز در رسيد

  گوگرد برگ ها
  هاباروت شاخه

  )430: همان( هاي مشعل او سوخت ناگهاناز شعله

  تفصيلي -تشبيه حماسي
تشبيهي است كه بر خالف تشبيهات معمولي كه موجز است گسترده باشد مثالً فقط حال مشبه را بيان نكند بلكه «

از اين نمونه تشبيه . )133: 1376،شميسا( گويندبپردازد و از اين رو بدان تشبيه تفصيلي ميبه مفصالً به توصيف مشبه
  :مورد در ديوان خود بكار برده است 9نادرپور 

  

  :گفتمرد مي
  سال استكهنكه خورشيد از اين پس نه همان باديه  پيماي

  دوختكه همه روزه فلق را به شفق مي
  اريكبل جواني است سهي قد و ميان ب

  گندمي موي و طاليي چشم
  )723: 1381نادرپور، ( كه حريري به صفاي نمك و نور به تن دارد

  

  آه اي طلوع روشن غمگين
  آيا تو بامداد بلوغي؟
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  اشآن بامداد دور كه نور طاليي
  تافتتصور من مي يزهدر مو

  ها را عيان كندها و پيكرهتا چهره
  هاي خيال منتا در تن مجسمه

  بيافريند و خوني روان كندجاني 
  اشآن بامداد دور كه در روشنايي

  )708: همان( گذاشتمها ميلب برجبين آيينه

 امدي انواع تشبيه در ديوان نادرپوربسجدول 

  بهانواع مشبه
  

 درصدتعدادبهاقسام مشبه

 62335طبيعت
 47927اشياء
 1418انسان

 1177متعلقات انسان
 976حيوان
 784مكانجاو

 664اعضاي بدن انسان
 443خوردني و مزه

 382زمان
 352اعضاي بدن حيوان
 181موجودات وهمي

 151واآونگاب
 1751100جمع كل

  
  انواع تشبيه از لحاظ گسترده و فشرده بودن

  

 درصدتعداداقسام تشبيه

 112162تشبيه گسترده
 69438تشبيه فشرده

 1815100جمع كل
  

  انواع تشبيه به اعتبار طرفين
  

 درصد تعداداقسام تشبيه

 49 724مفرد به مفرد
 27 690قيد يا بالعكسممفرد به

 17 259مقيد به مقيد
 4 68مركب به مركب

 1 22قيد يا بالعكسممركب به
 81مفرد به مركب يا بالعكس

 100 1771جمع كل
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ي و عقلي بودن طرفينانواع تشبيه به اعتبار حس  
  

 درصدتعداداقسام تشبيه

 120665به حسييحس
 41222حسيبهعقلي

 19710حسي به عقلي
 623عقلي به عقلي

 1877100جمع كل
  
  شبهانواع وجه

  

 درصد تعداداقسام تشبيه

 57 1047شبه تحقيقيوجه
 28 510شبه استخداموجه
 9 176شبه مبهموجه
 633مركبشبهوجه
 583شبه تخيليوجه

 100 1854جمع كل
  

  انواع تشبيه از لحاظ شكل ظاهري
  

 درصدتعداداقسام تشبيه

 4868تشبيه جمع
 1825تشبيه تسويه
 34تشبيه مقرون
 23فتشبيه ملفو
 71100جمع كل

  
  انواع تشبيه از جهات ديگر

  

 درصد تعداداقسام تشبيه

 65 108لتفضيتشبيه
 16 27تشبيه در تشبيه

 14 23تشبيه موقوف المعاني
 95تفصيلي-تشبيه حماسي

 100 167جمع كل
  

  .ها درصد هر گروه نسبت به خود گروه در نظر گرفته شده استدر اين جدول
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   :گيري نتيجه
. شودذهن مخاطب مي تشبيه از مهمترين ابزارهاي بيان مجازي است كه باعث تأثير و ماندگاري بيشتر سخن در

