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چکیده:
دهۀ سی یکی از دورههای بسیار مهم و سرنوشتساز در تاریخ ادبی معاصر ایران بشمار میرود .از
یکس و صدای تکامل رمانتیسم به گوش میرسد و از مهمترین دوران فعّالیت مکتب ادبی رمانتیسم
در ایران است و از سوی دیگر ،کودتای  28مرداد  3112در این دوره روی میدهد .یکی از
چهرههای شاخص جریان ادبی رمانتیسم در دهۀ سی نادر نادرپور (3138 -3138ش) میباشد .یکی
از مشخّصههای مهم سبکی سرودههای او ارائۀ درونمایههای رمانتیسم و ویژگیهای تصاویر رمانتیک
در قالب تشبیهات بکر و غریب است .پژوهش حاضر ،به نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی
سرودههای نادر نادرپور بعنوان یک خصیصۀ سبکی میپردازد .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است
و دادهها با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوی بررسی شدهاند .نتیجه نشان میدهد بیشترین بار
مضامین رمانتیکی سرودههای نادرپور بر عهدۀ تشبیهات بویژه تشبیهات غریب و نوِ اوست و شاعر
به خوبی توانسته مؤلّفهها و ویژگیهای فکری -محتوایی رمانتیسم فردی را به بهترین شیوۀ ممکن با
استفاده از تشبیهات بکر خود ،بنمایاند.
کلمات کلیدی :دهۀ سی ،رمانتیسم ،نادرپور ،تشبیه ،تشبیه غریب ،سبک.
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 )4مقدمه
یکی از جریانهای غالب ادبی دهۀ سی و چهل در ایران ،جریان رمانتیسم ()Romanticism
است .برخی از پژوهشگران ،شعر رمانتیک ایران را به دو شاخۀ «فردی ،میانهرو ،غیرسیاسی،
عاشقانه ،شهودی و برکنار از جامعه و تاریخ و انقالب» و دیگر «رمانتیسم اجتماعی -انقالبی» تقسیم
میکنند (هفتاد سال عاشقانه ،ص .)332لنگرودی دهۀ سی را دورۀ پرتالطمی برای رمانتیکهای
ایرانی میداند (تاریخ تحلیلی شعر نو ،ج دوم :ص .)22یکی از شاعران شاخص رمانتیسم نادر نادرپور
(3138 -3138ه.ش) است .تسلیمی ضمن بیان این مطلب که شعر رمانتیک ،سبک اکثر شاعران
دهۀ سی بود ،نادرپور را از شاخۀ رمانتیسم ساده بشمار میاورد (گزارههایی در ادبیات معاصر ایران
(شعر) ،صص .)23 -23شفیعی کدکنی ،نادرپور را سرآمد صدای رمانتیکها و ادامۀ تکامل راه گلچین
گیالنی ،توللی و خانلری میداند که بعدها خودش یکی از کانونهای اصلی رمانتیسم میشود (ادوار
شعر فارسی ،صص .)03 -28وی « به لحاظ زبان و تصویر توانست راهی را که در شعر رمانتیک نو با
فریدون تولّلی آغاز شده بود ،تکامل بخشد» (در جستجوی شعر ،ص« .)133نادرپور بیش از همه به
تصویر ،توجّه و تعلّق خاطر دارد .قدرت شعرش بیش از هر چیز ناشی از تصویرهای ناب و زنده
است»( .بالغت تصویر ،ص« .)133تصویر گری او چنان هست که جاذبه داشته باشد و ما را برانگیزد
که خواندن شعر را ادامه دهیم» (چشم انداز شعر معاصر ایران ،ص .)231
قدرت تفکّر و تخیّل و تصویرآفرینی نادرپور در میان شاعران رمانتیکِ معاصر کمنظیر است و
مخاطب را غافلگیر میکند .تصویرسازیهای او در دو زمینۀ رمانتیسم فردی و رمانتیسم سیاه نمود
پیدا میکند .تصاویر شعری او از یکسو بازتاب تجارب روحی و روانی در زندگی شخصی اوست که از
دغدغهها ،دلنگرانیها ،امیدها و یأسها ،شادیها و غمها ،شکستها و پیروزیها نشأت میگیرد و از سوی
دیگر از اوضاع سیاسی -اجتماعی و تحوّالت عصر او تأثیر میپذیرد .بخش بزرگی از تصاویر او یا بهتر
است گفته شود هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانۀ نادرپور را تشبیه تشکیل میدهد .تشبیهاتی
اغلب بکر که بار مضامین رمانتیکی را بر دوش آنها گذاشته است .لذا بررسی و تحلیل این عنصر
بالغت (تش بیه) ما را در شناخت و درک بهتر رمانتیسم فردی نادرپور و نیز شناخت بهتر سبک
شخصی شاعر کمک خواهد کرد.
شناخت بهتر مؤلّفههای رمانتیکی اشعار نادرپور ،کمک به درک بهتر سبک شخصی شاعر و
سرودههای او ،شناخت بهتر جریان رمانتیسم در دورۀ خاصی از تاریخ ادبیات ایران ،اشاره به
تشبیهات غریب و بکر شاعر بعنوان یک خصیصۀ سبکی و شناخت نقش تشبیه در بازتاب مضامین
رمانتیکی از اهداف پژوهش حاضر محسوب میشود.
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روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است .حجم نمونه ،سرودههای دهۀ سی نادرپور است که با
استقرای تام بررسی شدهاند و نتایج نیز با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوی تجزیه و تحلیل شده
است.
پژوهشها و مقاالتی دربارۀ نادرپور و اشعار وی صورت گرفته است .برخی تحقیقات انجام شده،
عبارتند از« :بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور» از یحیی معروف و فاروق
نعمتی که به بررسی تطبیقی مضامین رمانتیکی مشترک چون شوق بازگشت به دوران کودکی،
شوق به وطن ،رویکرد شدید عاطفی به معشوق ،احساس تنهایی و غربت و ...در اشعار دو شاعر
پرداخته است (ر.ک .مقالۀ مذکور ،معروف و نعمتی :صص  .)238 -221مریم خلیلی جهانتیغ و
علی دالرامی در مقالۀ «برخی از معانی رمانتیستی در شعر نادرپور» بعضی از درونمایههای رمانتیکی
را بررسی و تحلیل کردهاند (ر.ک .مقالۀ مذکور ،خلیلی و دالرامی :صص  .)22 -23مهدی شریفیان
در «روانشناسی درد در شعر نادرپور» به بررسی درد و رنج در سرودههای نادرپور از دید
روانشناسانه پرداخته است (ر.ک .مقالۀ مذکور ،شریفیان)« .مرگاندیشی خیّامی در آثار دو شاعر
فارسی و عربی :صالح عبدالصبور و نادر نادرپور» از فرامرز میرزایی و همکارانش ،موضوع مرگ را در
اشعار دو شاعر بررسی کرده است (ر.ک .مقالۀ مذکور ،میرزایی ،شریفیان و پروانه :صص -321
 .)333تحقیقات صورتگرفته در مورد تشبیهات نادرپور ،بیشتر از منظر تقسیمبندیهای رایج
کالسیک و مرسوم در کتب بیانی میباشد که از آن جمله شیوا نسب ( )3113در پایاننامۀ خود با
عنوان «بررسی پنج عنصر سازندۀ شعر در آثار نادر نادرپور» در بخش تخیّل ،از دیدگاه سنتی به
تشبیهات نادرپور نگریسته است .علیرغم پژوهشهای ارزندۀ مورد اشاره ،هیچ پژوهشی در زمینۀ
نقش تشبیه در بازتاب مضامین و ویژگیهای فکری -محتوایی رمانتیسم در سرودههای نادرپور انجام
نشده است .پژوهش بدیع حاضر ،اولین گام در این زمینه میباشد.
