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بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور
*1

رسولعلی پناهیان

***2

دکتر محمدرضا قاری

چکیده
در مباحث بیانی «تشبیه» به عنوان اولین عامل تصویرآفرین مورد توجه قرار گرفته است،
تشبیه یکی از ارکان بالغی است که سایر صورتهای بالغی نظیر :استعاره ،مجاز ،تشخیص و
کنایه از آن نشأت میگیرند و میتوان آن را ابتداییترین و سادهترین نوع صور خیال شمرد .زیرا
فهم آن برای ذهن از دیگر صور خیال راحتتر انجام میگیرد .نادرپور در مجموعه اشعارش به
نحو مؤثر و کارآمدی از ابزارهای بالغی بهره برده است .او به شیوههای گوناگون ،با استفاده از
تشبیه به ابالغ پیام خود پرداخته و تشبیه را با تصاویر و هنرنماییهای ویژهای همراه کرده
است ،در این پژوهش به منظور آشکار شدن اهمیت تشبیه و چگونگی کار برد این صنعت ادبی،
به بررسی و تحلیل و تهیه آمار تقریبی انواع تشبیهات او پرداخته ،تشبیهات شعری او را از
رهگذرهای مختلف از لحاظ طرفین حسی یا عقلی بودن ،از نظر ارکان و ...تقسیمبندی نموده،
لطایف و ظرایف این تصویر هنری کاویده میشود.
واژههای کلیدی
شعر نادرپور ،صور خیال ،تشبیه ،شعر معاصر

* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی اراک( .نویسنده مسؤول)
** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،پروه زبان و ادبیات فارسی ،اراک ،ایران.
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مقدمه
نااادر نااادرپور از شااااران شاانا ته شاادم معا اار اس ا  .او شااعر
اس

البته او این تعریا

را «آیینااه زالل» وانااده

را از ااین الاتاات ا او ن اوده آن اا کاه مایگویاد « اوان رد ا ایان

شااعر ا را نااون آیینااه دان( ».ایااد گاااه هر بااهای .)1388 :260 ،در میااان ااور یااال ،تشاابیه از
زیباااترین ااورت ااای یااال اسا

کااه باای تاارین تاایریر و ماناادگاری را در ن اان م اهااا از

ود به ا مایگاوارد ،بازر تارین شاااران مانناد ورشایدی از افاا یاال ،هلاو کاردهاناد و
از انصار یاال در سارودن اشاعار اوی

بهاره بااردهاناد .در وا ا ت اامی نرمنادان ،بارای بااه

تصویر کشایدن اندیشاه اوی  ،نااگزیر از کااربرد گوناه اای یاال مایباشاند و باه مادد ایان
نیرو اس

که دس

به آفرین

هانی ،فرا وا ا مایزنناد .بناا بار ایان « یاال شااارانه ،باا یااری

گاارفتن از انصاار تصااویر ،بساایاری از امااور ن ناای را دیااداری ماایکنااد و تصااورات ااود را از
این راه باه ت اشاا مایگاوارد( ».حسان لای )282 :1383 ،تشابیه بار ساتهتارین اور یاال در
شااعر نااادرپور اس ا

«بااه او منااونهری دیگاار لاااا دادهانااد( ».بااا ی ن ا اد )337 :1389 ،اساااتید

الم بیان از دیر بااز تاا کناون بار ناا

پرا یا

تشابیه در تصاویر آفرینای اای شاااران ات ااق

نظر دارند و ااتااد دارند کاه «تشابیه ساته ا الی و مرکازی اخلاا یاال اای شااارانه اسا ».
(پور ناماداریان )214 :1381 ،تشابیه نشااند ناده وساع
نیسا

و زاویاه دیاد شااار اسا  ،بای ها

کاه ارسا و مایگویاد« .مشاا ده تصااویری کاه شابیه ا ان باشاند ،مو اا وشااایندی

میشود زیرا ماا از مشاا ده ایان تصااویر اهاال و معرفا

باه احاوال ا ان آن اورت اا پیادا

میکنیم( ».ارس و)26 :1369 ،
اادا ایاان ماالااه بیااان ایگاااه تشاابیه در شااعر نااادرپور و کش ا
ستی از ر گور یال و تشابیه اسا  .گ تنای اسا

نگاااه او بااه ه اان

کاه در بسایاری از ماوارد بارای پر یاز

از اهالااه کااالک کااه عااا در حو االه ماالااه ن اایگنجیااد بااه نانااار بساایاری از شااوا د را
حوا ن ودهایم و در بعتی از موارد تنها به نکر یک مثال اکت ا گردیده اس .
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2ـ پیشینه تحقیق
تشبیه از موضوااتی اسا

اای بالخای بادان پردا تاهاناد کتاا

کاه اولاین کتاا

اایی

مانناد :اساارارالبالخه ،تر ااان البالخاه ،ال عجاام و ....در زمینااه شاعر و اندیشاه ااای نااادرپور
کتا

کاه از آن

ا و مااالت زیاادی نوشاته شاده اسا

لاه کتاا

اای« :شاعر زماان ماا»

از فاایش شااری ی (« )1391در آیینااه» از یاازدان سلوشااور ( « )1380یااره در تصااویر اود»
از اباس باا ینا اد (« ،)1388کهان دیاارا» از وحیاد ایادگاه هر باهای ( )1388و ماالاه اای
«شااعر و شااااری از دیاادگاه نااادر نااادرپور» از انایاا اهلل شااری پااور و فریبااا ماادبری
(« )1389موسااایای بیرونااای در شاااعر ناااادرپور» از حبیاااااهلل اباسااای و حاماااد ناکاااری
«روانشناسی درد در شاعر ناادر ناادرپور» از مهادی شاری یان ( )1389اشااره کارد ،اماا ماالاه
حاضار اارفا بااه ماولااه تشاابیه و انااوا آن در اشاعار نااادرپور پردا تااه و ایااده ااای ااا
ود را دارد و از این باب

ارری مستان موسو

میشود.

