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چکیده
شاکه و خانمنصور دو تن از شاعران کردیسرای ایالمی هستند کـه بسـان مولـوی و شـمس تبریـزی،
مرید و مراد بودهاند و دیوانی به گویش کلهری از شاخۀ کردی جنوبی دارنـد کـه بـه ّ
همـت محمـدعلی
قاسمی و علیرضا خانی جمعآوری شده است .این شاعران توانمند در سرودههای خـود بـرای تبیـین و
انتقال معانی و مفاهیم مورد نظر از صور خیال بهره گرفتهاند .مقالۀ حاضر کوشیده است بـا اسـتفاده از
منابع کتابخانهای و روش توصیفی -تحلیلی ،مبحث تشبیه را به عنوان یکی از برجسـتهترین و در واقـع
مهمترین رکن علم بیان در اشعار این شاعران بررسی کند و با ذکر نمونههایی از تشبیهات به کار رفتـه در
دیوان آنها ،اغراض سخنشان را برای خوانندگان روشن سازد .نتایج تحقیق نشان میدهد کـه شـاعران
از تشبیهات ّ
حسی و مفصل بیشترین بهره را بـرده و گـرایش چنـدانی بـه اسـتفاده از تشـبیهات بلیـغ و
مشبهبههای عقلی نداشتهاند.
کلمات کلیدی :تشبیه ،صور خیال ،شعر ایالمی ،شاکه ،خانمنصور

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
 -3دانشجوی دکتری ز بان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم
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 .1مقدمه

ُ
زبان و ادب طوایف کرد یکی از دیرینهترین زبان و آداب ایرانـی اسـت (بهـار ،1386 ،ج .)34 :2ایـن زبـان،
چهلمین زبان زندۀ دنیا محسوب میشود که با لهجـههـای مختلـف در قسـمتهـایی از عـراق ،ترکیـه،
سوریه ،غرب ایران و به طور پراکنده در برخی کشورهای دیگـر کـاربرد دارد و دارای پـنج لهجـه اسـت:
کرمانجی ،سورانی ،زازاکی ،هورامی و لهجۀ پنجمی که نام واحد بر آن اطالق نشده و اسـامی متعـددی
َ
از جمله گورانی ،خانقینی ،لکی ،فیلی (فهیلی) ،کلهری و کرمانشاهی بـر آن مـینهنـد (زنـدی.)9 :2007 ،
زبان کردی جنوبی ،خود به زیرمجموعههای فیلی ،کلهری و لکی تقسیم میشود و زمـانی در پیونـد بـا
کــردی هــورامی ،زبــان معیــار شــعر کردهــا را تشــکیل مــیداده و آثــار گرانســنگی از جملــه دفترهــای
«سرانجام» به آن سروده شده اسـت (ر.ک خسـروجاف)14 :2005 ،؛ البتـه تقسـیمبنـدی مشخصـی در مـورد
گویشهای زبان کردی وجود ندارد و اغلب مورد اختالفنظر است؛ ّاما آنچه تا ّ
حد زیادی مورد اتفـاق
محققان است :سورانی ،کرمانجی ،هورامی و کردی جنوبی استّ .
ادبیات ایـالم نیـز زیرمجموعـهای از
کردی جنوبی و زیرشاخۀ فیلی است .استان ایالم در گذشـته ،شـاعران نامـداری چـون غالمرضـاخان
ارکوازی و شاکه و خانمنصور داشته است و در عصر حاضر نیز چهرههایی آشنا و توانمند در این استان
به طبعآزمایی در عرصۀ سرایندگی مشغولند که از جمله آنهـا میتـوان بـه :عبـدالجبار کاکـایی ،ظـاهر
ســارایی ،جلیــل صــفربیگی ،حشــمتالله منصــوری ،ایــرج خالصــی ،فرهــاد شــاهمرادیان،حبیبالله
بخشوده ،بهروز سپیدنامه ،بهروز یاسمی ،محمدرضا رستمپور و  ...اشاره کرد .شاکه و خانمنصـور دو
شاعر بزرگ کردیسرای و «هامفرد»( )1ایالمی هستند که در عهد صفویه و اوایل افشـاریه میزیسـتند.
شعر آنها بازتابی از محیط و طبیعت کوهستانی و زیبای منطقۀ ایالم؛ بهویژه ایوان غرب است.
 .1-1زندگینامۀ مختصر دو شاعر
خانمنصور در سال  1105هجری قمری در ایوان از توابع استان ایالم به دنیا آمد .وی پسر میرمیدان پسر
منصورخان اول بوده و طی حکومت نادرشاه افشار ،حاکم و خان منطقۀ ایوان بـوده اسـت .وی در بـین
سالهای  1177تا  1175هجری قمری از دنیا میرود و طبق وصیت خویش در جایی بین سراب بـازان
و سراب خوران (از توابع ایوان غرب) دفن میشود .گویند پسرانش در سـال  1179ه.ق .در جنگـی بـر
سر حکومت ،شکست میخورند و به کرمانشاه میگریزند و در منطقهای به نام منصـوری (مـهسـوری)
(از توابع شهرستان اسالم آبادغرب) ساکن میشوند (قاسمی و خانی :1379 ،مقدمـه)ّ .اما در رابطـه بـا شـاکه
اطالع چندانی در دست نیست .وی به منطقۀ بولی و از آنجا به عراق رفته است .شاکه عمری طـوالنی
داشته است و از ادامۀ زندگی وی در عراق اطالعی در دست نیست .مـرگ او را در سـال  1190یـا 1195
هجری قمری بیان کردهاند (سهرابنژاد .)17 :1379 ،در مورد نحوۀ آشنایی آنها آمده است که خانمنصـور،
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سالها در طلب گمشدۀ خویش میگردد تا اینکه دست روزگار در شبی بارانی محبوب گمشدهاش را بـه
او میرساند و شاکه ،مراد او میگردد و در شعر ،شاهد پرسش و پاسخهایی از جانب آنها هستیم.
 .1-2پیشینۀ پژوهش
تاکنون در زمینۀ تشبیه ،مقاالت فراوانی در حوزۀ ادبیات فارسی به تحریر درآمده؛ ّاما متأسفانه آن چنان
که باید و شاید به ایـن مبحـث در زبـان شـیرین و غنـی کـردی توجـه نشـده اسـت .در مـورد شـاکه و
خانمنصور تاکنون پژوهشهایی صورت گرفته که در زیر به گوشههایی از آنها اشاره میشود:
جلیل آهنگرنژاد در مقالۀ «شاعران عشق و بلوط و رنج» ،مجلۀ گوهران بهار ،شـمارۀ پـانزدهم ،ضـمن
معرفی شاعران کرد زبان در حوزۀ کردی جنوبی ،به شاکه و خانمنصـور نیـز اشـاره نمـوده اسـت (ر .ک
.)149 -156 :1386