 )2تجزیه و تحلیل
دهۀ سی یکی از مهمترین دوران فعّالیت مکتب ادبی رمانتیسم در ایران است .شفیعی کدکنی
معتقد است که از چند صدای عمدهای که در دهۀ سی (از کودتای  3112تا  )3113بیشتر
میشنویم ،یک صدا ،صدای تکامل رمانتیسم است (ادوار شعر فارسی ،ص .)21فتوحی مشخّصههای
رمانتیسم را چنین میداند« :همدلی و یگانگی با طبیعت ،فردیت (بیان آزاد احساسات و هیجانات
فردی) و اصالت جهان تخیّل» (بالغت تصویر ،ص .)331وی همچنین ویژگیهای تصویر رمانتیک را
در چهار مورد ذکر میکند -3« :استحالۀ شاعر در طبیعت و اشیا  -2سایهواری و ابهام پدیدهها در
تصویر  -1پویایی و تحرّک تصویر  -1انعکاس فردیت شاعر در تصویر» (همان :ص .)321زرقانی
ویژگیهای محتوایی -فکری جریان ادبی رمانتیسم فردی را در چهار مورد ذکر میکند -3« :توجّه به
احساسات فردی و غفلت از اجتماع و مردم  -2رویکرد به عشقهای زمینی و جسمانی بجای عشق
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عرفانی و آسمانی  -1اظهار مالل از زندگی و رویکرد به مرگ و مرگطلبی؛ بخصوص در شاخۀ
رمانتیسم سیاه  -1کمعمق بودن اندیشۀ شعری و اصالت دادن به آه و سوز عاشقانه» .وی نادر
نادرپور را شاعر این جریان میداند (چشم انداز شعر معاصر ایران ،ص.)212
نادر نادرپور ( )3138 -3138یکی از شاعران شاخص جریان ادبی رمانتیسم در دهۀ سی میباشد.
لنگرودی معتقد است که اشعار او بجهت داشتن «جوهر و خصلت رمانتیک و تصاویر زنده ،رنگ تند
عاطفی و سادگی پرداختن احساس به اندیشهها و دغدغههای اساسی آدمی و زبان روان و راحت ،در
دهۀ سی بیشترین خوانندگان را جلب کرد (تاریخ تحلیلی شعر نو .ج دوم :ص .)20این شاعر
رمانتیک به تصویرسازی با تشبیه عالقۀ ویژهای دارد .تشبیه بعنوان یک عنصر بالغت ،در سرودههای
او نمود بیشتری نسبت به سایر عناصر خیال دارد .نادرپور شاعر صاحب سبکی است که با خلق
تصاویر بکر و تشبیهات غریب و با استفاده از آنها بخوبی توانسته مضامین و مؤلّفههای رمانتیکی را
در سرودههایش بازتاب دهد و این بصورت یکی از مشخّصههای مهم سبکی سرودههای او درآمده
است .برخی از مسائل و موضوعات اصلی که درونمای ۀ رمانتیسم فردی شاعر را تشکیل میدهند و در
تشبیهات دهۀ سی او بازتاب و انعکاس یافتهاند ،عبارتند از :همدلی و یگانگی با طبیعت
(طبیعتگرایی) ،خیال پردازی ،توجه به فردیّت شاعر ،پویایی و تحرّک تصویر ،ناکامی و یأس و اظهار
مالل از زندگی ،پرداختن به تغزّل و عشقهای مجازی و توصیف شهوتآلود از معشوقههای زمینی،
اندوه رمانتیک .با توجه به این مطلب که «سبک محصول گزینش ( )choiceخاصی از واژهها و
تعابیر و عبارات است» (کلیات سبکشناسی ،ص  ،)21بسامد فراوان واژههایی چون «چشم»،
«بوسه»« ،زلف»« ،لب»« ،اندام»« ،باده»« ،شراب»« ،مستی»« ،عشق»« ،گناه»« ،مرگ»« ،گور»،
«خورشید»« ،ابر»« ،صبح»« ،شفق»« ،ماه»« ،مهتاب»« ،آفتاب»« ،باران»« ،شب»« ،غروب»،
«سیاه»« ،سیاهی»« ،زندگی»« ،بخت»« ،اشک»« ،غم»« ،اندوه»« ،خیال»« ،ناله»« ،خزان» ،و ...
در پیکره و ساختمان تشبیهات نادرپور از مختصات ویژۀ سبکی سرودههای این شاعر میباشد که در
عینحال ،ورود او را به جریان شعری رمانتیسم فردی تأیید میکند .ذهنیت رمانتیکی نادرپور زبان
شعری او را در همین راستا قرار داده است.
موضوعات عمده ،درونمایههای تازه و مسائل اصلی موجود در رمانتیسم فردی نادرپور که در
تشبیهات دهۀ سی او بازتاب و نمود یافتهاند ،عبارتند از:
 )4-2همدلی و یگانگی با طبیعت (طبیعتگرایی)
همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است .شاعران رمانتیک تعلّق
خاطر ویژه و عالقۀ وافری به طبیعت و مظاهر و جلوههای گوناگون و رنگارنگ آن دارند .آنها
«طبیعت را مادر و استاد خویش خواندهاند؛ همچون فرزند در دامن مادر مدهوش میافتند و بسان
شاگرد بیاختیار از حضور استاد الهام میگیرند .رمانتیکها احساسات درونی و ذاتیات روانی خود را در
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طبیعت میریزند و جراحت روح را با انتقال آن به طبیعت التیام میبخشند» (بالغت تصویر،
صص .)321 -322نادرپور شاعر رمانتیکی است که به طبیعت بسیار عشق میورزد و با آن ارتباط
ژرف و گستردهای برقرار کرده است .انس زیاد شاعر با طبیعت و پدیدههای آن باعث شده که بسامد
باالیی از تشبیهات او برگرفته از عناصر طبیعت باشد؛ بطوریکه میتوانیم گونهای از تشبیهات او را به
نام «تشبیهات طبیعتگرا» یا «تشبیهات طبیعتمدار» بنامیم .نادرپور در توصیف شاعرانۀ طبیعت،
قدرت کمنظیر و شگفتانگیزی دارد .او به کمک تصویر -که بدان توجّه و التفات خاصی دارد –
بسیار هنرمندانه و بدیع ،عناصر و جلوههای دلپذیر و زیبای طبیعت را در تابلوی شعر خویش نقاشی
میکند« .آنگاه که احساس و عاطفۀ شاعر رمانتیک در طبیعت استحاله شود ،تصویر واسطۀ میان
احساس شاعر و طبیعت است» (بالغت تصویر ،ص .)321
پدیده ها و عناصر طبیعت در تابلوی شعر نادرپور و در تشبیهات او با ذکر بسامدِ کاربرد عبارتند از:
خورشید /آفتاب ( 31بار) ،آسمان ( 3بار) ،ابر ( 3بار) ،صبح ( 1بار) ،ماه و مهتاب ( 33بار) ،شب (0
بار) ،شفق ( 1بار) ،باران ( 2بار) ،برگ ( 0بار) ،باد ( 1بار) ،ستاره ( 2بار) و افق ( 1بار) که غالباً
بصورت «تشبیه اضافی بلیغ» نمود یافتهاند .همایی ،عالیترین مراتب تشبیه را آن میداند که وجه
شبه و ادات تشبیه هر دو حذف شده باشند (معانی و بیان .ص .)303وی معتقد است که تشبیه
بلیغ ،مبالغه و تأکیدش بیشتر است و بالغت بیشتری دارد (همان :ص.)303
 )4-4-2خورشید /آفتاب
نام یکی از دفترهای شعر نادرپور با این بخش از تشبیهات همسویی دارد؛ با عنوان «سرمۀ
خورشید» (.)3118 -3110
تشبیه آفتاب به مس جوشان ،زنبور ،شراب تلخ و گس ،گاری شکسته ،ماهی خونین ،کندو و حوری
از تشبیهات غریب و بکر نادرپور در حوزۀ طبیعت محسوب میشوند.