3ـ تشبیه
تشبیه اولاین و مهامتارین ابازار و ا

و زیباایی کاالک باوده اسا « .ت ااک تصااویر باه

نااوای بااا تشاابیه ماارتب بااوده و آش ا ارا یااا نهااان از آن مایااه ماایگیرنااد( ».پورنام اداریان،
)118 :1381
ایاان شااگرد بیااانی نشااان مااید ااد کااه شاااار نگونااه توانسااته میااان اشاایا و انا اار باه
ظا ر بی ارتباا و متناو پیوناد ایجااد کناد ارتبااهی کاه باا ایو دیاد و تاوانی از دیاد و
توان شاار دریاف

ن ایشاود و تشابیه «آن اسا

کاه نیازی را باه نیازی در ا تی مانناد

کننااد .اماار اول را مشاابه و دوک را مشابهبااه و ا
کل ااهای را کااه دالل ا

مشااترک مااا بااین آن ااا را و ااه شاابه و

باار معناای تشاابیه داشااته باشااد ادات تشاابیه ماایگوینااد ( ».ااایی،

)227 :1370
3ـ1ـ انواع تشبیه از نظر ذکر یا حذف ارکان تشبیه

تشبیه در زبان فارسی گاه باا نکار ار یاک از ادات و و اه شابه و گااه بادون نکار ار
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یک از آن دو ورت مایگیارد .اگار و اه شابه در تشابیه و اود داشاته باشاد آن تشابیه را
م صن و اگار و اود نداشاته باشاد آن را مج ان گویناد .اگار ادات تشابیه در

لاه و اود

داشاته باشاد آن تشاابیه را مرسان « اری » و اگاار و اود نداشاته باشااد آن را موکاد گوینااد.
بنا بر این دیدگاه ،تشبیه به نهار دسته تاسیم میگردد:
1ا مرسن م صن 2ا مرسن مج ن 3ا موکد م صن 4ا موکد مج ن (بلیغ)
3ـ2ـ مرسل مفصل (چهار رکنی)

« اگر وناه شابه در کاالک نکار بشاود تشابیه را م صان مایگویناد ...و اگار ادات تشابیه
نکر شود تشبیه را مرسن یا ری میگویند( ».اح دن اد)87 :1374 ،
ـ بااه ر اام آرک نااو مااو ی اارمن زرد نااو بااادی وشااه ااا گیاارک در آخااو
(نادرپور)130 :1382 ،
مصارا اول مشابه :ک (مان) مشاابهباه :ماو ادات :ناو و ااه شابه :باه ر اام در آوردن
رمن زرد.
مصاارا دوک مشاابه :ک (ماان) مشاابهبااه :باااد ادات :نااو و ااه شاابه :در آخااو

گاارفتن

وشه ا.
در ایاان بیاا

اااالوه باار تشاابیه میااان کل ااات « وشااه» و « اارمن» از یااک هاارا و

«مو » و «باد» از هرا دیگر تناسبی نرمندانه ایجاد شده اس .
3ـ3ـ سه رکنی با حضور وجه شبه (مؤکد مفصل)

تشبیهی اسا

کاه ادات نادارد اماا و اه شابه در آن نکار مایشاود« .باه تشابیهی گ تاه

میشود که ادات تشبیه در آن حوا می-شود( ».رنجبر)46 :1385 ،
1ا دلی به ظل

شا دارک خ ی به وسع

ویرانی (نادرپور)661 :1382 ،

مصر اول :مشبه :دل مشبهبه :شا و ه شبه :ظل

ادات :ندارد.
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مصر دوک :مشبه :خم مشبهبه :ویرانی و ه شبه :وسع

ادات :ندارد.

2ا کالا ابر پریشان بود ( ...ان)608 :
تحلیل :شاار سردرگ ی و آ شا تگی ن نای اود را کاه باه ساان کالفای در ام پی یاده
اساا

بیااان ماایدارد و اباار نیااز

زادپنااداری م ایکن اد و او تااال

ااان کااالا از اام پاشاایده بااا ماان دروناای شاااار
دارد کااه ایاان آش ا تگی را بااا انا اار هبیع ا

در میااان

گوارد .تا آنجا کاه در اداماه مایگویاد« :باه زیار پلاک حریارین پاردهای پوشااند و مان ،دو
مااردم م را بااه اشااک پوشاااندک ...کااالا اباار در اندیشااگ گسسااتن بااود و آساا ان اازان
بیدریغ مایباریاد ( .اان )609 ،و اینجاسا

کاه شااار اسارار درونای اود را نا ودآگااه

آش ار کرده اسا  .در کاالا ابار باا درونای رازآلاود و آمی تاه باا شاور و یجاان و ت یان
موا ااه سااتیم .ننااین ا اایتی ،ک اا

ااای ااااه ی شااعر نااادرپور را توسااعه داده ،بااه

نووی که هراوت ،تازگی و هنازی در آن مشا ده میشود.
3ـ4ـ سه رکنی با حضور ادات (مرسل مجمل)

تشبیهی اس

شامن ادات کاه و اه شابه در آن نکار ن ایشاود« .از نظار تواوری ادبیاات

تشبیه مج ن از م صن بهتر اس ( ».ش یسا)68 :1386 ،
به ه

این ه در ایان ناو تشابیه و اه شابه نکار ن ایشاود حات ت یان در وانناده

برای درک و ه شبه درت بیشتری میگیرد و تشبیه رساتر و پرتیریرتر اس .
1ا این پیر ردسال مویی به رنگ شیر و ش ر دارد (نادرپور)783 :1382 ،
مشبه :موی مشبهبه :شیر و ش ر ادات :به رنگ و ه شبه موووا :س ید بودن
این بی

افزون بار تشابیه ،دارای نغ اه حاروا «ر» مایباشاد و شااار باا باه کاار باردن

ترکیا زیبای «پیر ردسال» آرایه پارادوکت را نرمندانه ابدا ن وده اس .
3ـ5ـ تشبیه موکد مجمل (بلیغ)

تشاابیهی اسا

کااه در آن ادات و و ااه شاابه اار دو حااوا ماایشااوند .الااوی مااادک و

اشرازاده معتادند « :اگر ام ادات تشابیه و ام و اه شابه حاوا شاود تشابیه بلیاغ اسا
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که رسااترین و زیبااترین شا ن تشابیه مای باشاد نارا کاه ادااای
مشبه و مشبهبه در این نو تشابیه اویتار اسا

اننادی و اشاتراک باین

تاا آنجاا کاه بر ای ایان ناو از تشابیه را

استعاره دانستهاناد و نناین اساتدالل کاردهاناد کاه در ایانگوناه تشابیهات «ادااای ی ساانی
و یگااانگی» مشاابه و مشاابهبااه م اارا اس ا
مشاابهبااه در یااک یااا ننااد ا

نااه «اداااای

انناادی و اشااتراک بااین مشاابه و

( ».الااوی مااادک و اشااراازاده )88 :1388 ،تشاابیه بلیااغ

ود بر دو نو اس :
3ـ5ـ1ـ بلیغ اضافی (اضافهتشبیهی)