ســکینه آزادی و فرشــته علیرضــایی نیــز در مقالــهای بــا عنــوان «بررســی عاطفــه در اشــعار شــاکه و
خانمنصور»  -همایش مانگ و مانشت (ویژۀ بزرگداشت شاکه و خانمنصور) -به بررسی دیوان آنهـا
از منظر عاطفه پرداختهاند.
علی نظری و نعمت عزیزی نیـز در مقالـۀ «بررسـی جلوههـای طبیعـت و کـارکرد آن در شـعر شـاکه و
خانمنصور»  -نخستین همایش بینالمللی ادبیات کردی  -مواردی مانند درختان ،گیاهـان و  ...را در
شعر این دو شاعر بررسی کردهاند (ر .ک .)230 -251 :1388
علیرضا خانی در مقالۀ کوتاه «نگاهی مختصر به شعر شکرانه از دیوان شاکه و خانمنصور» به بررسـی
یکی از قصاید آنها پرداخته که در سایت بلوط نمایه شده است (ر .ک  :1393سایت بلوط).
عباس عرب ،علیرضا خانی و فریبا اسدی در مقالۀ «تأثیر آیات و احادیث و اشعار عرب در شعر شـاکه
ّ
و خانمنصور»  -اولین همایش ملی مانگ و مانشت -به بررسی مواردی پرداختـه کـه از عنـوان مقالـه
پیداست (ر .ک  .)141 -153 :1393مقالۀ حاضر نیز میکوشد با بررسی مجموعه اشعار باقیمانده از ایـن دو
شاعر توانمند ایالمی ،تشبیهات موجود در دیوان آنها را از نظر سبک و محتوا مورد بررسی قرار دهد تـا
ضمن برداشتن گامی کوچک در زمینۀ ادبیات غنی کردی ،توانایی این دو شاعر بزرگ را به خواننـدگان،
بنمایاند.

 .2بحث اصلی
در میان صور مختلف خیال ،تشبیه ،بدیعترین و جالبترین صورتها و حاالت را به تصـویر میکشـد،
بخصوص هنگامی که ارکان آن به طور کامل ذکر شود« .مرکز اغلـب صـورتهـای خیـال کـه حاصـل
نیروی تخیل شاعر است ،تشبیه است و صورتهای ویژۀ خیال از قبیل تمثیل و استعاره و تشـخیص و
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رمز و حتی گاهی کنایه یا صورتهای دیگر بیان که میتوان با توسع آنها را نیز در دایرۀ تصویر قرار داد،
در حقیقت از یک تشبیه پنهان یا آشکار مایه گرفته است .به همین سبب قـدرت تخیـل شـاعر تـا حـد
بسیار زیادی در کشف پیوند شباهت میان اشیا آشکار میشود» (پورنامداریان .)159 :1374 ،از نگاهی دیگر،
تشبیهات با توجه به دخالت بسیار از فاکتورهای گوناگون اقلیمی ،فرهنگـی ،تـاریخی ،طبیعـی و غیـره
میتوانند دارای نمودهای گوناگونی باشند و همین امر باعث میگردد که تشبیهات بر اساس مشـبهبه در
سه سطح بدیع ،هنجارگریزانه و مرسوم و معمول نمـود پیـدا کننـد .بـههمـین سـبب و در همـین راسـتا
تشبیهات بهکار رفته در اشعار شاکه و خانمنصور با توجه به این سه سطح در تشبیه مـورد کـاوش قـرار
گرفتهمیشود.
 .2-1مشبهبههای بدیع
بیشک نگرش یک شاعر ،تعیینکنندۀ قوانین دنیای تشبیه است؛ به عبـارت دیگـر ،شـاعران بـهمثابـۀ
کاشفانی هستند که با درک درست پدیدههای گوناگون ،وجوه اشتراک مابین آنها را کشـف مـیکننـد.
البته میزان درک این اشتراکات برای شاعران در یک حد و اندازه نیست بلکه ممکن است برخـی دیـدی
ژرفتر نسبت به دیگران داشته باشند .بسیاری از تشبیهات بهکار گرفته شـده در اشـعار شـاکه و خـان-
منصور ،با توجه به نگاه ژرف آنها به محیط طبیعی و اقلیمی و همچنین آداب و رسوم فرهنگی خود ،به
نوعی تشبیهات بکری محسوب میگردند که تـاکنون ،حـداقل بـه شـکل شـناختهشـده در دیـوانهـای
فارسی و حتی کردی مشاهده نشدهاست .در این تشبیهات پدیدههای طبیعی و نمـودهـای فرهنگـی در
بسیار از موارد قابل تبیین میباشد .در زیر به چند مـورد از تشـبیههـای بـدیع در دیـوان ایـن دو شـاعر
اشارهمیگردد و به تشریح و تفسیر آنها پرداخته میشود.
 .2-1-1تشبیه بهار به نور

ً
شاید بهار از نگاه شاعران شهرنشین یا درباری صرفا آغازی بـرای زنـدگی طبیعـت و شـادخواریهـا و
شادنوشیهای دوباره بوده است ّاما بهار برای مردمان کرد که همواره در دل طبیعت و کوههای پر رزق و
نعمت زندگی کردهاند ،بهمنزلۀ آغاز دوبارۀ زندگی و پایان سختیها و مشقات معیشتی بوده است .بهـار،
پایان انزوا و اسارت آزاد مردانی است که از جور سرما و برف زمستان در خانههای کوچک و تاریکشان
اسارتی اجباری را تحمل میکنند و بهار یعنی آزادی از تاریکی این خانهها و مالقـات دوبـارۀ روشـنایی
بدون ترس از سرما .بههمین خاطربهار از نگاه شاعرانی چونشاکه وخانمنصور بـهنـوعی نمـادی بـرای
ً
آزادی و رفع اسارت محسوب میگردد و طبیعتا مشبهبههایی که برای آن به کـار گرفتـه شـده اسـت نیـز
چنین بر مضمونی داللت و تطابق داشته است .بههمین دلیـل و بـا توجـه بـه تـازگی ایـن نـوع نگـاه در
تشبیههای آنها دربارۀ بهار ،به نوعی بدعت در مشبهبه محسوب میگـردد .بـرای مثـال در ابیـات زیـر
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خانمنصور بهار را به چشمۀ روشنایی و نور تشبیه کرده که بـه نـوعی نمـاد آزادی از اسـارتی اسـت کـه
فصل زمستان آن را به آنها تحمیل کردهاست:
فهسڵ نهوبههار چۆ کیهنی نۆره
ئێ نۆره له تێوڵ موفڵسان دۆره
(خانمنصور)47 :1379 ،
fasłe nawbahâr ĉü kyani nüra / eê nüra la têweł-e mofłesân düra