 چشمهسار گرم و کفآلود آفتاب (مجموعه اشعار ،ص / .)323گل خورشید (همان :ص/ .)201مس جوشان آفتاب (همان :ص / .)213کرکس پیری که آفتابش خوانند (همان :ص / .)213عروس
آفتابش زنده در گور است (همان :ص / .)133زنبور آفتاب (همان :ص / .)131طعم شراب تلخ و
گس آفتاب (همان :ص / .)123ماهی خونین آفتاب (همان :ص / .)121کندوی آفتاب (همان:
ص / .)123عقاب پیر نگونبخت آفتاب (همان :ص / .)112این عنکبوت زرد -که خورشید نام
اوست( -همان :ص / .)101گاری شکستۀ خورشید (همان :ص / .)103حوری خورشید (همان:
ص.)131
 )2-4-2آسمان
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از آنجا که شاعر با طبیعت ارتباط برقرار میکند ،بیشتر تشبیهاتش از نوع حسّی است« .نادرپور با
خلق تشبیهات و استعارات حسّی ،حوزۀ تجربۀ حسّی را گسترش میدهد .تشبیهاتش نوعی تصرّف
در روابط اشیا است» (بالغت تصویر ،ص.)132
 دفتر زرکوب آسمان (مجموعه اشعار ،ص / .)113طاق بلند شیشهای آسمان (همان :ص/ .)112طاق مرمری آسمان (همان :ص / .)113حباب فلزین آسمان (همان :ص / .)102قدح سبز آسمان
(همان :ص.)133
تشبیه غریب و بکرِ آسمان به مخمل فرسودۀ نخنما:
 و آسمان سحرگاهان  /بسان مخمل فرسوده ،نخنما شده بود (همان :ص.)120 )9-4-2ماه و مهتاب و شب
رمانتیکها برای ماه و مهتاب و شب ارزش ویژهای قایل هستند و آنها را در اشعار خود بکار میبرند.
«شاعر رمانتیک «ماه» را مونس و همدم خویش میداند« .مهتاب» بدلیل ایجاد فضای مبهم و
سایهوار ،زمینۀ مناسبی برای بیان حاالت رمانتیک است .در فضای مهتابی قطعیت و صراحت از
میان میرود .زمان و مکان نیز در شب مهتابی خیالانگیزتر است؛ بهمین دلیل است که شبهای
مهتابی و نور کمرنگ ماه محبوب رمانتیکها است» (بالغت تصویر ،صص« .)320 -321وصف
چشماندازها در غروب ،شامگاهان ،شب تاریک ،فضاهای مهگرفته و مهتابی در شعر رمانتیک بسیار
رایج است» (همان :ص .)311و نادرپور نیز از شاعران رمانتیکی است که چنین فضاها و چنین
توصیفاتی را در سرودههایش انعکاس داده است .با توجه به این مطلب که سایهواری تصویر ،یکی از
ویژگیهای تصویر رمانتیک است (ر.ک .همان :صص ،)311 -321این مشخّصۀ تصویر رمانتیکی در
تشبیهات نادرپور و در سرودههایی که در فضای شب و ماه و مه تاب و غروب و موارد این چنینی
میباشد ،قابل مشاهده است .تشبیه شب به تودههای کالغان شامگاه ،کودک ،چینی و تشبیه ماه به
کوزه ،گالبدان بلور ،کبوتر ،شراب کفآل ود و تشبیه مهتاب به نمک ،لعاب نیلی و حریر نازک همگی
از تصاویر بدیع و بکر نادرپور بشمار میروند.
 شبها چو تودههای کالغان شامگاه از دور ،از دیار افقها رسیدهاند (مجموعه اشعار ،ص.)322نمرررررررری برررررررررون نتراویدسررررررررت
 چرررررررا ز کرررررروزۀ مرررررراه امشررررررب(همان :ص)213
بررررر مررررن گررررالب نررررور نمیپاشررررید
 هرگررررررز گالبرررررردان بلررررررور مرررررراه(همان :ص)201
پاشررریدهام شرررراب کرررفآلرررود مررراه را
 بر قامتت که وسوسرۀ شستشرو در اوسرت(همان:ص)223

نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور 111/

 -در آن دیررار مررهآلرروده ،روز جرران میررداد

و شب چرو کرودکی از بطرن روشرنی میرزاد
(همان:ص)123

 چون در رسد کبوتر ماه از فراز کوه (همان)322: حریر نازک مهتابهای دور (همان:ص)302 -نرررررررم نمرررررررک میچکرررررررد از روزن

در گلررررررررویم نمرررررر رکِ مهترررررررراب
(همان:ص)203
 چینی شب میدرخشید از لعاب نیلی مهتاب (همان:ص)212چون قررص آتشری کره در آب افکنرد شررار
 آنجررا کرره مرراه میشررکند در دهرران مرروج(همان :ص)312
 )1-4-2باران
شاعر باران را با تصاویر «غبار سربی»« ،ناخن زمین»« ،چشم کبوتر»« ،دیواری از بلور»« ،بال
زنبوران خوابآلود» به تصویر کشیده که همگی تصاویر بسیار بکری هستند« .قدرت شگفتآور
نادرپور در توصیف شاعرانۀ طبیعت ،چنان فضایی در شعرش ایجاد کرده که خواننده را بیاختیار به
یاد منوچهری دامغانی میاندازد .در این توصیفها ،طبیعت ،هر لحظه به شکلی و در هیأتی بس زیبا
پیش روی ما پدیدار میشود» (چشم انداز شعر معاصر ایران ،ص.)133
غبرررررررررار سرررررررررربی برررررررررارانی
 چررررررا بررررره خررررراک نریرررررزد نررررررم(مجموعه اشعار ،ص)212
ترررررررن پرررررررر آبلررررررره میخاریرررررررد
 زمرررررین بررررره نررررراخن بارانهرررررا(همان :ص)222
هررررررزار چشررررررم کبرررررروتر بررررررود
 هررررزار قطررررره برررره خرررراک افترررراد(همان :ص)221
 باران شامگاه ،چو دیواری از بلور (همان :ص)111 من اکنون قطرههای ریز باران را  - /که همچون بال زنبوران خوابآلود میریزد  / -به روی غنچۀچشمان خود احساس خواهم کرد (همان :ص)132
 )5-4-2برگ
شاعر جز در یک مورد (تشبیه برگها به جامهای کوچک) در بقیّۀ موارد ،برگریزان را به تصویر
کشیده است .تشبیه برگها به الشه ،پنجۀ دستی بریده شده ،چلچلههایی که در هوا آنها را زدهاند و
 ...بیانگر پیوند شاعر با طبیعت و دوستی او با برگهاست« .شاعری که قلبش با زندگی و طبیعت
میتپد با آنکه این همرایی و همسرایی با حیات را ندارد در ارائۀ تصویرها و ترسیم صور خیال یکسان
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نیست .طبیعت زنده و پویا آنگونه که در شعر شاعران خاصی جلوه دارد ،در شعر دستهای دیگر دیده
نمیشود» (صور خیال در شعر فارسی ،صص.)223 -223
برررره شرررراخههررررا تررررب مرررررگ افترررراد
 غررررررروب ،گرررررررد بررررررال پاشرررررریدهررررررزار الشررررررۀ برررررررگ افترررررراد
بررررره زیرررررر هرررررر قررررردم بررررراران(مجموعه اشعار ،ص)221
گرررویی هرررزار چلچلررره را در هررروا زدنرررد
 از بیم آن صدا [باد] ،به زمین ریخت برگها(همان :ص)128
 هر برگ ،همچو پنجۀ دستی بریده بود (همان :ص / .)128مرغان برگها (همان :ص.)101 جامهای کوچک هر برگ (همان :ص.)133 من اکنون برگها را چون ملخها از زمین پرواز خواهم داد (همان :ص.)132 )6-4-2ستاره
تشبیه ستارهها به «خطوط میخی و ریز» و «فانوسهای خاموش» تشبیهات بکر و غریبی هستند
که باعث برجستگی زبان شعری نادرپور شده است.
 خطوط میخی و ریز ستارگان (مجموعه اشعار ،ص.)113 ستارگان همه فانوسهای خاموشند (همان :ص / .)113الماس ستارگان (همان :ص.)113 تسبیح شب که مهرۀ صدها ستاره داشت (همان :ص / .)113مرغ ستاره (همان :ص.)133 )7-4-2شفق
مشبهٌبههای شفق ،همگی توصیف رنگ شفق (مشبه) از زوایای گوناگون است.
 شب در رسید و شعلۀ گوگردی شفق (مجموعه اشعار ،ص.)323 بس روزها که شعلۀ نارنجی شفق (همان :ص.)322 گلبرگهای سرخ شفق (همان :ص / .)123گلخانۀ شفق (همان :ص.)111 )8-4-2افق
تشبیه افق به لعاب ظرف سفالین ،رنگِ تفتۀ آهن و استخر بلورین از تشبیهات غریب سرودههای
نادرپور است.