تشبیهی اس

که در آن مشبه و مشابهباه ،باه ام اضاافه شاده باشاند و در ایان اورت

ادات و و ه شبه موووا اس .
1ا پیرا نای کاه دو تاهای از حریار ابار ناو آبشاار ناور فارو ریازد از بارت (ناادرپور،
)109 :1382
مشبه :حریر مشبهبه :ابر مشبه :آبشار مشبهبه :نور
شاار مبت راناه اخاراق ر ا باه او

اود رساانده و باا ک تارین ال ااک و ترکیباات ،معاانی

ن ناای ااود را بااا ااه ااهای شااگرا بااه م اهااا الاااا ماایکنااد آنجااا کااه «پیاارا ن» را بااه
«حریاار» و «آبشااار»

اننااد ن ااوده و بااه شاایوه «تشاابیه در تشاابیه» تصاااویر زیبااایی را در

ن ن مجسم ن وده اس .
2اا واناادک زدیاادگان خاام آلااود ا تاران از آ اارین خاارو

نگا ا

اشاااره ااا ( ااان:

)121
مشبه :نگاه مشبهبه :خرو
در این بی

االوه بار تشابیه بلیاغ «خارو

نگااه» ،شااار باا ترکیاا «دیادگان خامآلاود

ا تران» نرمندانه از تش یم بهره برده و زیبایی آن را متاا

ن وده اس .
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3ـ5ـ2ـ بلیغ غیر اضافی (اضافه اسنادی)

در این تشابیه ،مشابه و مشابهباه ،باه ام اساناد داده مایشاوند و اخاراق باه او
میرسد زیرا اداای

اود

انند بودن با اسناد وت بیشتری میگیرد.

1اا زیاان موبساای کااه زناادگیا

واننااد رگااز ماارا تااوان ر ااایی نیس ا

(نااادرپور،

)116 :1382
مشبه :زندگی مشبهبه :زندان
2ا تو ورشید بی ار پی

از خروبی که بر اهرک گرد اندوه پاشی ( ان)299 :

مشبه :تو مشبهبه :ورشید
شاار موبو

انناد ورشاید بی ااری مایداناد کاه اناوار تااب

را

او ناه تنهاا بااا

شادی و تأللو نور او نشده بل ه او را دنار خم و اندوه ن وده اس .
جدول و نمودار آماری تشبیه به اعتبار ادات و وجه شبه
نو تشبیه مرسن م صن موکد م صن مرسن مج ن بلیغ اسنادی بلیغ اضافی مج و
تعداد

92

50

40

30

62

274

در د

33 67

18 30

14 6

11

22 6

100

تحلیل :به نظر می رسد باا تو اه باه بساامد بااالی تشابیهات مرسانت یعنای تشابیهاتی کاه در
آن ا و ه شبه نکار مایشاود ،ناادرپور از تشابیهات تاازه اسات اده کارده اسا

(34در اد) نارا

که ی ی از دالین نکر و ه شبه تازه بودن تشبیه و مسبوق به ساباه نبودن آن اس .
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3ـ6ـ انواع تشبیه از نظر مفرد ،مقید و مرکب بودن طرفین
اار یااک از هاارفین تشاابیه (مشاابه ،مشاابهبااه) ماایتوانااد بااه ااورت م اارد ،مایااد و یااا
مرکا در تشبیه باه کاار رود .باا نکار ایان مادماه تشابیه در شاعر ناادرپور بادین ااتباار باه
نند دسته تاسیم میشود:
3ـ6ـ1ـ مفرد به مفرد

تشاابیهی اس ا
«م ن اس

کااه اام مشاابه و اام مشاابهبااه ،اار دو م ردنااد و رنجباار ماایگوینااد:

ر دو هرا تشبیه م رد باشد( ».رنجبر)34 :1385 ،

1ا وزش اا پلک ای من ویبار اشک می وشید( .نادرپور)291 :1382 ،
مشبه م رد :اشک مشبهبه م رد :ویبار
در این بی

ااالوه بار اضاافهتشابیهی « ویباار اشاک» میاان کل اات «پلاک» و «اشاک»

و « ویبااار» و « وشاایدن» تناسااا زیبااایی بااه کااار رفتااه و افاازون باار آن اخااراق « ویبااار
اشک وشیدن» به نوو نرمندانهای به کار رفته اس .
2ا تو ابری ،تو آن ابر اندو گینی ( ان)299 :
مشبه م رد :تو مشبهبه م رد :ابری
شاااار اااالوه باار اضااافهتشاابیهی اساانادی ،نرمندانااه از آرایااه ت اارار در میااان کل ااات
«تو» و «ابر» بهره برده اس .
3ـ6ـ2ـ مفرد به مقید

به م ردی میگویند که

راه آن یاک کل اه ،ا

 ،متااا الیاه یاا یادی دیگار آماده

باشند« .مشبه م رد و مشبهبه ماید( ».رنجبر)34 :1385 ،
1اا خباااری ناون ب ااار گاارک آ اک و یااا دودی کااه یازداز شاارر ا (نااادرپور:1382 ،
)66
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مشبه م رد :خبار مشبهبه ماید :ب ار گرک آ ک
بی

مزبور االوه بر تشابیه م ارد باه مایاد دارای تشابیه

ا

ام مایباشاد« ،خباار» را

به «ب اار گارک آ اک» و «دود کاه از شارر ا بار مای یازد» تشابیه ن اوده و افازون بار ایان
دارای وا آرایی «ا» و «ر» م میباشد.
3ـ6ـ3ـ مفرد مقید به مفرد مقید

در این نو تشابیه ،مشابه و مشابهباه اردو مایدناد .ناادرپور در ایانگوناه تشابیهات باا
ماید کردن هرفین تشبیه بر تو ی ی و ت یلی و تصویری بودن تشبیهات میافزاید.
1ا سایه ای

ته نون دزدان ر زن (نادرپور)97 :1382 ،

مشبه م رد ماید :سایه ای

ته مشبهبه م رد ماید :دزدان ر زن

شاار االوه بر تشبیه م رد مایاد باه م ارد مایاد ،تشا یم زیباای «ساایه اای

تاه» را

نرمندانه به کار برده اس .
2ا رشته ای سیم نون برق مجسم ( ان)100 :
مشبه م رد ماید :رشته ای سیم مشبهبه م رد ماید :برق مجسم
3ـ6ـ4ـ مفرد مقید به مفرد مجرد

در این تشبیه ،مشبه ماید

راه مشبهبه م رد آورده میشود.