برگردان :فصل نوبهار به سان چشمۀ نوری است که نور آن از رخسار افراد مفلس به دور است.
 .2-1-2تشبیه بهار به عروسی که از خانۀ پدر باز میگردد

ُ
یکی از مؤلفههایی که دستمایهای برای خلق تشـبیهات بکـر و بـدیع در شـعر شـاعران کـرد زبـان قـرار
ُ
گرفتهاست ،مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی جامعۀ عشایری مناطق کردنشین اسـت .ایـن مؤلفـههـا در
ُ
اشعار خانمنصور نیز بازتاب خاصی داشته است .در فرهنگ و سنن اقوام کرد عروس پس از دو یا سـه
روز به خانۀ پدر خویش باز میگردد که از آن تحت عنوان «پاوه کردن» یا همان پاگشا ،یاد میشـود .در
ً
این هنگام عروس با ظاهری آراسته و لباسهایی رنگارنگ و کامال نو به خانۀ پدر باز مـیگـردد.در ایـن
بیت شاعر با پایه قرار دادن این مقولۀ فرهنگی ،به زیبایی تمام ،گراییدن رنگ کوهها به سبزی و ّ
تلـون را
به بازگشت عروس از منزل پدری (باوان) تشبیه کرده است .شاعر ،بازگشت عروس از منزل پـدریاش
را که به شوق دیدار یار ،خود را آراسته است ،مشبهبه قرار داده و روییدن گلها و گیاهان در کوهستان را
به تصویر کشیده است:
ڕهنگ ڕهنگ مهگرهوسێ ههر سوو له کاوان
وێنهێ عهرووسێ دایووگ له باوان
(خانمنصور)48 :1379 ،
rang rang magrawsê har su la kâwân / wênaê arusê dâyug la bâwân

برگردان :کوهستان به رنگارنگی میگراید؛ همانند عروسی که از خانۀ پدریاش برمیگردد.
 .2-1-3تشبیه چشم معشوق به باز
در یک نگاه« ،باز» و «عقاب»  -در نظر خانمنصور -سمبل اوج و بلندی گرفتن و از مقـام و جایگـاه
منیع به پایین نگریستن و در نگاه دیگر ،نماد معشوقی زیبا و مغرور با جایگاه اجتماعی باالست که ایـن
شدن
برگه برنده ،باعث شده است تا او انتخابگر و برگزینندۀ
عاشق خود باشد و هرکس ،یارای عاشق ِ
ِ
وی را نداشته باشد؛ همچنین «باز» پرندهای است که علیرغم در منظر عمـوم بـودنش ،همـواره دور از
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دسترس است .این موارد میتواند دلیلی باشد برای اینکه شاعر در بیت زیر ،چشـمان معشـوق خـود را
به آن تشبیه کند:
چهوهیل مهڕهژێ وه سورمهێ عهتار
چۆ بازێ گل مهدهێ له شوون شکار
(خان منصور)50 :1379 ،
ĉawayl maŕažê wa sormaê atâr / ĉü bâzê gel daê wa šun-e šekâr

برگردان :چشمانش را با سرمۀ عطار آراسته میسازد همانند بازی که به دنبال شکار میگردد.
 .2-1-4تشبیه چشمان و دهان معشوق به استکان و گلمحمدی
ُ
شاعر در بیت زیر ،معشوق خود را در هیبت و پوشش یک بانوی کرد به تصویر کشیده است کـه «سـه-
روهن قهالخی» از نوع گلبندی آن بر سر خود بسـته اسـت .ایـن نـوع پوشـش و حجـاب کـه بیشـتر در
مراسمات رسمی همچون عزا و عروسی کاربرد داشته و دارد ،با توجه به گرانی بها و عدم توانـایی مـالی
همگان در خرید آن ،نوعی پوشش اشرافی محسوب میشـود کـه طبقـات متمـول و گـاهی خـاص ،در
جوامع کرد از آن استفاده میکردند .با توجه به این توضیحات ،به تصویر کشیدن معشوق با «سـهروه ِن»
خود ،میتواند بیانکنندۀ طبقۀ اجتماعی معشوق خانمنصور باشد .همان گونه که تشبیه چشـم بـه گـل
نرگس در زبان پارسی با بسامد بسیار مواجه است ،تشبیه چشم به «پیاڵه» (استکان) و دهان معشوق به
«گوڵباخی» (گل محمدی) در زبان کردی از چنین وضعیتی برخودار است؛ بـهعبـارت دیگـر ،بعضـی
مشبهبهها در زبان کردی به مشبههای خاصی اختصاص یافتهاند که در بیشتر موارد در کنار یکـدیگر بـه
کار میروند .رابطۀ شباهت پیاله و چشم؛ همچنین گل محمدی و دهان معشوق از این دست محسـوب
می شود .در بیت زیر ،پیاله ،نماد شفافیتی است که شاعر آن را در چشمان معشوق خود میبیند .نکتـۀ
دیگر در مورد تشبیه پیاله به چشمان معشوق ،بزرگی و گردی پیاله است؛ ّاما «گوڵباخی» پربسامدترین
گل برای تشبیه چهره و خود معشوق یا لب او محسوب میشود .شاعر در بیت زیر ،گویا سرخی و بوی
خوش دهان معشوقش را به رنگ و بوی گلمحمدی ،شبیه دانسته و به آن مانند کرده است:
له ماڵ هاتهو دهر سهروهن قهاڵخی
چهوهیڵ چۆ پیاڵه ،دهم چۆ گوڵباخی
(خانمنصور)51 :1379 ،
la mâł hâtaw dar sarwan qałâxi / ĉawayl ĉü pyâła, dam ĉü gwełbâxi