شعر نادرپور از نظر . در ديوان خويش بيشترين استفاده را نموده است -استعاره -نادرپور از اين ابزار بياني در كنار
اي كه در تشبيهات شعر باشد مهمترين خصيصهتشبيه چه به صورت گسترده و چه به صورت فشرده بسيار غني مي

شود اشعار او فراوان ديده مي يهست تشبيهات حسي به حسي در مجموعكند تازگي آنهانادرپور جلب نظر مي
نادرپور از تشبيهات عقلي به حسي هم استفاده نموده ولي اين نوع تصوير نسبت به حسيات او اندك است؛ تشبيهات 

اشعارش با بسامد  يهحسي به عقلي هم در ديوان او بكار رفته و تشبيهاتي كه هر دو سوي آن عقلي باشد در مجموع
اين است كه در ابداع اين گونه تصاوير شعري شاعري  يهوي نشان دهند يهكمتري بكار رفته است تشبيهات فشرد

شبه ها، وجهشبهطرفه كار است و تشبيهات مفرد به مفرد نادرپور به ميزان قابل توجهي بيشتر هستند و از ميان وجه
يهات وي سهم بيشتري را به خود اختصاص داده و انواع تشبيه از لحاظ شكل تحقيقي به علت تازه و بكر بودن تشب

  .ظاهري به ميزان بسيار كمتري در ديوان شعر وي بكار رفته است
  
  ها  نوشت پي

رود از او هـاي آزاد نيمـايي اشـعار فراوانـي سـ     در تهران به دنيا آمد اما ابتدا در قالب چهار پاره و بعد در قالب 1308نادرپور در سال « -1
و از  1350، گياه و سـنگ نـه آتـش    1339ي خورشيد ، سرمه1334، شعر انگور 1334، دختر جام 1333ها ها و دستچشم: هايمجموعه

نادر نادرپور از شـاعران  .گذشتدر خارج از وطن در 1378نادر نادرپور در سال . آسمان تا ريسمان و چند منتخب اشعار انتشار يافته است
در ميـان شـاعران   . اي درخشان و هنري دارد او داراي تخيل لطيف و آفريننده استاصر است كه در سرودن اشعار غنايي قريحهنام آور مع

پور اگر چه شاعري است با تخيلي دور پـرواز  نادر). 491: 1380شافعي، (» او از محدود كساني است كه در زبان فارسي صاحب نظر است
شـويم امـا تخيـل و زبـان وي     شود اما در برخي از اشعار او با مضامين اجتماعي روبرو ميمضا هم شناخته ميو نيز با زبان شعري كه بي ا

  ).536: 1378حقوقي،(ي او بوده استي رمانتيسم و در خدمت بيان عاطفه و احساس شاعرانه و گاه مضمون سازانهبيشتر در حوزه
ي جريان بسـيار متنـوع شـعر    ا شعر كهن ايران است منظور از شعر نو ايران، مجموعهفارسي صرفاً مفهومي در تضاد ب) مدرن(شعر نو « -2

  ).188: 1389فيروز آبادي، (» هايش آگاهانه با شعر سنتي در تضاد استفارسي است كه سروده
 :م.1719عتيـق،  (، )29: 1381فندرسـكي،  (، )131: 1378الـديباجي،  ( ،)29: 1379الجـارم وامـين،   (منـايع عربـي   : ك. بعنوان نمونـه ر  -3

  ).306: 1373قيس رازي، (، )44: 1362الرادوياني،(،)62
  ،)84: 1386مقدم، علوي(، )89: 1385فتوحي، (، )53: 1375كدكني، شفيعي(، )67: 1376شميسا، : (منابع فارسي

  ).43: 1376تجليل، ( 
  ).150: م. 1719عتيق، (، )175: 1378الديباجي، : (منابع عربي: ك. بعنوان نمونه ر -4