1ا توده ای سیاه در تان ساکن اندر

وشی نو کو ند (نادرپور)68 :1382 ،

مشبه م رد ماید :توده ای سیاه در تان مشبه م رد مجرد :کوه
3ـ6ـ5ـ مرکب به مفرد

«یعنی مشبه مرکا باشد و مشبهباه م ارد کاه م ان اسا

م ارد مجارد یاا م ارد مایاد

باشد( ».الوی مادک و اشرازاده)104 :1388 ،
1اا رنااگ اا در گااوی نشا
)250 :1382

ناا

ماایبنادد

اابوگا ان ،نااون پار هاااووس (نااادرپور،
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مشاابه مرکااا :اابوگا ان رنااگ ااا در نشاا

نااا

ماایبناادد مشاابهبااه م اارد:

پرهاووس (م رد ماید)
تصویر پدید آماده در بیا
بااه «پرهاااووس») و
و متاااا

باه شایوه تشابیه در تشابیه باه کاار رفتاه«( :گاوی نشا

»

نااین اخااراق مصاار اول دل انگیاازی بهتااری در شااعر ایجااد ن ااوده

باار آن تناسااا کل ااات «رنااگ» و «هاااووس» آ نااگ ویا های بااه شااعر ب شاایده

اس .
3ـ6ـ6ـ مفرد به مرکب

یعنی مشبه م رد باشد و مشبهبه مرکا باشد.
1ا لرزک ناو شااو و بار

نهااالن نی اه اان در زیار تازیاناه بااران شاامگاه (ناادرپور،

)1382 :155
نهاالن در زیر تازیانه باران.

مشبه م رد :ک (من) مشبهبه مرکا :شاو و بر
3ـ6ـ7ـ مرکب به مرکب

گرو ی یا ییتی را به ییت و گروه دیگری مانند میکنند.
1ا ا نش ا کزنااان زپش ا

در تااان سااتاره ااا نااون نشاام دیو ااای راسااان زآدماای

(نادرپور)1382 :56 ،
مصر اول :مشبه مرکا مصر دوک :مشبهبه مرکا
جدول و نمودار آماری انواع تشبیه به اعتبار طرفین (مفرد ،مقید ،مرکب)
نو تشبیه

م رد ماید

م رد به

م رد به

م رد ماید به

م رد

ماید

م رد ماید

تعداد

47

55

45

18

در د

20 5

24

19 60

78

به م رد
مجرد

مرکا

م رد به

مرکا به

به م رد

مرکا

مرکا

5

9

50

229

22

4

21 8

100

مج و
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تحلیل :تشبیهات م رد به ماید نیز باا بساامد بااال نساب

باه اناوا دیگار نشاان ماید اد

کااه شاااار در پاای تودیااد و مش ا م کااردن و ااه شاابه اس ا ت یعناای ماای وا ااد ن اان
واننده را دای

کند به س

تصویری که ود در ن ن دارد24( .در د)

3ـ7ـ تشبیه به اعتبار طرفین (حسی و عقلی)
بارای درک بهتاار شااعر شااااران از انا اار حساای و االاای در سااا
اساات اده ماایکننااد .مااراد از حاات مااواردی اسا
منظاور از االاای اار نیاازی اسا

مشاابه و مشاابهبااه

کااه بااا حااواس پنجگانااه دریافا

شااود و

کااه بااا ایان حااواس اباان درک نباشااد تشاابیه بااه ااتباار

حسی و االی بودن مشبه و مشبهبه نهار حال

دارد:

3ـ7ـ1ـ تشبیه حسی به حسی

تشاابیهی اس ا

کااه هاارفین تشاابیه موسااوس بااه موسااوس سااتند « اام مشاابه و اام

مشاابهبااه از امااور حساای باشااند( ».الااوی مااادک و اشاارازاده )95 :1388 ،حجاام زیااادی از
تشبیه ای نادرپور از این الگو پیروی میکند.
1ا ا نشاام تااو آن دری ااه روشاان بااود کااز آن ر اای بااه زناادگیم دادن اد (نااادرپور:1382 ،
)181
مشبه حسی :نشم مشبهبه حسی :دری ه روشن
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2ا رشته هنابی ز نور خ زده ماه روزنه را میگشود و سرزده میتاف

( ان)77 :

مشبه حسی :نور ماه مشبهبه حسی :رشته هنابی
اینک نند ن ونه را برای مثال میآوریم:
باران به دک اساا ( )506 12ن اای ریاه باه کنادو ( )65 2پرناده باه ماا ی ( )85 5مااه
به اک ( )99 4ابر به حریر ( )109 11و...
3ـ7ـ2ـ تشبیه حسی به عقلی

در تشبیه موساوس باه معااول ادا شااار ناوای ارتااا ب شایدن باه اماور موساوس
اس

نارا کاه در وی گای ماورد نظار او ،آن موساوس باا آن معااول ر ابا

م اان اس ا

مایکناد و یاا

مشاابهبااه االاای باارای مشاابه حساای نااوای اخااراق در بیااان ماصااود باشااد و

اح اادن اد معتاااد اس ا « :شاااار امااور مااادی و موسااوس را بااه امااور ااالناای و انتزاااای
مانند میکند( ».اح دن اد)86 :1374 ،
1ا شا ا گری تناد و تاو ناون یاد اای دور /ار لوظاه از گوشاته مان دورتار شادی
(نادرپور)155 :1382 ،
مشبه حسی :تو مشبهبه االی :یاد ای دور.
2ا و تی که آیات سیاه گیسوان تو بر سینه من نا

میبندد ( ان)743 :

مشبه حسی :گیسوان سیاه مشبهبه االی :آیات
ننااد ن ونااه دیگاار :پیرماارد بااه روا ( )504 1باارا بااه ز ااد ساا ید ( )762 3ماان بااه
س وت ( )622 17و...
3ـ7ـ3ـ تشبیه عقلی به حسی

«اینگونه تشبیه باا ی ای از ا اول مسالم تشابیه کاه مشابهباه بایادا لی از مشابه باشاد
و برای تبیین و ایتاا امور االی آن اا را باه اماور حسای تشابیه مایکنناد ساازگار اسا ».
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(به ن م لا )143 :1387 ،و بندتو میگویاد« :گ تاهاناد کاه تصاور آنگااه نباه ناری پیادا
میکند که معاولی را به موسوسی پیوند د د( ».بندتو)79 :1344 ،
ا ا من بودک و س وت شا و سین اهرات( ...نادرپور)58 :1382 ،
مشبه االی :اهرات مشبهبه حسی :سین
2ا انم ز تا

آت

خم ا سو

ای سینه گدا ته ،فریادی ( ان)118 :