برگردان :از منزل خارج شد کسی که سهروهن قهالخی بر سر نهاده و چشمانش به سان پیاله و دهـانش
همانند گل محمدی است.
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.2-1-5تشبیه زلف و پیکر معشوق به نوعی پیچک کوهی و صخره
نکتۀ خاصی که در تشبیهات شاعران کرد همواره مورد توجه است ،عظمت معشوق در نگاه آنان اسـت.
به همین خاطر ،همواره این نوع نگرش در نحوۀ بیان شاعران نیز تأثیرگذار بودهاست .همـین امـر باعـث
گردیده است که آنها در تشبیهات خود از معشوق ،به پدیدهای گوناگون توجه کننـد کـه در بسـیاری از
موارد بدیع و بکر میباشند .شاکه در بیـت زیـر ،بـه صـورت غیرمسـتقیم ،در تصـویرآفرینی بکـر و در
تشبیهی زیبا ،زلف طالیی یار خود بر روی کمر او را به نوعی گیاه لـوال ماننـد بـه نـام «بـهڕهزا» تشـبیه
ً
نمودهاست که معموال به شکلی آویزان بر روی صخرهها رشد مـیکنـد؛ بـه عبـارت دیگـر شـاعر پیکـر
معشوق و گیسوان طالیی او را در سفیدی و صافی و نیز طالیی و بلند بودن به صخره و گیـاه «بـهرهزا»
شبیه دانستهاست:
له بهرزی بااڵ شهوقی بان سهر
زڵف چۆ بهڕهزاێ ڕو تاش کهمهر
(همان)70 :
la barzi bâłâ šawqi bân-e sar / zełf ĉü baŕazâê ŕü tâš-e kamar

برگردان :زلفان درخشان او همانند بهرهزا بر روی قامت بلند همچون صخرۀ وی ،آویزان شدهاند.
 .2-1-6تشبیه موی پیشانی معشوق به کاکل طالیی ذرت

ُ
پیش از این بیانگردید که پدیدههای طبیعی و اقلیمی در تشبیهات شـعرای کـرد نقـش بـارزی دارد .از
ُ
نگاه دیگر شعرای کرد با نگاهی ژرف از پدیدههای دمدستی طبیعـی کـه در عـین حـال گـاه پنهـان نیـز
هســتند ،اســتفاده مــیکننــد .شــاکه در بیــت زیــر ،ابتــدا بــه توصــیف زلــف یــار پرداختــه و در جهــت
تصویرآفرینی ،خامه و خێاته (کاکل ذرت) را مشبهبه قرار داده است .وجهشبه در این تشبیه بکر و زیبا،
لطافت ،فروهشتگی و رنگ طالیی است .در مصراع دوم نیز ،ابروی یار به کمان بهرامشاه (بهرام گـور)
که از شخصیتهای تاریخی و اساطیری است ،تشبیه شده است .از تلمیح به داسـتان بهـرام گـور ،ایـن
نکته مستفاد میشود که شاعر نسبت به اساطیر گذشته دارای آ گاهی و شناخت بوده است:
خامه و خێاتهێ زوڵفان شووڕ دیم
ئهبروو چۆ کهمان بههرام گوور دیم
(همان)70 :
xâma-o xeêâtaê zołfân-e šuŕ dym / abru ĉü kamân-e bahrâm-e gur dym

برگردان :زلفان معشوق را همچون کاکل ذرت و ابروان او را به سان کمان بهرام گور دیدم.
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 .2-1-7تشبیه ز یبارویان به باز شکاری و قرص نور
شاید در هیچ زبانی به اندازۀ کردی معشوق بهشکل حماسی تشبیه نشدهباشد؛ به عبارت دیگر در اشعار
ُ
کردی معشوق تنها موجودی زیبا نیست که مورد عشق واقع میگـردد ،بلکـه وی در جایگـاه قـدرت و
انتخاب دیده میشود .شاکه در بیت زیر ،نوعی زیبا از تشبیه و استعاره را به کار برده است که به صورت
کوتاه و در حجم اندک ،بیانکنندۀ تصاویر پرمغز و زیبایی هستند .زیبارویانی که شاعر دیـده اسـت ،در
قالب استعارههایی چون :باز شهش دانـگ (پرنـدۀ شـکاری جـوان و سـرحال) و قـورس نـۆر (قـرص
درخشان آفتاب) به تصویر کشـیده شـدهاند .در مصـراع دوم نیـز بـا بـهکارگیری تشـبیهات تلمیحـی و
بهرهگیری از ادات تشبیهی چون «دهستوور» و «سفهت» ،دو معشوق را در زیبایی همچون «زلیخـا» و
«شیرین» دانسته است:
دو باز شهش دانگ ،دو قورس نوور دیم
زڵهێخا سفهت شرین دهستوور دیم
(شاکه)69 :1379 ،
do bâz-e šaš dânng, do qwers-e nür dym / zełaêxâ sefat šeryn dastur dym

برگردان :دو باز ششدانگ و دو قرص نور دیدم .آنها همچون زلیخا و شیرین بودند.
 .2-1-8تشبیه معشوق به کبوتر

ُ
یکی از ویژگیهای معشوق در نزد شاعران کرد ،رمیدگی آنها است کـه گویـا ایـن خصوصـیت را جـزء
پارادایمهای جذابیت معشوقکان به حساب میآورند .این رمیدگی با توجه به گرایش آنها به اسـتفاده از
َ
عناصر طبیعی در تشبیهات ،گاه در قالب کل یا بزکوهی ظاهر شده و گـاه در قالـب کهمووتـهر (کبـوتر)
جلوه کرده است؛ ّاما این رمیدگی ،فارغ از قالب تظاهر آن ،در نظـر شـاعران عاشقپیشـۀ کـرد ،زیبـا و
باوقار بوده است .در مصراع اول بیت زیر ،شاعر رفتن معشوقکان زیباروی را به رفـتن کبـوتران تشـبیه
کرده است:
وێنهێ کهمووتهر شهقه دان له باڵ
وه یهێ عهێنال داخڵ بۆن وه ماڵ
(خانمنصور)67 :1379 ،
wênaê kamutar šaqa dân la bâł / wa yaê aênelâ dâxeł bün wa mâł

برگردان :به سان کبوتران بال زدند و در یک چشم بر هم زدن وارد منزل شدند.
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 .2-1-9تشبیه پیکر و گیسوان معشوق به گیاه لوال مانند «بهرهرزا» و صخره
شاکه در بیتی دیگر گیسوان معشوق را بـه گیـاه «بـهرزا» تشـبیه نمـوده اسـت؛ وی در تشـبیهی بکـر و
اعجابانگیز ،ابتدا گیسوان طالییرنگ فاتمه (فاطمه) را به گیاه «بهڕهزا» تشبیه کرده است؛ سپس ایـن
گیسوان فروهشته را که تا انتهای کمر صاف و سفید وی کشیده شدهانـد ،بـه تـابش پرتـو طالیـیرنـگ
آفتاب بر روی کمرگاه صخرۀ کوهی تشبیه کرده است .دو نکتۀ مهم از مشبهبه (کوه) دریافـت میشـود،
اول اینکه فاطمه در نزد وی بسیار باعظمت و زیبا جلوه کرده اسـت و دیگـری اینکـه در شـعر وی نیـز
همانند خانمنصور عناصر طبیعی در مشبهبهها جایگاه ویژهای دارند:
پهنجم فاتمه گیس چۆ بهڕهزا
وێنهێ خوهر زهرد له ڕۆ کهمهردا
(شاکه)60 :1379 ،
panjem fâtema gis ĉü baŕazâ / wênaê xwar-e zard la ŕü kamardâ