لعررررراب ظررررررف سرررررفالین داشرررررت
 ز نررررررررور مفرررررررررغیش ،آفرررررررراق(همان :ص)221
بررررره رنررر رگِ تفترررررۀ آهرررررن برررررود
 افرررررررق در آن شرررررررب ابرآلرررررررود(همان :ص)221
 -غرفۀ کبود افق (همان :ص / .)302استخر بلورین افق (همان :ص)131

نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور 119/

 )3-4-2ابر
اسفنج کبود ،حباب سربی ،پیلۀ ابریشمین ،دیوار کور ،کرکس گرسنه و حولۀ سپید صورتهای
مختلف خیال نادرپور در مورد ابر هستند.
 اسفنج کبود ابرها (مجموعه اشعار ،ص / .)131حباب سربی ابر (همان :ص / .)111ابر سیه چوپیلۀ ابریشمین گسیخت (همان :ص / .)183دیوار کور ابر (همان :ص / .)183چون کرکسی گرسنه
در آفاق لعلگون  /پر میگشود ابر (همان :ص  / .)182حولۀ ابر سپید (همان :ص.)131
 )42-4-2صبح
تشبیه صبح به باده ،فانوس زرد ،قطره چکان بلور و تشبیه نور سپیده در قدح سبز آسمان به شیر
بریدۀ پر از لختههای خون از تصاویر نوِ شعر معاصر است.
 شوم در جام ظلمت ،بادۀ صبح (مجموعه اشعار ،ص.)313 فانوس زرد صبح (همان :ص / .)113قطره چکان بلور صبح (همان :ص.)183شیر بریده ای اسرت پرر از لخترههرای خرون
 نرررور سرررپیده در قررردح سررربز آسرررمان(همان :ص)133
 )2-2پویایی و تحرّک تصویر رمانتیک
یکی از ویژگیهای تصویر رمانتیک ،پویایی و تحرّک تصویر است .کارکردِ تصویر در شعر رمانتیک،
در کنار دیگر تصویرها و در پیوند با آنها و در خدمت کلّ ساختار شعر معنا پیدا میکند و مؤثر واقع
میشود .در شعر رمانتیک ،پیوستگی و تداوم تصاویر و شکل زنجیرهوار آنها باعث پویایی و بالندگی
تصویرها میشود .این مطلب را که « تصویر در بافت شعر رمانتیک با ساختار شعر و دیگر تصویرها در
محور عمودی پیوند محکمی دارد و چون جزء فعّال و بنیادین شکل است ،نمیتوان آن را بطور
مستقل و جدا از کلیّت شکل تحلیل کرد» (بالغت تصویر ،ص ،)312میتوان در سرودههای نادرپور و
در نمونههای شعری زیر بوضوح مشاهده کرد .تشبیه ،هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانۀ
نادرپور است .وی با استفاده از این عنصر بالغت و هماهنگی آن با دیگر آرایههای ادبی ،پیوستگی و
تداوم تصاویر و در پی آن پویایی و تحرّک تصویر رمانتیکی را رقم زده است.
وی در سرودۀ «رؤیایی در آفتاب» که آن را به یداهلل رؤیایی و رضا براهنی تقدیم کرده ،چنین
میگوید:
 توپ بزرگ خورشید از بام آسمان  /در کوچه پرت شد  /باغ خیال من تهی از آفتاب گشت  /برجکبوترم به نسیمی خراب گشت  /با مشعل گداخته ،پاییز دررسید / :گوگرد برگها / ،باروت
شاخهها / ،از شعلههای مشعل او سوخت ناگهان  /چون چوببست آتشبازی ،درختها  /در نور
کهربایی خورشید ،شعله زد  /رنگ طال گرفت / .خمپارههای گل به هوا رفت و بازگشت  /باد از
میان اسکلت شاخه ها گذشت  /اما ،بهار را نفس او  /بار دگر به باغ من آورد  /بار دگر به دیدن
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خورشید ،شاخهها  /آغوش مادرانه گشودند  /شیر شکوفه جوش زد از سینههایشان  /زنجیر بغض
زنجرهها در گلو گسست  /پر شد فضای خالی باغ از صدایشان (مجموعه اشعار ،صص.)113-113
سرودۀ زیبای فوق ،حاصل پیوستگی و تداوم ده تشبیه (توپ بزرگ خورشید ،بام آسمان ،باغ خیال،
گوگرد برگها ،باروت شاخهها ،چون چوببست آتشبازی ،خمپارههای گل ،اسکلت شاخهها ،شیر
شکوفه ،زنجیر بغض) همراه با آرایۀ واجآرایی و مراعات النظیر (تناسب بین گوگرد ،باروت ،شعله،
مشعل ،آتشبازی ،خمپاره ،اسکلت و نیز تناسب بین پاییز ،باغ ،برگ ،باد ،شاخه ،خورشید ،درخت،
گل ،بهار ،شکوفه ،زنجره و  )...و تشخیص (جاندار پنداری) در محور عمودی شعر است که هماهنگ
و زنجیرهوار و بدون هیچ ایستایی تا پایان شعر استمرار یافتهاند .نادرپور با چنین ترفندها و
شگردهای ادبی ،باعث پویایی و تحرّک تصاویر رمانتیکی خود شده است.
عملک رد متناسب و هماهنگ دو تشبیه (کارگاه باغ ،دار قالی هر کاج ) همراه با تشخیص (جان
بخشیدن به اشیا) و تناسب (مراعات النظیر) و واجآرایی و تداوم آنها ،محور عمودی شعر زیر را پویا
و مستحکم کرده است.
 در کارگاه باغ  /از روی دار قالی هر کاج ،برف صبح  /صد رشتۀ گسیخته آویخت تا زمین  /صدرشتۀ گسیختۀ پاره پاره را  /تا پنجۀ نسیم ،گره در گره زند  /نخ در نخ افکند  /آن فرش
نیمهبافتۀ نیمهکاره را (مجموعه اشعار ،ص.)182
از دیگر عواملی که باعث پویایی و تحرّک تصاویر رمانتیکی نادرپور میشود و در غالب سرودههای او
نمایان است ،تشبیهات بکر و غریب اوست که حاصل قدرت تفکّر و تخیّل و ذوق ادبی سرشار اوست.
«تهران و من»
 هر صبح ،چون زبان تر و خشک برگها  /از نیش ناگهانی زنبور آفتاب  /آماس میکند  /تهران چوکرم پیر  /در پیلهای تنیده ز ابریشم غبار  /بیدار میشود  /هر ظهر ،چون زبان تبآلود برگها  /طعم
شراب تلخ و گسِ آفتاب را احساس میکند  /من همچو کرم پیر  /در پیلهای تنیده ز ابریشم خیال /
از هوش میروم  /شعری نگفته در دلم آماس میکند (مجموعه اشعار ،ص.)123
در شعر «تهران و من» بنگرید که چگونه شاعر با هنرمندی واالی خود از محیط پیرامون و طبیعت
اطرافش کمک گرفته تا بتواند حاالت روحی و روانی خود را به شکل ملموستری به مخاطب خود
القا کند .تشبیهاتِ پی در پی و بکرِ بکار رفته در این سروده (زنبور آفتاب ،تهران چو کرم پیر ،شراب
تلخ و گسِ آفتاب و  )...همچون رشتهای مصراعهای این شعر را در محور عمودی بهم میپیوندد و
بین آنها تناسب و هماهنگی برقرار میکند.
«فالگیر»
 کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود  /زنبورهای نور ز گردش گریخته  /در پشت سبزههای لگدکوبآسمان  /گلبرگهای شفق ،تازه ریخته  /کفبین پیر باد درآمد ز راه دور  /پیچیده شال زرد خزان را

نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور 111/

به گردنش  /...از بیم آن صدا [باد] ،به زمین ریخت برگها  /گویی هزار چلچله را در هوا زدند  /هر
برگ ،همچو پنجۀ دستی بریده بود  /کفبین باد ،طالع هر برگ دیده بود (مجموعه اشعار ،نادرپور:
صص.)128 -123
محور عمودی و ساختار کلّی شعر «فالگیر» از بهم پیوستگی و تداوم هشت تشبیه غریب (کندوی
آفتاب ،زنبورهای نور ،سبزههای لگدکوب آسمان ،گلبرگهای شفق ،کفبین پیر باد ،تشبیه برگها به
هزار چلچله ،هر برگ همچو پنجۀ دستی بریده بود ،کفبین باد) که در تار و پود این سروده تنیده
شده ،بوجود آمده است .زیبایی و گستردگی این تصاویر تا پایان شعر ،سرودۀ نادرپور را پویا و جذّاب
کرده است.