مشبه االی :خم مشبهبه حسی :آت
3ـ7ـ4ـ تشبیه عقلی به عقلی

در ای ان تشاابیه ،شاااار اااواملی را کااه در مواادوده حاات انسااان اارار ن اایگیاارد را بااه
ک ااک امااور االاای در ن اان بیااان ماایکنااد و «آن اس ا

کااه دو اماار معنااوی و االاای ب اه

دیگر مانند شوند( ».تجلین)48 :1376 ،
این نو تشبیه در شاعر ناادرپور بسایار انادک اسا

زیارا از مشابهباه االای و اه شابه

روشن و ریوی ا و ن یشود تا حال مشبه را به ک ک آن دریابیم.
1اا ا اار ماان بااود آن ااه در زورق نااوز شااعله ماایزد نااون امیااد واپسااین (نااادرپور،
)925 :1382
مشبه االی :ا ر مشبهبه االی :امید واپسین
2ا آ نگای از نگااه تاو مایایادک باه گاو

ناون ماو اای ااهره خ گاین و دلناواز

( ان )109
مشاابه االاای :آ نگاای کااه از نگاااه تااو احساااس ماایشااود .مشاابهبااه االاای :مااو ااای
اهره.
در ایاان بیا

اااالوه باار تشاابیه االاای بااه االاای و تشاابیه االاای بااه حساای «مااو ااای

اهره» ،آرایه حاتآمیازی «آ نگای از نگااه تاو مایآیادک باه گاو » تصاویر زیباایی را در
شاعر بااال لاا کارده و اااالوه بار آن شااار باا گاازین
آرایه تنسیا الص ات را نرمندانه ایجاد ن وده اس .

ا

اای «خ گاین» و «دلنااواز»
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جدول نمودار آماری انواع تشبیه حسی به عقلی

حسی به

حسی به

االی به

االی به

نو تشبیه

حسی

االی

حسی

االی

تعداد

23

12

36

6

77

در د

30

15 6

46 8

78

100

مج و

تحلیل :نزدیک  47در د تشبیهات االی به حسی اس  .نشان مید د ن ن شاار ک تر به
دنبال پی یده کردن تصاویر و ابهاکآفرینی اس

بل ه به ا ت با این نو تشبیهات می وا د

معاوالت را موسوس کند که البته این امر ا لیترین دا تشبیه نیز س .
3ـ8ـ تشبیه خیالی و وهمی

«از فاارو بوا

تشاابیهی کااه مشاابهبااه آن االاای اسا

بوا

تشاابیه یااالی و و اای

اسا  .ی اای از ام اناااتی کااه شاااار در آوردن مشاابهباه االاای دارد ایاان اسا

کااه یاایت و

ترکیبی ن نی بسازد که ا زایآن یا ی ی از ا زایآن حسی باشد( ».ش یسا)39 :1383 ،
3ـ8ـ1ـ تشبیه خیالی

تشبیهی اس

کاه ا ازای مشابهباه آن باه تنهاایی در ااالم وا عای و اود داشاته باشاند

ولی ترکیا آن ا در ستی مو ود نباشد.
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1اا نااور بتابااد ز الی باار در تاان در دل امااوا آ و نشا ه مهتااا (نااادرپور:1382 ،
)93
ااین هااور ،امااا ترکیااا «نشاا ه

«نشاا ه» بااه تنهااایی و ااود دارد« ،مهتااا » اام
مهتا » و ود ندارد و یالی اس .
تشاابیهات یااالی نااادرپور در حاادود  12مااورد اسا

کااه بعتاای از آن ااا ابارتنااد از :زنبااور

آفتا ا ابریشم خبار ( )319 2ا برا یرگون ( )931 3ا باروت شا ه ا ()430 8
3ـ8ـ2ـ تشبیه وهمی

«تشاابیهی اس ا

کااه مشاابهبااه خیاار مو ااود آن مرکااا از دو ااز اس ا

کااه ی اای از

ا زایآن و ود ار ی ندارد( ».ش یسا)39 :1383 ،
1ا سی رغ لاه اای کباودک کاه آفتاا

ر باماداد ،بوساه نشااند باه باال مان (ناادرپور،

)279 :1382
«من» (مشبه) به «سی رغ له اا» (مشابهباه) تشابیه شاده کاه «سای رغ» و اود اار ی
ندارد.
جدول و نمونه آماری انواع تشبیه وهمی و خیالی

نو تشبیه تشبیه و ی تشبیه یالی مج و
تعداد

8

15

23

در د

34 72

65 1

100
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3ـ9ـ تقسیمات تشبیه بر پایه وحدت و تعدد طرفین

شااگرد ااای نااری نااادرپور در تشاابیه متنااو و گوناااگون اس ا  ،تشاابیه در اشااعار وی
کاااربرد وساای و معناااداری دارد و او از ااورت ااای م تلاا

دیگااری

ااون

اا ،

تسویه ،مل وا و م روق بهره برده اس .
3ـ9ـ1ـ تشبیه جمع

تشبیهی اس

که برای یک مشبه نند مشبهبه آورده شود.

1ا نشا ه مای ندیاد و نرات ساتاره در د اان

او پولاک اای ماا ی یاا ناو

دندان ا ز مروارید خلتان( .نادرپور)1382 :98 ،
مشبه :نرات ستاره مشبهبه  :1پولک ای ما ی مشبهبه  :2دندان ای زمروارید خلتان
2ا لیک آ ن و گیاه و سنگ نیستم بی بر زناک و ننگ نیستم ( ان)439 :
مشبه :من مشبهبه  :1آ ن مشبهبه  :2گیاه مشبهبه  :3سنگ
3ـ9ـ2ـ تشبیه تسویه

برای نند مشبه یک مشبهبه آورده شود و ا ت تشبیه
1ا با شاا ه ناازک پا اا و دسا

اس .

اا ابریشام اوا را تاا آسا ان دریاد (ناادرپور:429 ،

)1382
پا ا و دس

دو نیز ستند به یک نیز یعنی «شا ه نازک» تشبیه شده اس .

2 .اروز ا و شاا اا ایان سا ه اای لاا در دسا

اای نارکین سااییده مایشاوند.

( ان)447 :
3ـ9ـ3ـ تشبیه ملفوف

«تشبیهی اس

که در آن ،شاار نناد مشابه باا ام مایآورد و نناد مشابهباه را نیاز باا

م میآورد که به هریاا لا

و نشار ،ار مشابهبهای باا مشابه اود ارتباا دارد( ».الاوی

مادک و اشرازاده)105 :1388 ،

بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور 177

1ا اینجاا زماان و ااهره بیگاناه از

ناد وز یاکدیگار بساان شاا و روز مایرمناد

(نادرپور)1382 :941 ،
«زمان» و « اهره» مشبه اس

و «شا» و «روز» مشبهبه آن ا میباشد.