برگردان :پنجم فاطمه است که گیسوانش چون گیاه «بهرهزا»ست و همانند خورشیدی است که بر روی
کمرگاه صخرهای تابیده است.
 .2-2تشبیه هنجارگریزانه
در واقع هنجارگریزی در تشبیه به آندسته از تشبیهات گفته میشود که در مسیری متفاوت از تشبیهات
مرسوم حرکت میکنند؛ به عبارت دیگر هنجارگریزی در تشبیه نوعی اکتشاف وجه اشتراک پدیدههـای
گوناگون است ّاما با این تفاوت که این گونه تشبیهات به نوعی در تعارض با اصـول حـاکم در تشـبیهات
گذشته است .برای مثال در سنن ادبی ،نرگس ،استعاره از چشم محسوب میگردد و اگـر شـاعری آن را
برای لب بهکار ببرد در واقع دست به هنجارگریزی زدهاست .در اشعار شاکه و خانمنصـور بسـیاری از
تشبیهات دارای این ویژگیها هستند که البته میتوان این را نیز ادعا کرد که این موارد نیز بسیار بـا نگـاه
و نگرش زیباشناختی آنها مرتبط میباشد .برای نمونه چند مورد از اینگونه تشبیهات در اشعار ایـن دو
شاعر مورد بررسی و کاوش قرار گرفته میشود.
.2-2-1بلندی قد به چنار
درخت چنار در شعر فارسی در واقع رمز بیثمری است و به همین سـبب هنگـام مشـبهبـه واقـع شـدن
بیشتر این رمزگان وی مورد توجه قرار گرفته میشود .از سوی دیگر چنار یکی از پرکاربردترین مشبهبه-
ُ
هایی زبان و ادب کردی است که رمزگانهای آن یعنی راسـتقامتی ،بلنـدی و سـفیدی پوسـتۀ درخـت
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چنار ،وجهشبه اکثر این تشبیهات است .با توجه به این امر بهکارگیری این مشبهبه در یک تشبیه بـا بـار
معنایی مثبت نوعی هنجارگیری محسوب میگـردد .در بیـت ،زینـت ،بـه چنـار ماننـد شـده و بـهرزی
(بلندی قامت) ،مشبهبه این مانندگی بوده است .شاعر در مصراع دوم ،تیزی مژههای (بژانگ) زینت را
ً
به تیری تشبیه کرده است که قلب وی را نشانه میرود .ضمنا استفاده از عناصر مربوط به سـپاهیگری؛
چون :تیر ،کمان ،نیزه و  ...در اشعار شاکه و خانمنصور میتواند قابل تأمل باشد؛ چراکه آنها خود از
جنگاوران یا حداقل آشنا با فنون جنگاوری زمان خود بودهاند:
ههفتم زینهته بهرزه چۆ چنار
نێش بژانگێ چۆ تیر مهکهێ کار
(شاکه)61 :1379 ،
haftem zynata barza ĉü ĉenâr / nêš-e bežângê ĉü tyr makaê kâr

برگردان :هفتم زینت است که مانند چنار بلند قامت است و نیش مژههایش چون تیر کارگر میافتد.
.2-2-2تشبیه معشوق به اردک
در سنن ادبی تشبیه معشوق به پدیدههای طبیعی چون گل ،سرو ،شـمع و غیـره وجـود دارد .در اشـعار
ُ
شاعران کرد عالوه بر پایبندی به سنن ادبی در تشبیهات ،با توجه به فاکتورهای زیباییشناسـی در نگـاه
ً
آنها ،تشبیهات بدیع کامال متفاوتی بسیار دیده میشود .یکی از تشبیهات بدیع در اشعار شاکه که جنبۀ
هنجارگریزی در آن قابل تبیین است ،تشبیه معشوق به اردک یا «سهر سوز» است؛ بهعبارت روشـنتـر
میتوان گفت که سابقۀ تشبیه معشوق به پرندگان کوچک و حتی بزرگ چون قو در ادبیات وجـود دارد،
ّاما تشبیه معشوق به اردک که حتی در نگاه بسیاری جنبۀ طنـز نیـز ممکـن اسـت داشـتهباشـد ،نـوعی
هنجارگریزی محسوب میگردد .در اشعار شاکه و خانمنصور در چندین بیت دخترکان و زیبارویان بـه
اردک یا «سهر سوز» تشبیه شدهاند .برای نمونه در بیت زیر از شاکه برهنه شدن دخترکان و فـرو رفـتن
آنها را به آب را اردکهایی در آب تشبیه نمودهاست:
له جهڵد دهر ئامان قۆته بۆن له حهوز
ڕۆ حهوز پووشانن چۆ تاڵهێ سهرسهوز
(شاکه)59 :1379 ،
la jałd dar âmân qüta bün la hawz / ŕü hawz pušânen ĉü tâłaê sarsawz

برگردان :از جلد درآمدند و در حوض فرو رفتند و همچون سهرسهوز روی حوض را پوشاندند
همچنین شاکه در بیت زیر ،زیبارویان را به خاطر داشتن اندامهای ظریف و زیبا به شاخههای نورسـته
(نهوتۆل) تشبیه کرده و در تشبیه دیگر ،این شاخههای جوان را اردکهایی (سهرسـوز) پنداشـته کـه بـر
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روی آب در حال گردش هستند .در ذهن و ضمیر شاعر ،وجهشبهی چون زیبایی و تحرک ،خـالق ایـن
تصویر بوده است .آنجا که در تشبیهی بلیغ و اضافی ،آب را به پرده تشبیه کرده ،زیبـایی بیـت دوچنـدان
شده است:
نهوتۆل نهمامان له ناو ئاو سهراو
چۆ سهرسهوز گل خوهن له ڕۆ پهردهێ ئاو
(شاکه)89 :1379 ،
naw tül namâmân la nâw âw sarâw / ĉü sarsawz gel xwan la ŕü pardaê âw