شفیعی کدکنی در مطالعۀ نسبت ایستایی و پویایی میان تشبیه و استعاره میگوید« :تشبیه تصویری
نزدیکتر به طبیعت و مستقیمتر از استعاره است و همین تفاوت در نزدیکی و دوری طبیعت است
که باعث میشود عموماً در تشبیهات حرکت و جنبش بیشتر از استعارهها باشد» (صور خیال در شعر
فارسی ،ص .)221وی استفاده از تشبیهات تفصیلی و روایی را بجای استعارههای فشرده و نیز مادی
بودن عناصر تشبیه را باعث حرکت و پویایی تصویرها میداند (ر.ک .همان :ص .)202این دو
خصیصه ،یعنی استفاده از تشبیهات تفصیلی و روای ی و مادی بودن عناصر تشبیه در این بخش از
سرودههای نادرپور و از جمله در شعر «شیهۀ خاموش» مشهود و نمایان است .تشبیهات غریبِ بکار
رفته در هر بیت این سروده ،اعم از مفرد و مرکب ،پیوندی محکم و استوار بین ابیات برقرار کرده
است .محور عمودی شعر و پویایی و استحکام ساختار آن ،حاصل هماهنگی و بهم پیوستگی این
تصاویر بکر در طول شعر است.
«شیهۀ خاموش»
سررینه انباشررته از شرریهۀ خرراموش هررالک
کوه ،زانو زده چون اسب زمینخورده بره راه
چون سواری که به یک تیر ،درافتراده بره خراک
مغز خورشید پریشان شده بر تیرزی سرنگ
کررره ازو قطررررۀ آبررری نتراویرررده بررررون
آسررمان ،کاسررۀ بررراق لعررابانرردودی اسررت
نطفررهای کاشررته از شررهوت سرروزان جنررون
تشررنگی در رحررم روسررپی پیررر زمررین
جلد ماری است که خالی شده از خنجر خرویش
کورهراهی که خط انداختره برر پشرت کرویر
غول مستی است که برخاسرته از بسرتر خرویش
گردبادی که برانگیخته گرد از تن راه
(مجموعه اشعار ،صص)113-110
براهنی ضمن بیان این مطلب که نادرپور در سیر رمانتیسم خود ،بسوی نوعی تصویرگری گرایش
یافته که کامالً مخصوص اوست ،شعر «شیهۀ خاموش» را از اشعار بسیار خوب نادرپور به حساب
میاورد (طال در مس ،ص.)103
 )9-2انعکاس فردیت شاعر در تصویر (بیان آزاد احساسات و هیجانات فردی)
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شاعر رمانتیک بیش از شاعران دیگر جریانهای شعری از خود سخن میگوید و حاالت و روحیات و
هیجانات شخصی خود را در سرودههایش بروز میدهد« .اشعار رمانتیکها مستقیم یا غیرمستقیم
غالباً راجع به تالطمها و جریانهای روحی شاعر است» (فرهنگ اصطالحات ادبی ،ص .)210در واقع
او «فرمانروایی «من» را در هنر مستقر میسازد و بوسیلۀ هنر ،خواهشهای دل و رنجهای روح خود را
بیان میدارد .هنرمند رمانتیک خویشتن را بجای قهرمان افسانهای میگذارد و نمونۀ همنوعان
خویش قرار میدهد» (مکتبهای ادبی ،ص .)383نادرپور شاعر رمانتیکی است که احساسات و
عواطف و دغدغههای روحی و روانی خود را در موضوعات و درونمایههای مختلف از طریق تصاویر و
تشبیهات بکر خود بیان کرده است؛ بگونهای که از طریق ژرفاندیشی در این تصاویر ،میتوان با
تأملّات ،حاالت ،روحیّات و شخصیت او بهتر و بیشتر آشنا شد .اصوالً نادرپور ،شاعر تلخاندیش و
بدبینی است که بخشی از آن متأثّر از محیط و زندگی شخصی اوست و بخشی نیز به تحوّالت
سیاسی و اجتماعی جامعۀ عصر او ،از جمله کودتای  28مرداد  3112برمیگردد.
غلتیرردهام برره دامررن بخررت سرریاه خررویش
 چررون آخرررین سررتارۀ گمررراه آسررمان(مجموعه اشعار ،ص)313
پرررررررررر از تشرررررررررنج هرررررررررذیانها
 زمرررررین و مرررررن ،دو تررررربآلرررررودیملهیرررررررررب آترررررررررش عصررررررررریانها
نهفترررررره در دل مررررررا خرررررراموش
(همان :ص.)212
 اندام من اندام شمعی واژگون است (همان :ص.)232چررو سررنگی کرره سرریالبش از سررر گذشررته
 ولی این نگونبخت[شاعر] ،بر جرای مانرده(همان :ص)111
شفیعی کدکنی دربارۀ ارزش و اهمیت شعر دهۀ سی میگوید« :شعر این دوره ،در نتیجۀ تکامل
عوامل بسیار پیچیدۀ تکنیکی و اجتماعی  ،از لحاظ ثبت تجارب روحی و شخصی و فردی هنرمندان
دارای کمال اهمیت است» (ادوار شعر فارسی ،ص.)01
ز فریررراد خرررود بافرررت ،زنجیرررر خرررود را
 شررگفتا! کرره ایررن مرررد شرروریدهخرراطر(مجموعه اشعار ،ص.)111
چون شبنمی چکید و به خاک سیه نشسرت
 وز آن شررکاف ،کوکررب تنهررای بخررت مررن(همان :ص)112
در ژرفنررای خرراک برره زنجیررر بسررتهانررد
 پررای مرررا چررو ریشررۀ برریآب نخررل پیررر(همان :ص)101
نادرپور برای به تصویرکشیدن اندیشهها و تداعی حاالت درونی و ذهنی خود از عنصر خیالانگیز
تشبیه ،بسیار استفاده کرده است .در نمونههای زیر ،تشبیه نسیم به سگی بیاشتها ،تشبیه هزار خار
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به مژگان تیز کاج و تشبیه کردن شاعر ،خودش را به قاب کهنۀ خالی از عکس و به برج خراب و
نقاب صورتش به تکّه مقوّای آبدیدۀ زرد و سرش به حبّۀ انگور زیر پا مانده ،از تصاویر بکر نادرپور
میباشد که در عین حال ،احساسات و عواطف شخصی خودش را در خالل این تشبیهات غریب
نمایش میدهد.
نسیم آن استخوان را چون سگی بیاشتها بویید
تنم چون استخوان مردگان از گوشت خالی شد(همان :ص)131
چو قاب کهنهای بودم ز عکرس خویشرتن خرالی
من آن شب ،تازه از دیدار خود باز میگشرتم(همان :ص)132
«در ادبیات رمانتیک تصویر فضایی را آماده میکند تا شاعر احساس و شعور فردی خرود را در آن بریرزد.