2ا اندیشه و تیشهاک مهیا بود نون لوا و لم کنار یکدیگر ( ان)655 :
«اندیشه» و «تیشه» مشبه و «لوا» و « لم» مشبهبه میباشد.
3ـ9ـ4ـ تشبیه مفروق

«تشاابیهی اساا

کااه در آن ننااد مشاابه و مشاابهبااه پیاااپی آورده شااود( ».اح اادن اد،

)930 :1374
1ا ساایه اای

تاه ناون دزدان ر ازن تاک در تاان ناون نگهباناان تنهاا (ناادرپور،

)97 :1382
«سایه ای

ته» به «دزدان ر زن» و «تک در تان» به «نگهبانان تنها» مانند شدهاند.

2ا آن شاا اهااق مان باه مثان ااک بااده بود ناور ناراغ مان باه مثان رناگ بااده داشا
( ان)175 :
تقسیمات تشبیه بر پایه وحدت و تعدد طرفین

نو تشبیه تشبیه
18
تعداد
38 28
در د

تشبیه تسویه تشبیه مل وا تشبیه م روق مج و
47
15
5
9
100
31 8
10 6
19 08
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تحلیللل :نزدیااک  39در ااد از تشاابیهات از نااو
در اادد اس ا

نهای ا

اا

روشاانی و وضااوا را بااه تصاااویر

سااتند شاااار بااا ایاان کااار
بد اادت یعناای دخدخااه شاااار

انتاال حداکثری مافی الت یر میباشد.
3ـ10ـ وجه شبه

و ه شبه ،شبا

ادااایی ایجادشاده باین مشابه و مشابهباه اسا

یا یالی در آن اشتراک دارند «بوا
شبه مباین هاان بینای و وساع
اس

و اه شابه مهامتارین بوا
ت یان شااار اسا

کاه باه هاور حایاای

تشابیه اسا

ناون و اه

و در نااد شاعر بار مبناای و اه شابه

که متو اه ناوآوری یاا تالیاد نار مناد مایشاویم( ».ش یساا )1386 :98 ،ادما و اه

شبه را به دو مورد توایای و ت ییلی تاسیم کردهاند:
3ـ10ـ1ـ وجه شبه تحقیقی

«آن اس ا

کااه و ااه شاابه حایاتااا در هاارفین تشاابیه و ااود داشااته باشااد( ».پر یاازی،

)34 :1385
1ا دیدک پرنده بر اک

ان میکند نو ما ی (نادرپور)85 :1382 ،

مشبه :پرنده مشبهبه :ما ی و ه شبه توایای :ان کندن
2ا من اکنون ره ای ریاز بااران را کاه

اون باال زنباوران اوا آلاوده مایریازد

( ان)415 :
مشبه :ره باران مشبهبه :بال زنبوران و ه شبه توایای :ری تن
3ـ10ـ2ـ وجه شبه تخیلی

«و ااه شاابه در اار دو هاارا تشاابیه یااا در ی اای از هاارفین ،یااالی و اداااایی باش اد».
(الوی مادک و اشرازاده)94 :1388 ،
1اا شااوک مهتااا و پاار گیاارک شاابانگاه بر آن دریااای گرا آسا ان رنااگ (نااادرپور:1382 ،
)130
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و ه شبه :پر گرفتن و پرواز کردن

مشبه :من مشبهبه :مهتا
و ه شبه نسب

به مشبه :ت ییلی

و ه شبه نسب

به مشبهبه :ت ییلی
اراه باا سایا ی شاا اا گری تای

2ا شاا اا گری تناد و تاو ناون باد اای سارد
( ان)151 :
مشبه :تو
مشبهبه :باد ای سرد و ه شبه :گری تن
و ه شبه نسب

به مشبه :توایا و ه شبه نسب

به مشبهبه :ت ییلی

جدول و نمودار آمار انواع وجه شبه به اعتبار (تحقیقی و تخییلی)

نو و ه شبه

توایای

ت ییلی

مج و

تعداد

10

12

22

در د

45 5

54 5

100

3ـ11ـ وجه شبه به اعتبار مفرد ،متعدد ،مرکب ،حسی و عقلی بودن
3ـ11ـ1ـ وجه شبه مفرد

و ه شبه و تی م رد اس

که از ی ی بیشتر نباشد یعنی فا یک م لا اس .

1ا ا تااا بوتااه گناااه نرویااد ز باااغ دل بنیاااد اار ااوس را از سااینه کناادهایاام (نااادرپور،
)433 :1382
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مشبه  :1گناه مشبهبه  :1بوته مشبه  :2دل مشبهبه  :2باغ
و ه شبه م رد :روییدن (برای ر دو مشبه)
شاااار در کنااار تشاابیه ااای مو ااود در ایاان بیا

بااا اساات اده از «دل» و «سااینه» از آرایااه

ارداا به نوو زیبایی است اده کرده اس .
2ا بهار زندگی زودک زان گش

که ا رک نون نسی ی تیز پر بود ( ان)434 :

مشبه :ا ر مشبهبه :نسیم و ه شبه م رد :تیز پر بودن
3ـ11ـ2ـ وجه شبه مرکب

« نااریتاارین و ااه شاابه اسا
امااور متعاادد اس ا
اس

و از مشاابهبااه مرکااا ا ااو ماایشااود یاایت حا االه از

و یااا بااه ا ا الا منتااز از ننااد نیااز اس ا

یعناای تااابلو و تصااویری

که از مج واه زئیات گوناگون حا ن میشود( ».ش یسا)43 :1386 ،
1ا ا دل ااونین ماارا بسااتر خاام وابگااه اس ا

افتاده اس

ااال ساار ی اس ا

کااه باار گونااه زرد

(نادرپور)296 :1382 ،

مشاابه :مصاار اول مشاابهبااه :مصاار دوک و ااه شاابه مرکااا :اارار گاارفتن ساار ی در
میان زردی.
2ا در افا نون پنبه ا بر ورت شا ابر ا آخشته شد با روشنایی ( ان)101 :
مشبه :ابر ا مشبهبه :پنبه ا بر اورت شاا و اه شابه مرکاا :آخشاته شادن تیرگای باا
روشنایی.
3ـ11ـ3ـ وجه شبه متعدد

آن اس

که از ی ی بیشتر باشد.

1ااا نشاا هساااران یااره باار نااا
(نادرپور)100 :1382 ،

ااال

ماااه نااون آوارگااان ااامو

و تنهااا
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مشبه :ماه مشبهبه :آوارگان و ه شبه متعدد :امو
2ا ا ش ا ی اس ا
سرنش ها

آنجاس

و تنها بودن.