  ).73: 1375كدكني، شفيعي(، )112: 1379علوي مقدم و اشرف زاده، : منابع فارسي
  ).69: 1375كدكني، شفيعي: (منبع فارسي: ك. بعنوان نمونه ر -5
  ).35 -33: 1385رنجبر، (، )90: 1379مقدم و اشرف زاده، علوي(، )81: 1376شميسا، : (منابع فارسي: ك. بعنوان نمونه ر -6
  ).57: م. 1982جرجاني، (، )134: 1378الديباجي، (منابع عربي : ك. بعنوان نمونه ر-7

  ، )94: 1386مقدم، علوي(، )69: 1376شميسا، (،)43: 1385كزازي، (، )58: 1375كدكني، شفيعي: (منابع فارسي
  ).291 -286: 1388طبيبان، (
  ).30: 1381فندرسكي، : (منبع عربي: ك. بعنوان نمونه ر -8

  ).100 -99: 1385فتوحي، : (منبع فارسي
  ).44: 1375 ،كزازي: (منبع فارسي: ك. بعنوان نمونه ر -9

  )57: 1374جرجاني، : (منبع عربي: ك. ر: بعنوان نمونه -10
  ).40: 1381فندرسكي، (،)146: 1378الديباجي، (منبع عربي: ك.ر: بعنوان نمونه -11

  ).80و  78: 1375كزازي، (، )126: 1376شميسا، (، )310: 1373 ،قيس رازي(، )36: 1385رنجبر، : (منابع فارسي
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 .زمان: ، تهرانطال در مس، )1358(براهني، رضا،  - 
 .نگاه: ، تهرانسفر درمه) 1381(ريان، تقي، پور نامدا - 
 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانمعاني و بيان، )1358(تجليل، جليل،  - 
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 .فردوس: تهران ،معاني و بيان، )1383(شميسا، سيروس،  -
، پايان نامه كارشناسي ارشد، )ابتهاج، شهريار، نادرپور(صورخيال در شعر شاعران تغزلي  ،)1384(اهللا،طباطبائي، سيد ذبيح -

 .دانشگاه تربيت معلم تهران
 .امير كبير: ، تهرانبرابرهاي علوم بالغت در فارسي و عربي، )1388(طبيبان، حميد،  -
 .دارالنهضه العربيه: ، بيروتعلم البيان، )م.1719(عتيق، عبدالعزيز،  -
 .سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها: ، تهرانمعاني وبيان، )1386(علوي مقدم، محمد،  -
 .سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها: ، تهرانمعاني و بيان، )1379(علومي مقدم، محمدرضا اشرف زاده،  -
 .سخن: ، تهرانبالغت تصوير، )1389(فتوحي، محمود،  -
 .چاپ افست: دفترهاي زمانه زير نظر سيروس طاهباز، تهران: هايي با فروغ فرخ زادحرف، )1335(فرخ زاد، فروغ،  -
انتشارات : ، مقدمه تصحيح و تحشيح سيده مريم روضاتيان، اصفهاني بيان و بديعرساله، )1381(فندرسكي، ميرزا ابوطالب،  -

  .دفتر تبليغات اسالمي
  .نگاه: ، تهرانمجموعه اشعار نادر نادرپور ،)1381(نادرپور، نادر،  -

  مقاالت
: ، تهـران 149-170ص،ايطرقبـه عيـدگاه عيـد  اهتمـام و  به ، مجموعه مقاالت»نادرپورگري نادر تصوير«، )1388(افضلي،رضا، 

 .انتشارات نامشخص
 -162، ص16، س 62علـوم انساني،شـماره   دانشكده ادبيات و يه، مجل»تشبيه در شعر سپهري« ، )1387(مطلق، يداهللا، بهمني

132. 
مجلـه   »بررسي عناصر طبيعت در كتاب فارسـي دوم دبسـتان  «  ،)1389(عمل صالح، احياء، منيژه عبداللّهي، ربابه كـارگران،  

 .101 -121، ص 1س : 2علمي پژوهشي مطالعات ادبيات كودك، شماره 
 .116 -122دوره يازدهم، ص : گستان، شماره دومفرهن يه، نام»شعر مدرن فارسي«، )1389(فيروز آبادي، 
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