در اینجا تصویر ،همرنگ احساس و شعور شراعر و سرایۀ احساسرات اوسرت و امکران نمرایش فردیرت و
شخصیت هنری او را فراهم میاورد» (بالغت تصویر ،ص.)313
 در من هزار خار چو مژگان تیز کاج  /از البهالی برف گلآلود سالیان  /سر میکشد برون(مجموعه اشعار.)182 ،
 بسان تکّه مقوّای آبدیدۀ زرد  /نقاب صورتم از رنگ و خط تهی شده بود  /سرم چو حبّۀ انگور زیرپا مانده  /به سطح صاف بدل گشته بود و حجم نداشت  /ومن چو برج خراب از هراس ریزش
خویش  /به زیر سایۀ نسیان پناه میبردم (همان :ص .)122
کرره دسررتی از برردن گرررم شررب بریررده مرررا
 من استخوانم ،مرن پراره اسرتخوانی سرردکرره جلرروهای ندهررد پرتررو سررپیده مرررا
من آسرمان شربم در حبراب سرربی ابرر
(همان :صص)111 -112
همرر ر واز دل برررریترررراب سرررراعت بررررود
 دلم در سینه چون طبرل تهری میکوفرت(همان :ص.)213
 )1-2خیالپردازی
رمانتیکها به رؤیا و خیالپردازی تمایل وافری دارند و در واقع عاشق تخیّل هستند .بهمین دلیل
«عنصر بنیادین شعر را تخیّل میدانند؛ زیرا بدون تخیّل چیزی به نام شعر وجود ندارد .ایمان به
تخیّل نتیجۀ ایمان عصر جدید به فردیت و خویشتن انسان بود .تخیّل به انسان امکان آفرینش
میدهد و جمال وجدانیات شخصی را فراهم میکند» (بالغت تصویر ،ص .)330نادرپور نیز از شاعران
رمانتیکی است که به تصویر و تصویرآفرینی عالقۀ فراوانی دارد و بنیاد و شالودۀ اشعارش تصویر
است .نادرپور در تصویرپردازی و تصویرآفرینی قدرت شگرف و خارقالعادهای دارد و از این حیث در
بین شاعران رمانتیکِ معاصر کمنظیر است .تشبیهات او غریب ،بکر و منحصر به فرد است و مخاطب
را غافلگیر میکند .تشبیهات غریب(نو) و تصاویر ابداعی نادرپور ،جزء «تصاویر مادر» محسوب
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میگردد؛ «تصویر مادر یعنی تصویری که برای اولین بار شاعر میان عناصر آن ،ارتباط ذهنی برقرار
کرده و حاصل تجربه شخصی شاعر باشد» (صور خیال در شعر فارسی ،ص .)311این نوع تشبیهات
غریب و تصاویر بدیع ،نشان دهندۀ قدرت تخیّل و تصویرآفرینی و تسلّط نادرپور به فنون و مهارتهای
شاعری است؛ چراکه «قدرت تخیّل شاعر تا حدّ بسیار زیادی در کشف پیوند شباهت میان اشیا
آشکار میشود» (سفر در مه ،ص .)321نادر نادرپور ،بین امور و پدیدههای ناساز و بیگانه از هم،
پیوند برقرار میکند و آنها را بسیار هنرمندانه تلفیق میکند و در محور همنشینی مینشاند.
موارد زیر ،نمونههایی از تصاویر بکر و جذّاب اوست:
یررک شررب ترررا ز مرمررر شررعر آفریرردهام
 پیکرترررراش پیررررم و برررا تیشرررۀ خیرررال(مجموعه اشعار ،ص)223
صررررردای سررررراعت بیررررردار برخاسرررررت
 چررو پرر شررد جررام چشررمم از مِریِ خررواب(همان :ص)328
حبابهرررررررا همررررررره پیررررررردا شرررررررد
 چررررو قارچهررررای سررررفید از جررررویهررررررزار چتررررررر سرررررریه وا شررررررد
چررررو قارچهررررای سرررریه در کرررروی
(همان :ص.)221
 بازوی شاخهها  /چون بازوان لخت سیاهان زورمند  /در روشنی به روغن باران سرشته بود (همان:ص.)213
 چابکتر از نسیم ،دو گنجشک خردسال  /از النه پر زدند  /گنجشکهای خرد  /چون خفتهای کهزلزله آوارهاش کند  /ترسان گریختند (همان :ص.)218
کررره در او خرررون و لجرررن مرررردهسرررت
 دهررررنش برکررررۀ برررردبررررویی اسررررت(همان :ص)221
 سایۀ تو همچو قیر گرم به در ریخت (همان :ص)282جرعررررۀ گرررررم صرررردای منتظررررران را
 آمررده بررودی کرره جررام گرروش تررو نوشررد(همان :ص)281
در میرران تیرها[تیرهررای سررقف] میخفررت
 خررررواب گررررویی چررررون پرسررررتوها(همان :ص)213
 ابریشم خیال (همان :ص / .)123کرکس خیال (همان :ص.)112 خاکستر سپید هزاران خیال دور (همان :ص / .)182گلخانۀ خیال خزاندیده (همان :ص.)133نادرپور با بازتر کردن زاویۀ تشبیه و نو کردن تشبیهات خود ،باعث آشناییزدایی و برجستهسازی و
غریبنمایی در حوزۀ تشبیه شده است .کزازی در این باره میگوید« :گاه دوری و شگفتی تشبیه از
آنست که ماننده و مانسته را با یکدیگر پیوستگی و سازگاری نیست؛ آنچنانکه سخنور ،تنها به

نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور 111/

نیروی پندار شاعرانه ،این دو را که نیک با یکدیگر بیگانهاند و ناساز ،بهم میپیوندد؛ و با هم آشتی
میدهد» (زیبا شناسی سخن پارسی( )3بیان ،ص .)01نادرپور با بازگذاشتن زاویۀ تشبیه و انتخاب
دو امر ناساز و بیگانه از هم بعنوان دو رکن تشبیه ،تصاویر بکر و تشبیهات غریبی خلق کرده است.
نمونههای زیر ،از دیگر تشبیهات غریب و بکر نادرپور میباشد:
 در پنجههای سوختهاش مشعل دعاست (مجموعه اشعار ،ص.)101 ساعت ز کار خویش فروماند و گوش داد  /آونگ او چو مردمک چشم مردگان  /از گردش ایستاد(همان :ص.)133
 افق از البهالی برگها ،چون نقشۀ قالی (همان :ص.)131ماسررررید بررررر کرانررررۀ دریررررای آسررررمان
 نررور سررپیده چررون نمررک آبهررای شررور(همان :ص.)183
 مژگان کاجهای تر از البهالی برف  - /مانند شاخ شبپرگان از میان بال  -سرمیکشد برون(همان :ص.)183
چرررون رگررری از خرررون مرررا پرررر برررود
 کوچررررۀ میعرررراد مررررا هررررر شررررب(همان :ص)111
 بر شیشه ،عنکبوت درشت شکستگی  /تاری تنیده بود  /الماسهای چشم تو بر شیشه خط کشید(همان.)133:
 تار سکوت را چو نخی بیصدا گسیخت (همان :ص / .)132نور از شکاف پنجره چون موممیچکید (همان :ص.)132
 ای آفتاب وسوسه در من غروب کن (همان :ص.)130 کالف پریشان صدها صدا (همان :ص / .)133صدا در سینهام چون آه میلرزد (همان :ص.)122 )5-2نمود عشق زمینی در سرودههای نادرپور
یکی از ویژگیهای محتوایی -فکری جریان ادبی رمانتیسم فردی در دهۀ سی ،پرداختن به
عشقهای زمینی و جسمانی است که نادرپور بخوبی توانسته با استفاده از تشبیهات بکر خود ،این
مؤلّفۀ رمانتیکی را در سرودههایش بازتاب دهد .گویی رمانتیکها میخواهند اندکی از اندوه رمانتیکی
خود را با خیالپردازی در این فضاها بکاهند« .در این دوره چهرۀ معشوق آشکارتر و مشخّصتر شد.