کااه نااون کیسااه ز اار از باان اار مااوی م ای وشااد و ماایریاازد و
( ان)222 :

مشبه :شم مشبهبه :کیسه ز ر و ه شبه متعدد :وشیدن و ری تن
این بی

االوه بر تشبیه ،ب اهر کل ات « شم» و «کیسه» در مصر اول و «می وشد» و

«می ریزد» در مصر دوک آرایه ل
« ر» ناس افزای

و نشر مرتا دارد و

نین در مصر اول بین «ز ر» و

در حرا اول نرمندانه به کار رفته اس .

3ـ11ـ4ـ وجه شبه حسی

و ه شبه حسی بایاد از حاواس پانا گاناه ا او شاده باشاد «یعنای و اه شابه از اماور
حساای (شاانیدنی ،دیاادنی ،نشاایدنی ،پسااودنی یااا بوییاادنی) باشااد( ».الااوی مااادک و
اشرازاده)92 :1388 ،
1ا ا پیاارا ن

س ا ید نااو مهتااا

نی ااه شااا در تیرگاای بااه مااو زدن در مساایر باااد

(نادرپور)59 :1382 ،
مشبه :پیرا ن مشبهبه :مهتا

و ه مشبه حسی :س یدی (دیدنی اس )

2ا انداک بیشاه در شا دنرک ما تاا

ناون ز یاان پیار ،باه بساتر ل یاده باود ( اان:

)58
مشبه :انداک بیشه مشبهبه :ز یان پیر و ه شبه حسی :ل یده بودن
3ـ11ـ5ـ وجه شبه عقلی

آن و تی اس

که و ه شبه از کی یات ن سانی و امور ااالنی اس .

1ا آ نگی از نگاه تاو مایآیادک باه گاو

ناون ماو اای ااهره خ گاین و دلناواز

(نادرپور)109 :1382 ،
مشبه :آ نگ مشبهبه :مو ای اهره و ه شبه االی :خ گین و دلنواز بودن
2ا مغرورتر ز له در ابر

تهاک از پش

من ن یگورد سین باد ا ( ان)280 :
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مشبه :من مشبهبه :له و ه مشبه االی :مغرور بودن
جدول و نمودار آماری انواع وجه شبه به اعتبار (مفرد ،متعدد ،مرکب ،حسی ،عقلی)
نو و ه مشبه

م رد

متعدد

مرکا

حسی

االی

مج و

تعداد

47

36

42

29

16

170

در د

27 26

20 88

24 36

16 82

9 28

100

3ـ12ـ گونههای تشبیه بر پایه وجه شبه
3ـ12ـ1ـ تشبیه تمثیل

«در تشبیه ت ثین ،مشبهبه مرکا باید نبه مثن یا ح ای
مشبه امری معاول و مرکا اس

داشته باشد .در این نو تشبیه،

که برای تاریر و اربات آن ،مشبهبهی مرکا و موسوس نکر

میشود( ».ش یسا:1383 ،
1ا آراک و پر خرور ،به سوی

روان شدی

نون یونسی که در دل ما ی فرو زید

(نادرپور)176 :1382 ،
مشبه :مصر اول مشبهبه :مصر دوک که ت ثین مرکا و موسوس برای اربات مشبه (مصر
اول) ادات :نو
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3ـ12ـ2ـ تشبیه غریب و بعید

که در انتاال از «مشبه» به «مشبهبه» نیاز به ف ر و د

«تشبیه خریا آن اس

اس  .نون و ه شبه در ابتدای امر مش م ن یشود و آن به سبا

نظر بسیار

ا و ادک ظهور و ه

شبه اس ( ».رنجبر)45 ،44 :1385 ،
1ااز ا

تنگ پنجره ،سنگ نگاه من نون مرغ پر کشید (نادرپور)413 :1382 ،

مشبه :نگاه مشبهبه :سنگ و ه شبه( :و ه شبه خیر مشهور برای نگاه) بیتورک بودن
شاار با و ود بیتورکی سنگ ،نگاه را که

انند سنگ راب

و مبهوت مانده،

انند

پرندهای به پرواز در آورده اس .
2اتا به زمین پاشد ،آس ان ن ک نور برکشد از ز م شانه اک ،دماری ( .ان)231 ،
3ا را ز کوزم ماه امشا ن ی ،برون نتراویده س ؟ ( ان)241 ،
4ا پی رترا

پیرک و با تیشگ یال یک شا تورا ز مرمر شعر آفریدهاک ( .ان)257 ،

تحلیل :شاار در این ابیات از تشبیهاتی نو و خریا بهره گرفته اس ( .کوزم ماه ا ن ک
نور-تیشگ یال ا مرمر شعر) در وا
دور اس  .و این امر باا
حیرت

شده اس

رب بین مشبه و مشبهبه در این تشبیهات بسیار اندک و
که درک و دریاف

تشبیه با ک ی تیمن و در ادامه،

راه باشد .ش یعیکدکنی میگوید« :بدوی هبانه معتاد اس

که رنه هات ا تالا

[بین مشبه و مشبهبه] بیشتر باشد ،تشبیه زیباتر اس  .زیرا این کار مین اید که نرمند نسب
ارتباهات مو ود میان انا ر هبیع

و اشیا حساستر اس

به

و حاایا نه ته را د یاتر ادراک

میکند( ».ش یعیکدکنی)57 :1391 ،
جدول و نمودار آماری تشبیه بر پایه وجه شبه
نو

تشبیه

تشبیه

تشبیه

تشبیه خیر

تشبیه

تشبیه

تشبیه

م صن

مج ن

ت ثین

ت ثین

ریا

بعید

تعداد

40

28

25

18

50

20

181

در د

22

15 4

13 75

99

27 5

11

100

مج و
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3ـ13ـ راههای خروج تشبیه از ابتذال

میگوید« :اگر شااران نو ،به لا مجدد تداای ایی که از م

ری اردز در فلس گ بالخ

پاشیدهاند ،ا داک ن نند ،زبان کارایی ود را از دس
سبا شاار نو پرداز ما که به این امر وا
شعر

را تازگی بب شد و کاراتر کند .از

اس

تال

مید د( ».ری اردز )101 :1382 ،به
کرده اس

ین

که با ترفند ای شاارانه زبان

لگ این شیوه ا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

3ـ13ـ1ـ تشبیه بلیغ

«بااه تشاابیهی گ تااه ماایشااود کااه در آن ،تنهااا هاارفین تشاابیه (مشاابه و مشاابهبااه) نکاار
میشود( ».آشوری)52 :1366 ،
1ا نش ه آوازشان زحنجاره وشاید نغ اه آن اا باه باناگ بااد در آمی ا