برگردان :مانندگان به شاخههای نورسته ،همانند اردک بر روی آب سراب در حال چرخیدن هستند.
همچنین در بیت زیر خانمنصور نیز این مضمون را به شکلی دیگر بیان نمودهاست .شاعر بـا توجـه بـه
نوع پوشش خاص در میان زنان بعضی از اقـوام کـرد ماننـد سـنجابی ،جـاف ،هـورامی... ،کـه بـهنـام
«ماێشته» مرسوم است و همانند شنل میباشد ،دست به تشبیهی بکر و هنجارگریزانه زدهاست .شـاعر
در مصراع اول بیت زیر ،هیئت دو زیباروی را که ماێشته بر دوش انداخته و روی سینهها گـره زدهانـد و
در کنار آب یا برکهای ایستادهاند به تصویر کشیده است .در این مصراع «به» اسـتعاره از سـینه اسـت و
نکتهای که از آن و همچنین از تشبیه سینه به لیمو ،مستفاد میشود گرایش عجیب و مرموز شاعران کرد
به استفاده از میوههای زردرنگ در جایگاه مشبهبه در تشبیه سینههای معشوقشـان اسـت .گویـا آنهـا
سینههای معشوقکان خود را به رنگ زرد ،ترجیح میدادهاند و همواره در تشبیهات خود ،این گـرایش را
بازتاب دادهاند؛ البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که لیمو و به ،هر دو میوههایی معطر هستند و بـه
طور حتم ،شاعران در تشبیهات خود به این امر توجه داشـتهاند .در مصـراع دوم ،سهرسـهوز (سرسـبز،
اردک) مشبهبه زیبارویانی است که دریا را با شناکردن میپیماینـد .در ایـن بیـت میتـوان دریـا را نمـاد
عشق دانست:
ماێشتهێ دارایی دان له دهور بهێ
گاگا چۆ سهرسهوز دهلیا مهکهن تهێ
(خانمنصور)65 :1379 ،
mâêštaê dârâie dân la dawr-e baê / gaga ĉü sarsawz dalyâ makan taê

برگردان :ماێشتهدارایی را دور سینههای خود گره زدند و همانند سهرسهوز (اردک) با شنا کردن ،دریـا را
طی میکنند.
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 .2-2-3تشبیه گیسو به کمان
ً
در سنن ادبی معموال ابروان معشوق به کمان تشبیهمیشود که در آن فاکتور قوس آن مدنظر بودهاسـت،
ّاما شاکه در بیت زیر با استفاده از نوعی هنجارگریزی گیسوان معشـوق را بـه کمـان بهـرام گـور تشـبیه
نمودهاست .از نگاه دیگر این تشبیه میتواند از دو جنبه ،مورد بررسی قرار گیرد که هـر کـدام از تفاسـیر
آن ،خود میتواند نشانی از آ گاهی و دانش شاعر نسبت به انگارههـا ،اندیشـهها ،داسـتانهـا و اسـاطیر
قدما باشد .جنبۀ اول این تشبیه میتواند اشارهای تلمیحی به بهرامشاه معروف به بهـرام گـور باشـد کـه
تیراندازی بسیار ماهر و شکارچی چیرهدستی بوده است .جنبۀ دیگر این تشبیه را نیز میتـوان ایـنگونـه
تفسیر کرد که شاید شاعر در به کار بردن مشبهبه کمان بهرام ،به بهرام یا سیارۀ مریخ نظر داشـته اسـت؛
همانکه در نزد قدما نحس اصغر یا کوچک به شـمار میرفتـه اسـت .نکتـۀ اصـلی ایـن بحـث از آنجـا
سرچشمه میگیرد که سیارۀ بهرام در عین حال ،الهۀ جنگ و خونریزی نیز محسوب مـیشـده و قـدما
صور فلکی آن را به صورت جنگاوری با سپر و کمان ترسیم میکردهاند .شاید بتوان گفت این جنبـه نیـز
مورد نظر شاکه بوده است:
سێم تهمامه ،تهمام تهمامه
گیسوو چۆ کهمهن وینهێ بههرامه
(شاکه)60 :1379 ،
sêem tamâma, tamâm tamâma /gysu ĉü Kaman wênaê bahrâma

برگردان :سوم تمامه است که کامل و تام است و گیسوی وی چون کمان بهرام است.
 .2-2-4تشبیه معشوق و قامت وی به بزکوهی و نی
بهشکل معمول معشوق در اشعار گوناگون و در مقولۀ زیبایی به مواردی چون آهو ،غـزال و همچنـین از
بین رستنیها به شمشاد ،سرو و غیره تشبیه شـدهاسـتّ ،امـا بـا توجـه بـه پدیـدههـای اقلیمـی و نگـاه
زیباییشناختی در اشعار این دو شاعر ،گاه تشبیهاتی دیدهمیشود که با توجـه بـه نگـاههـای مرسـوم در
شعر بدانها نوعی هنجارگریزی محسوب میگردد؛ رمندگی و زیبایی آهو از مواردی اسـت کـه همـواره
در تشبیهات شاعران کرد و فارس جایگاه خاصی داشتهاست ،در بیت زیر شاکه با اسـتفاده از تشـبیهی
زیبا ،ابتدا چهرۀ آهو (جـهێران) و چهـرۀ معشـوق خـود را یکـی دانستهاسـت و دهـان دختـری بـه نـام
«گوڵخهنان» را در ظرافت به دهان آهو تشبیه کرده استّ ،اما در تشبیهی هنجارگریزانـه معشـوق را کـه
ً
معموال به سبزی و ثمردهی در اشعار تشبیه میگردد را به نی تشبیه کردهاسـت کـه فاقـد ایـن فاکتورهـا
است:
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ههیشتم گوڵخهنان دۆهت سهیهمهێ
دهم وێنهێ جهێران ،بااڵ وێنهێ نهێ
(شاکه)61 :1379 ،
hayštem gwełxanân düat-e sayamaê / dam wênaê jaêrân bâłâ wênaê naê