شعرا از شکل موهوم معش وق گریزان شدند و به مسائل ملموستری دربارۀ عشق و روابط عاشقانۀ
میان دو انسان روی آوردند» (ادوار شعر فارسی ،صص .)02 -03در توصیف عشق زمینی و جسمانی
و لذتجوییهای آن در سرودههای نادرپور ،تشبیه نقش مؤثّری ایفا میکند .در این بخش ،واژههایی
چون «چشم»« ،بوسه»« ،زلف»« ،لب»« ،اندام»« ،نگاه»« ،باده» و «شراب» مواد و عناصر سازندۀ
تشبیهات نادرپور بشمار میروند« .پس از بازگشت وی [نادرپور] از پاریس به ایران در سال  3113از
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یکسو تحت تأثیر شاعران فرانسوی و از دیگرسو تحت تأثیر فضای شعری ایران به توصیف
لذت جویی و کامیابی از زن و زیباییهای شهوتناک او میپردازد» (زندگینامۀ شاعران ایران ،ص.)230
بسامد تصویرسازی با واژههای ذکر شده ،در سرودههای شاعر ،آنقدر هست که ما بتوانیم عنوان
«تشبیهات تغزّلی -رمانتیکی» را به این نوع از تشبیهات نادرپور اطالق کنیم .نام دو دفتر از
مجموعه شعرهای نادرپور با این بخش از تشبیهات او ،همسویی دارد؛ با نامهای «چشمها و دستها»
( )3112 -3120و «دختر جام» (.)3111-3113
در چشررم او هررزار نرروازش برره خررواب بررود
 چشمی به رنگ آبری سریر غرروب داشرت(مجموعه اشعار ،ص)333
که چشم مست تو را جام جهان نمرا دانسرت
 طمررع ز قصررۀ جررام جهرراننمررا ببریررد(همان :ص)202
 من تشنهام هنوز  /از جام چشم او  /یک جرعه آب نیز ننوشیدهام هنوز (همان :ص.)132 هر بوسۀ من قطرۀ سیماب میشد (همان :ص / .)133با ماهی سرخرنگ لبهایش (همان :ص.)213
در بهررررار چشررررمهایت دانرررره میکررررارم
 بررررررا نگرررررراه و خنررررررده و بوسرررررره(همان :ص)211
« روح حاکم بر این تصاویر ،روحی احساساتی ،زنانه و سرشار از ناز و نوازش است .زبان بسیار ترد و
فضای شعر نیز مینیاتوری و لطیف شده و مردانگی آن از بین رفته است» (بالغت تصویر ،ص.)322
«تصویرها و زبان به قدری لطیف و زنانه است که میتوان لقب «تصویر مؤنّث» را به آنها نهاد»
(همان :ص.)312
لبالرررررب میشرررررد و سرشرررررار میشرررررد
 لربش چرون جرام سررخ از بوسرهای چنررد(مجموعه اشعار ،ص)318
 ساق سپید و لخت زنان ،چون گلوی قو (همان :ص.)131رنگی به رنگ صربح بلرورین ،سرپید داشرت
 انررردامش از نررروازش مهتابهرررای دور(همان :ص)333
سرربوی میکررده را خررالی از صررفا دانسررت
 ز جام عشرق ترو چرون برادۀ نگراه کشرید(همان :ص.)201
«شعر رمانتیک گاهی از صفای سادۀ دخترانه فراتر میرود و به عشقی هوسبازانه و شهوانی بدل
میشود» (گزارههایی در ادبیات معاصر ایران(شعر) ،ص .)21سرودۀ زیر با نام «دختر جام» با در بر
گرفتن هشت تشبیه زیبا و بکر ،از ذهن بلورین نادرپور تراوش کرده است .معشوق همچون ونوس
دامنکشان از جام شرابِ شاعر بدر آمده است؛ لحظهای چون حباب شراب به رقص آمده؛ در شب
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موعود ،اطاق شاعر مانند جام باده بود و نور چراغش رنگ باده داشت؛ شاعر همانند موجی آمده و
معشوق را به رقص فراخوانده است؛ اما او چون حباب سراپا نگاه شده است و از اندیشۀ گناه چون
یونسی که در دل ماهی فرو خزید ،در جام شراب شاعر نهان شده است.
«دختر جام»
دامرررنکشررران ز جرررام شررررابم برآمررردی
 همچون «ونوس» کز صدفی سر برون کشیدوآنگرراه کررفزنرران برره لررب سرراغر آمرردی
یک لحظه چون حباب شراب آمدی به رقص
نور چرراغ مرن بره مثرل رنرگ براده داشرت
آن شب اطاق من به مثل جام باده بود
امررا تررو چررون حبرراب سررراپا شرردی نگرراه
من همچو موجی آمدم و خواندمت به رقص
اشرررکی در آن نشسرررت ز اندیشرررۀ گنررراه
چشمان نیمخفتۀ تو چون صدف شکفت
بررار دگررر برره جررام شرررابم نهرران شرردی
چون یونسی که در دل ماهی فرو خزید
(مجموعه اشعار)330-332 ،
در شعر «رؤیایی در آفتاب» نادرپور در تأکید و توصیف اندام معشوق ،در تشبیهی بکر ،چهار بار
اندام او را به فوّارۀ کشیده تشبیه میکند .چشم خودش را به باغ و پاها و دستهای یار را به
شاخههای نازک همانند میکند .نیروی ناشناختهای ،چون تب شراب در سر شاعر فوران میکند و
معشوقش چون خون پاک در رگهایش و در پیکرش جاری میشود.
«رؤیایی در آفتاب»
 فوّارۀ کشیدۀ اندامش / ،در باغ چشم من  /تا آسمان پرید  /فوّارۀ کشیدۀ اندامش– با شاخههاینازک پاها و دستها  /ابریشم هوا را تا آسمان درید  / ...فوّارۀ کشیدۀ اندامش  /در من گشوده شد /
در من پرش گرفت  /نیروی ناشناختهای ،چون تب شراب  /با مستی گداختهاش در سرم دوید /
رگهای من گشوده شد و او چو خون پاک  /در پیکرم دوید  /فوّارۀ کشیدۀ اندامش ،در باغ چشم من
 /رقصید و چون کالف ،گره شد به دست باد ( ...همان :صص.)113 - 121
 )6-2ناکامی و یأس و اظهار مالل از زندگی
یکی دیگر از مشخّصهها و ویژگیهای محتوایی -فکری جریان ادبی رمانتیسم فردی ،ناکامی و
یأس و اظهار مالل از زندگی است که در سرودههای نادرپور و در تشبیهات او بازتاب یافته است.
این مضمون از یکسو از زندگی شخصی شاعر نشأت میگیرد و از سوی دیگر ناشی از اوضاع سیاسی
و اجتماعی زمانه و تحوّالت مهم عصر شاعر است .در این بخش نیز عنصر بالغی تشبیه ،نقش
مؤثری در بازتاب این مضمون رمانتیکی دارد؛ چنانکه شاعر رمانتیک ،یأس و ناامیدی و دلسردی
خود را از زندگی به کمک تشبیه و با تعبیراتی چون «تک درخت»« ،غروب غمانگیز» « ،شاخۀ
زرد»« ،عجوزۀ جادوگر»« ،زندان»« ،کورهراه»« ،نشیب بالخیز» و «شب سیاه» بخوبی مینمایاند.
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وی «اصوالً شاعری است مرگاندیش و بدبین و ذهنیت او غالباً کدر است» (چشم انداز شعر معاصر
ایران .ص.)231
مرغرران روزهررا همرره یررک یررک پریرردهانررد
 از تررک درخررت زنرردگی برریامیررد مررن(مجموعه اشعار ،ص)322
افتررادهام چررو سررایۀ گمگشررتگان برره راه
 تنهررا دریررن غررروب غررمانگیررز زنرردگی(همان:ص)322
عشررق مرررا چررو برررگ خررزاندیررده ریخترری
 در راه خرررود ز شررراخۀ زرد حیرررات مرررن(همان :ص)321
سر داده در سکوت درختان ،صردای خرویش
 مررن کیسررتم پرنرردۀ شرربهای برریامیرردپرررا میرررنهم بررره خلررروت شررربهای آشرررنا
گرراهی چررو نالررهای کرره ز دردی خبررر دهررد
کرراتش زنررم برره خرررمن آفرراق برریفنررا
گرررویی لهیرررب گریرررۀ بررراران مغرررربم
(همان :ص)313
بررار دگررر فریفررت مرررا بررا چررراغ خررویش
 دردا کرره ایررن عجرروزۀ جررادوگر حیرراتبررا زنرردگی چگونرره ترروانم دوبرراره سرراخت
اینررک مررنم گریخترره از بنرردِ زنرردگی
(همان :ص)300
زیرررن پرررس مررررا امیرررد گنررراهی نیسرررت
 گرررر زنررردگی گنررراه برررزرگم برررود(همان :ص)383
دیوارهررررای سررررخت و سرررریه داشررررت
 زنرررردان مررررن کرررره زنرررردگیم بررررود(همان :ص)381
 در کوره راه زندگیم جای پای تست (همان :ص.)312 عمر من ،شبی سیاه و بیستاره بود (همان :ص.)223کز زنردگی بره جانرب مررگم کشریده اسرت
 اکنررون دریررن نشرریب بالخیررز عمررر مررن(همان :ص)238
نهایت یأسِ شاعر و اظهار مالل او از زندگی و پشت کردن به آن ،در سرودۀ زیر نمایان است؛ نادرپور
از مرگ می خواهد که داری همچون دارِ کاج به پا کند و او را از ریسمان دار ،در بین زمین و آسمان
رها کند.