(ناادرپور،

)109 :1382
مشبه :آواز مشبهبه :نش ه ادات و و ه شبه :موووا.
3ـ13ـ2ـ تشبیه شرط

«نوای از تشبیه اس

که حرا شر در آن به کار میرود و ی ی از هرفین تشبیه را

مشرو میسازد( ».سال اه)134 :1378 ،
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1ا گار شاعر مان شاراره آتا

باود ایناک بغیار دود سایا ی نیسا

(ناادرپور:1382 ،

)181
3ـ13ـ3ـ تشبیه مضمر

«نیزی را به نیزی تشبیه ن ایند و ننان اظهار کند که ماصود او تشبیه نیس

و در وا

مراداوتشبیه باشد( ».تاوی)176 :1363 ،
1ا به زیر ابر مسین ورشاید سار از ماالل باه باالین داشا
لعا

ظرا س الین داش

زناور م رخایا  ،آفااق

(نادرپور)253 :1382 ،

شاار در موتوا «ابر» را به «بالین» و «نور» را به «لعا » تشبیه ن وده اس .
3ـ13ـ4ـ تشبیه تفضیل

«آن اسا

کااه مشاابه را ازمشاابهبااه باااالتار تصااور کننااد و آن را (مشاابه را) باار مشاابهبااه

برتری د ند ( ».ا)42 :1367 ،
1ا ا پاااکیزهتاار ز اشااک زالل سااتاره بااود ب شااندهتاار زاباار س ا یدبهاره بااود (نااادرپور،
)293 :1382
مشبه :موووا مشبهبه :اشک زالل ،ابر س ید
شاار «مشبه» را پاک تراز «اشک زالل» و ب شندهتر از «ابر بهاره» میداند.
3ل13ل5ل تشبیه عکس
«مشبهبه باید کامنتر ومعرواتر از مشابه باشاد .نارا کاه ایان مشابه اسا
مشبهبه ،رنگ و روخن و اال و ک اال بگیارد گاا ی باه ها

کاه بایاد از

مبالغاه یاا باه سابا تناسای

تشبیه ،این ا ن ،مع وس میشود و مشابهباه بار مشابه مانناد مایشاود و بالنتیجاه در تشابیه
مالو

یا مع وس ،مشابه را مشابهباه ارار مای د ناد باه ادااای ایان کاه و اه شابه در آن

نیرومندتر اس ( ».تجلین)1376 :5556 ،
1ا تنم در کوره ورشید بگداز مرا پاکیزه دل ،پاکیزه ان کن (نادرپور)1382 :113 ،
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مشبه :ورشید مشبهبه :کوره
شاار در ادااایی مشابه « ورشاید» را باه مشابهباه «کاوره» مانناد کارده اسا  ،حاال آن
که مشبهبه باید از نظر اارا تشابیه از مشابه کامانتار باشاد درحاالی کاه شااار « ورشاید»
را به «کوره» مانند کرده اس

و ا ن تشبیه را مع وس ن وده اس .

جدول و نمودار آماری راههای خروج تشبیه از ابتذال
تشبیه

تشبیه

تشبیه

تشبیه

تشبیه

بلیغ

شر

مت ر

ت تین

ا ت

تعداد

85

3

10

25

9

132

در د

63 75

2 25

75

18 75

6 75

100

نو تشبیه

تحلیل :ظا را شاار نا ودآگاه به این موضو وا ا
خریااند پت از رو

اسا

کاه ناون تشابیهات

مج و

تاازه و

ایی مع ول تازه کردن تشبیه ک تر است اده کرده اس .

ض نا نادرپور با است اده از تشبیهات ب ر و ابت اری ،سعی کرده اسا
زبان و شعر فارسی نیزی بی زاید .ض نا از ام انات زمان ود نیز

باه خناای تصاویری
ون دیگر شااران الق

و نو و ،بهره میگیرد:
 با مشعن گدا ته ،پاییز در رسید گوگرد بر

ا ،باروت شا ه ا از شعله اای مشاعن
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او سو



ناگهان...

اره ای گن به وا رف

و بازگش )430 8 ،15( .

ان ای ونیز من! ای د تر یال ()162 1
ورشید سروپوس  ،به پی ان بدوزد

البته مانند ر شاار دیگری ،نادرپور نیز تو

()494 6
تیریر تصاویر تشبیهی شااران گوشاته اسا .

فا برای ن ونه بر ی از این تیرر ا را بدون یوگونه تولیلی میآوریم:
نش گ مهتا

( ،)93 6آت

خم ( ،)95 1کارگاه و اود ( ،)95 15آییناگ دل ( ،)103 9باادم

نگاه ( ،)110 5نراغ ا ر ()136 5
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نتیجه
تشبیه ی ی از کار آمدترین ابزار ای بالخی اس
ماصود ود ا ز آن بهره برده اس

برای بیان

که نادرپور به شیوه ای م تل

و بسیاری از تشبیهاتی که در کالک ود به کار برده از نو

تشبیه بلیغ و در بر ی موارد در الا اضافهتشبیهی اس
کوتا ی ل ظ بینظیر اس  .وی در تصویرپردازی ای

و اینگونه تصاویر در ایجاز و
و به این سبا

گاه متیرر از گوشته اس

که روحی خنایی داشته و اشا و ااشای بر اف ار او سی ره دارد و بعتی از این تصاویر
ت راری و کلیشهای و مربو به حوزه تصاویر خنایی اس  ،نادرپور شاار زمان ود اس
ی گاه از ام انات زمان ود در تصویرپردازی خ ل

ن رده و تصاویر زیبا و دلنشین با

پدیده ای نو ظهور و معا ر لا کرده که ب ر و نو ستند و در تصاویر
میشود و کثرت تشبیهات او ابداای و زیباس
اندیشه ای

و ال ی

و

رنگ زمان دیده

ن نی او را به وبی نشان مید د،

را به شیوهای زیبا و ابت اری در تشبیهات ود گنجانیده اس

و از این نظر سر

آمد آن زمان اس .
صو ی

شعر او از نظر تشبیه این اس

که در بیان تجربه ای ن نی وی

از

ه نو

تشبیه به ااتبار ادات و و ه شبه بهره برده ،او با است اده از اضافهتشبیهی در تصویرسازی دامنه
ت ین و ابهاک را توسعه داده اس

و

ین وی گی سبا دلنشینی س ن اوس .
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