برگردان :هشتم گلخندان دختر سیدمحمد است که چهرهاش چون چهـرۀ آهـو و قـامتش همچـون نـی
است.
 .2-3تشبیههای مرسوم
نوع دیگر از تشبیهات بهکار رفته در اشعار شاکه و خانمنصور تشبیهاتی است که بـهکـارگیری آنهـا بـر
اساس سنن ادبی بودهاست؛ بهعبارت دیگر در اینگونه تشبیهات شاعر از مشـبهبـههـایی اسـتفادهکـرده
است که در اشعار دیگر شاعران دارای سابقۀ بهکارگیری بودهاست .البته این امر را نیـز نبایـد فرامـوش
کرد که مسبوق به سابقه بودن بهکارگیری این تشبیهات به معنای کهنه و ناکارآمد بودن آنها نیست.
 .2-3-1تشبیه معشوق به خورشید
شاعر در بیت زیر ،حضور معشوق را مانند پرتو آفتاب ،باعث روشـنی و گرمـی مـیدانـد .نکتـۀ جالـب
توجه در مصراع دوم این بیت ،پراکندن دو مادۀ خوشبو (عطـر و عنبـر) توسـط پرتـو آفتـاب در اطـراف
است .حال میتوان گفت که روشنی و گرما جزء خصوصـیات آفتـاب اسـت؛ ّامـا پراکنـده شـدن بـوی
خوش از پرتو آن ،نوعی انحراف از هنجار محسوب میشود که در ادبیات کـردی کمسـابقه مـیباشـد و
شاعر به زیبایی ،این انحراف را زینتبخش مصراع دوم کرده است:
دنیا ڕووشن کهێ وێنهێ شوڵهێ خوهر
عهتر و عهنبهرێ مهچوو دهر وه دهر
(شاکه)71 :
denyâ rušen kaê wênaê šołaê xwar / atr-o anbarê maĉu dar wa dar

برگردان :وی همچون شعلۀ خورشید دنیا را روشن میکند و عطر و عنبر را به همه جا پراکنده میکند.
 .2-3-2تشبیه بهار به حاکم جدید
زمستان ،باتوجه به شیوۀ زندگی و موقعیت جغرافیایی سکونت مردمان کرد ،موجـب بـروز محـدودیت-
های فراوانی برای زندگی این مردمان میشده است .مشکالت معیشتیای کـه شـاعران قـدیم در فصـل
زمستان با آنها دست و پنجه نرم میکردند ،سبب میشد آن نگاه لطیفی را که شاعران امروزی بـه بـرف
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و زمستان دارند ،در نگاه آنها بیفروغ باشد .این دوگانگی فکری در مورد شاعران کـرد کـه بسـیاری از
آنها در کوهستانها و در دل طبیعت زندگی میکردند جلوۀ بیشتری دارد .زمستان ،نماد ظلم طبیعـت و
بهار ،نماد عدالت طبیعت اسـت .همـان طـور کـه از بیـت زیـر مشـاهده میشـود ،عناصـر سیاسـی -
اجتماعیای چون حاکم و حکومت در زبان و اشعارش گاه و بیگاه قابل مشاهده است .این امـر مـا را
در تأیید بعضی گفتارها در مورد خانمنصور و ایـن کـه وی جـزو سـرادارن و جنگـاوران بنـام در دوران
زندگیش بوده است ،یاری میرساند .در این بیت شاید یکی از دالیل استفاده از واژۀ حاکم بـرای تشـبیه
بهار ،به طور ناخودآ گاه همین روحیۀ سلحشوری وی است .شاعر بهـار را بـه حـاکمی عـادل و دادگـر
تشبیه کرده که دست جور و ظلم زمستان را از سر مردم و طبیعت کوتاه کـرده و بـر درختـانی کـه از ایـن
ظلم ،سیاهپوش شدهاند ،لباس سبز پوشانیده است:
وههار هاتگه چۆ حاکم نوو
سیا درهختان کرد وه سهوزه چوو
(خانمنصور)47 :1379 ،
wahâr hâtega ĉü hâkem-e nu / seyâ draxtân kerd wa saeza ĉu

برگردان :بهار همانند حاکمی تازه آمده و درختان خشکیده را به درختانی سبز تبدیل کرده است.
 .2-3-3تشبیه زلف و سینۀ معشوق به پیچک و لیمو
طبیعت در روح و جان شاعران کردزبان چنان رسوخ و نفوذی دارد که هرآنچـه را میخواهنـد توصـیف
کنند ،در قالب عناصر طبیعی نقاشی میکنند .طبیعت از نگـاه کردهـا لطـافتی زنانـه دارد کـه مـیتـوان
خصوصیاتی چون زیبایی ،زاینـدگی ،پـرورش و  ...را در آن مشـاهده کـرد .بـه همـین دلیـل در تشـبیه
معشوقکان کرد به صورت ناخودآ گاه میتوان گرایش به مشبهبههای طبیعی را آشکارا به تماشا نشسـت.
شاعر در بیت زیر ،چین و شکن گیسوان و زلف معشوق را به پیچ و تاب گیاه «لهوالو» (پیچک) تشبیه
ُ
کرده است .مورد قابل توجه دیگر در نگاه و فکر شاعران کردزبان نسبت به معشـوق ،عالقـه و گـرایش
آنان به معشوقکان کم سن و سال است که گویا در نظر آنان خواستنیتر مینمودهانـد؛ بـه همـین دلیـل،
ً
برای تشبیه سینههای نورستۀ این معشوقکان از مشبهبهی چون لیمو بهره میگرفتهاند که میوهای نسـبتا
کوچک است .وجهشبه دیگر در این تشبیه میتواند شکل فیزیکـی لیمـو باشـد .شـاعر در مصـراع دوم
بیت زیر ،سینههای تازه برآمدۀ معشوق را دو لیموی نورسیده دانسته است:
زڵف لهوالوێ بپێچم له دهس
بوومه نهردهوان دو لیموو نهوڕهس
(همان)51 :
zełf-e lawlâwê bepêĉem la das / buma nardawân do lymu nawŕas
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برگردان :زلف همچون پیچک او را به دستان خود میپیچم و به نگهبانی دو لیموی نورس او میپردازم.
 .2-3-4تشبیه چشم معشوق به چشم آهو و انگشتان وی به شا شمشاد
شکار یا بزکوهی در زبان کردی ،نماد معشوقکان زیبارویی است کـه همـواره در حـال رمیـدن هسـتند.
شوخی چشمان معشوق را به چشمان شکار شبیه دانسته است« .شمشاڵ» یا همـان
شاعر در بیت زیر
ِ
ساز و آلت موسیقی نازک نیز که همواره به دلیل کشیدگی و صـاف بـودنش ،دسـتمایهای بـرای تشـبیه-
سازی در نزد شاعران بوده ،در مصراع دوم بیت زیر ،مشبه ِبه تشـبیهی بلیـغ واقـع شـده اسـت .در ایـن
تشبیه ،انگشتان ظریف یار (پهنجه) به شمشال ،تشبیه شده است:
گهل گهل نازاران شووخ شکار چهو
وه پهنجهێ شمشاڵ یهک مێان قهشهو
(همان)67 :
gal gal nâzârân šux-e šekâr ĉaw / wa panjaê šemšâł yak mêân qašaw