 امّا کجاست مرگ – که مانند دار کاج  / -داری به پا کند  /وز ریسمان دار  /در بین آسمان وزمینم رها کند  /تا دستهای باد  /در تیرگی تکان دهد این گاهواره را (همان :ص.)182
 )7-2غم و اندوه رمانتیک
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نادرپور شاعر تلخاندیش و دردمندی است و زاویۀ دید تاریکی دارد .ناله و غم در تار و پود
سرودههایش تنیده شده که این میتواند به سبب روحیۀ رمانتیکی او باشد؛ چرا که «این حزن و
اندیشه ،مثل دردی پنهانی ،پیوسته در اشعار رمانتیکها طنین میاندازد» (مکتبهای ادبی ،ص.)381
«روح رمانتیکی ،روح اندوه و شکست و ناکامی است .اندوه رمانتیکی گونههای مختلفی دارد؛ گاه
شخصی است و گاه اجتماعی» (بالغت تصویر ،ص .)313و نادرپور با استفاده از تشبیه و با
تصویرسازیهایش در این حوزه ،غم و اندوه رمانتیکی خود را در سرودههایش به بهترین شکل ،نشان
داده است .وی با اندوه فراوان ،خود را به «چنگ پر از هزار نغمۀ اندوه»« ،قطب زمین آفتابندیده»،
«شام خزان پر از مالل»« ،تار پر از ناله« و «ابر گریانی که در دلش آتشِ اندوه شعلهور است» تشبیه
میکند و غم را چون « گلّههای سارهای سیاه» میبیند.
پررررر کنرررردم از هررررزار نغمررررۀ انرررردوه
چنررگ تهرری مانرردهام کرره زخمررۀ تقرردیر
شرررام خرررزانم کررره جرررز مرررالل نررردانم
قطرررب زمیرررنم کررره آفتررراب نبیرررنم
...
ترررار پرررر از نالرررهام بررره زخمررره مکررروبم
(مجموعه اشعار ،صص)230-232
 و بازگشت هزاران غم گریخته را  - /چو گلّههای گریزان سرارهای سریاه  / -از البرهالی سرتونهانگاه میکردم (همان.)120:
سررریمای دردآلرررود خرررود را میشناسرررم
 آنگرره در ایررن آیینررههررای کوچررک دق(همان :ص)232
میکشررم در دل خررود ،آتررش انرردوهی را
 ابررر گریرران غررروبم کرره برره خونابررۀ اشررکپرراره ابرررم کرره نهرران سرراختهام کرروهی را
سینۀ تنگ مرن از برار غمری سرنگین اسرت
(همان :ص)213
 )9نتیجهگیری
دهۀ سی یکی از مهمترین و فعّالترین دوران ادبی رمانتیکها در ایران است .یکی از شاعران
رمانتیک و شاخص دهۀ سی نادر نادرپور ( )3138 -3138میباشد .او شاعری تشبیهگراست و
تشبیه ،هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانۀ اوست .نتیجۀ پژوهش در تشبیهات نادرپور نشان
میدهد که بسیاری از مضامین رمانتیسم و ویژگیهای تصاویر رمانتیکی در تشبیهات غریب و نوی
این شاعر نمود یافته است .یکی از خصوصیات مهم سبکی سرودههای نادرپور نقش مؤثر و کلیدی
تشبیهات بویژه تشبیهات غریب و بکر او در ارائه و بازتاب ویژگیهای فکری -محتواییِ جریان ادبی
رمانتیسم فردی و خصلتهای تصویر رمانتیک میباشد .طبیعتگرایی ،خیالپردازی ،توجّه به فردیّت
شاعر و بیان آزاد احساسات و عواطف شخصی ،پویایی و تحرّک تصاویر ،ناکامی و یأس و اظهار مالل
از زندگی ،پرداختن به تغزّل و عشقهای مجازی ،توصیف شهوتآلود از معشوقههای زمینی و غم و
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اندوه ر مانتیک از جمله مسائل و موضوعات اصلی هستند که درونمایۀ رمانتیسم فردی نادرپور را
تشکیل میدهند و در آیینۀ تشبیهات بکر او بازتاب و انعکاس یافتهاند .ذهنیت رمانتیکی نادرپور
زبان شعری او را در همین راستا قرار داده است .انس با طبیعت و طبیعتدوستی شاعر ،بیان آزاد
احساسات و هیجانات فردی و پویایی و تحرّک تصاویر در سرودههای نادرپور بسامد بیشتری نسبت
به سایر موارد ذکر شده دارد که در سایۀ خیالپردازی نیرومند شاعر نمود یافتهاند .مشخّصۀ
رمانتیکی اخیر ،ناشی از پیوستگی و تداوم و گستردگی تصاویر بویژه تشبیهات نوی او در محور
عمودی شعر است .نادرپور با بازتر کردن زاویۀ تشبیه و اتّحاد آزاد بین دو رکن تشبیه ،تشبیهات
خود را نو کرده و بدین طریق باعث آشناییزدایی و برجستهسازی و غریبنمایی در حوزۀ تشبیه
شده است .تصاویر بکر و تشبیهات غریب او جزء «تصاویر مادر» محسوب میگردند.
 )1منابع و مآخذ
 -3ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت ،شفیعی کدکنی ،محمد رضا ،3181 ،چاپ
دوم ،تهران :سخن.
 -2زندگینامۀ شاعران ایران ،منصوری ،حسن ،3113 ،چاپ دوم ،تهران :مهرداد.
 -1زیبا شناسی سخن پارسی( )3بیان ،کزازی ،میر جالل الدین ،3133 ،چاپ دوم ،تهران :مرکز.
 -1سفر در مه ،پورنامداریان ،تقی ،3183 ،چاپ دوم ،تهران :نگاه.
 -2صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی ،محمد رضا ،3181 ،چاپ نهم ،تهران :آگاه.
 -0طال در مس(در شعر و شاعری) ،براهنی ،رضا ،3183 ،سه جلد ،تهران :زریاب.
 -3فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد ،سیما ،3183 ،تهران :مروارید.
 -8کلیات سبکشناسی ،شمیسا ،سیروس ،3131 ،چاپ سوم ،تهران :فردوس.
 -1گزارههایی در ادبیات معاصر ایران(شعر) ،تسلیمی ،علی ،3183 ،چاپ دوم ،تهران :اختران.
 -33مجموعه اشعار ،نادرپور ،نادر ،3182 ،چاپ دوم ،تهران :نگاه.
« -33مرگ اندیشی خیامی در آثار دو شاعر فارسی و عربی :صالح عبدالصبور و نادر نادرپور»،
میرزایی ،فرامرز؛ شریفیان ،مهدی؛ پروانه ،علی ،در فصلنامۀ پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی،
 ،3181شمارۀ  ،3بهار ،صص .333 -321
« -32برخی از معانی رمانتیستی در شعر نادرپور» ،خلیلی جهانتیغ ،مریم؛ دالرامی ،علی ،در
پژوهشنامۀ ادب غنایی ،سال هشتم ،3181 ،شمارهی  ،31بهار و تابستان ،صص .22 -23
 -31معانی و بیان ،همایی ،جالل الدین ،3133 ،تهران :هما.
 -31مکتبهای ادبی ،سید حسینی ،رضا ،3181 ،چاپ شانزدهم ،دو جلد ،تهران :نگاه.
 -32هفتاد سال عاشقانه ،مختاری ،محمد ،3138 ،تهران :تیراژه.

نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور 111/

« -30بررسی پنج عنصر سازندۀ شعر در آثار نادر نادرپور» ،شیوا نسب ،محسن ،3113 ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد ،زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان.
« -33بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور» ،معروف ،یحیی؛ نعمتی،
فاروق ،در نشریۀ ادبیات تطبیقی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان ،دورۀ جدید،
سال سوم ،3113 ،شمارۀ  ،2زمستان ،صص .238 -221
 -38بالغت تصویر ،فتوحی ،محمود ،3111 ،چاپ سوم ،تهران :سخن.
 -31تاریخ تحلیلی شعر نو ،لنگرودی ،شمس ،3133 ،چهار جلد ،چاپ اول ،تهران :مرکز.
 -23چشم انداز شعر معاصر ایران ،زرقانی ،سید مهدی ،3183 ،چاپ سوم ،تهران :ثالث.
 -23در جستجوی شعر(برگزیده بررسیهای ادبی) ،عابدی ،کامیار ،3182 ،چاپ دوم ،تهران :نغمه
زندگی.
« -22روانشناسی درد در شعر نادرپور» ،شریفیان ،مهدی ،در نشریۀ ادب و زبان ،دانشکدۀ ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه کرمان ،دورۀ جدید ،3181 ،شمارۀ ( 23پیاپی  ،)21بهار.