برگردان :دسته دسته زیبارویانی که چشمانی چون شکار دارند با پنجههای همچون شمشال همـدیگر را
نوازش میکردند.
 .2-3-5تشبیه معشوق به ماه کامل
ملیـتهـا و ّ
تشبیه معشوق به ماه کامل از مشترکات تشبیهی میان بسیاری از شـاعران بـا ّ
قومیـتهـای
مختلف از جمله کرد و فارس است .درخشش نور سفید ماه ،بارزترین وجهشبه موجـود در طـرفین ایـن
گونه تشبیهات است .الزم به ذکر است هرگاه ماه بهعنوان مشبهبه برای معشوق استفاده میشود ،منظور
ماه کامل است .در مصراع اول بیت زیر ،شاعر درخشش پیشانی معشوق را به قرص ماه کامـل تشـبیه
کرده است:
شهوق پێشانیش چۆ قورس قهمهر
ئێوارهێ لیڵه پهرده کیشاو سهر
(خانمنصور)71 :1379 ،
šawq-e pêšânyš ĉü qwers-e qamqr / eêwâraê laeła parda kyšâw sar

برگردان :درخشش پیشانی وی همانند قرص قمر است که از پردۀ شب ،سر بیرون کشیده است.
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.2-3-6تشبیه معشوق به ماه
شیرین در زبان کردی ،مجاز از معشوق محسوب میگردد؛ البته نباید شیرین را استعاره از معشوق بـه-
حساب آورد؛ زیرا معشوق و شیرین ،هردو از یک جنس هستند و بهحساب آوردن استعاره در این مورد
صحیح نیست؛ زیرا عنصر خیال در آن بسیار ضعیف است .شاعر در این بیت ،معشوق را به مـاه ماننـد
کرده است که مسیر رفت و آمد وی از نورش روشن میگردد .این نکته را نیز بایـد مـدنظر قـرار داد کـه
آسمانی که ماه شاعر یا همان معشوق در آن رفت و آمد میکند ،صاف و خالی از ابر ترسیم شده است و
این از خصوصیات آسمان تابستان است و میتواند نشانگر گرایش و عالقۀ شاعر به این فصل باشد کـه
با توجه به زندگی کشاورزی و عشایری شاعر ،فصل تمتع از نعمتها و کسب رزق برای اوست:
شرین گل مهخوهێ چۆ مانگ له پهرده
شرین ڕووشن کهێ شهوان مهرده
(همان)73 :
šeryn gel maxwaê ĉü mâng la parda / šeryn ŕušen kaê šawân-e marda

برگردان :شیرین(محبوب) همانند ماه در پرده رفت و آمد میکند و شبهـای مـرده (تاریـک) را روشـن
میسازد.
 .2-3-7تشبیه معشوق به ماه کامل
ً
معموال قرص کامل ماه در شعر شاعران ،مشبهبه تمام صورت سفید و درخشان آنها واقع میشود؛ ّامـا
در بیت زیر و ابیات دیگر از خانمنصور ،تشبیه ماه برای جزئی از صورت معشوق که پیشانی وی اسـت
بهکار گرفته شده است .ناگفته نماند که پیشانی در نزد مردمان کرد ،محل ساطع شـدن نـور یـا کـدورت
است که یک نوع روانشناسی بر اساس چهره محسوب میشود:
شهوق پێشانی چۆ مانگ دو ههفته
ههر ههفته له پێشت دو ههفته کهفته
(خانمنصور)97 :1379 ،
šawq-e pêšâni ĉü mâng-e do hafta / har hafta la pêšt-e do hafta kafta

برگردان :درخشش پیشانی وی همانند ماه دو هفته است که هر هفتهای بعد دو هفته دیگر آمده است.

.3نتیجهگیری
کالم شاعران و نویسندگان از لحاظ ادبی و عاطفی با کالم عادی سایر مردم متفاوت است .دلیل اصـلی
این تفاوت ،بدون شک ،بهرهگیـری شـاعران از نیـروی خیـال اسـت کـه فضـای شـعری آنـان را ارتقـا

نگاهی به تشبیه در دیوان شاکه و خانمنصور(ص ---------- )52-35مسعود باوانپوری و همکاران 51 

میبخشد و فراتر از کالم زمانه قرار میدهد .شاعران کردیسرا نیز در بهرهگیری از صـور خیـال ،بسـیار
موفق بوده و بدون تردید پابهپای قافلۀ شاعران طی طریق کرده و کالمشـان را مخیـل کردهانـد .حضـور
طبیعت و محیط در شعر این شاعران به آنان اجازه داده است تا به بهتـرین نحـو ممکـن از صـور خیـال
بهره گیرند .در این راستا تشبیه به عنوان مهمترین و در واقع رکن اصـلی صـور خیـال در شـعر شـاکه و
خانمنصور به زیبایی هر چه تمامتر به کار گرفته شده و گاهی بـه آفـرینش تصـاویری بکـر منجـر شـده
است .آنان صحنههایی را که در سراب بازان و نیز سراب خوران که اقامتگاه تفریحی آنان بوده ،مشاهده
کردهاند به زیبایی تمام در قالب کالم جاری ساختهاند .آنها اغلـب تشـبیهات مفصـل و مفـرد بـه کـار
بردهاند و حضور تشبیه بلیغ در شعر آنها کمرنگ است .تشبیهات به کار رفتـه در سـرودههای آنـان ،از
نوع محسوس است که زیبایی و حالوت ویژهای به شعر این دو شاعر توانمند ایالمـی بخشـیده اسـت.
عناصر طبیعی بهویژه فصل بهار در شعر این دو شاعر جلوۀ خاصی یافته است .آنها در استفاده از ایـن
عناصر ،به عناصر اقلیمی محل سکونت خود (ایوان غرب) گرایش داشتهاند .بهشکل دیگری مـیتـوان
گفت تشبیه در اشعار شاکه و خانمنصور ،بارزترین صور خیال محسوب میگردد که از شکل و سـطوح
گوناگون آن بهره بردهاند .در اشعار این دو شاعر انواع تشبیه بدیع ،هنجارگریزانه و مرسوم و معمـول بـه
شکلی مساوی بهکارگرفته شدهاست.
پینوشتها
 -1هام فردی ،شگردی است در سرایش اشعار؛ به این صورت که شاعر مصراعی را فیالبداهه میگوید و شاعر
دیگر ،مصراع دوم را بسراید.
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