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بررسی تطبیقی سبکشناسانهی قصیده
«ههلو» سواره ایلخانیزاده و «النسر» عمر ابوریشه
تاریخ دریافت – 2931/4/12 :تاریخ پذیرش2931/6/9 :

صالحالدین

عبدی 1

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ناصح

مالیی2

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده
تمثیل در گذشته و حال نقش مهمی را در ادبیات
آموزشی ایفا کرده است و شاعران و نویسندگان
بسیاری برای بیان هدف خود از آن بهره بردهاند.
دو داستانِ «النسر» سرودهی شاعر سوری عمر
ابوریشه و «ههلو» سرودهی شاعر کُرد سواره
ایلخانیزاده از جمله شعرهای تمثیلی هستند .هر
دو عنوان «النسر» و «ههلو» به معنی عقاب است.
دو قصیده از نظر شکل و محتوی ،دارای ویژگی-
های مشترکیاند؛ در مقابل ویژگیهای منحصر به
خود را دارند که این امر زمینه را برای سبک-
شناسی تطبیقی فراهم کرده است .سبکشناسی
تطبیقی الیهای ،سهم و نقش هر بخش از زبان را
در شکلگیری سبک هر فرد به روشنی نشان می-
دهد .این مقاله برای آشنایی با سبک دو شاعر در
قصیدههای مذکور میکوشد تا آنها آن را در سه
الیهی سبکشناسی آوایی ،ساختاری یا نحوی و
بالغی مورد کاوش قرار دهد و با هم مقایسه و
تطبیق کند .از جملهی نتایج به دست آمده میتوان
به اشتراک بسیار در الیهی نحوی و بالغی اشاره
کرد .روش تحقیق در این پژوهش نیز توصیفی ـ
تحلیلی است.
کلیدواژهها :بررسی سبکشناسانه ،عقاب ،النسر،
سواره ایلخانیزاده ،عمر ابوریشه.

کورته
تەمسیل لە ڕابردو و ئێستادا ڕۆڵێكی گرنگی لە
وێژەی فێركاری بووە ،و شاعیران و نووسەرانێكی زۆر
بۆ بەڕێوەبردنی ئامانجی خۆیان كەڵكیان لێوهرگرتووە.
دوو چیرۆكی النسر (ئەننەسر) ھۆنراوەی شاعیری
ھاوچەرخی سووریایی عومەر ئەبووڕیشە و ھەڵۆ
ھۆنراوەی شاعیری ھاوچەرخی كورد سوارە
ئیلخانیزادە لە ئەم بوارەدا دادەنرێن .واتای سەردێڕی
ئەننەسریش ھەر ھەمان ھەڵۆیە لە زمانی كوردیدا .ئەم
دوو چیرۆكە لە باری پێكھاتە و ناوەرۆكەوە
تایبەتمەندیگەلێكی ھاوبەشیان ھەیە و ھەروەھا
تایبەتمەندیگەلێكی تایبەت بە خۆیان ھەیە كە
ڕێگایان بۆ شێوازناسی بەراورد خۆش كردووە.
شێوازناسی بەراوردی توێتوێ ،ڕۆڵ و كاریگەری
ھەر بەشێك لە زمان لە گیرسانی شێوازی ھەر
كەسایەتییهك بە ڕوونی پیشان دەدات .ئەم وتارە بۆ
ناسینی شێوازی ھەر دوو شاعیر لە قەسیدە
ناوبراوەكەیاندا ھەوڵ دەدات لە سێ توێی شێوازناسیی
دەنگی ،پێكھاتەیی و جوانكاری بكۆڵێتەوە و لەگەڵ
یەك بەراوردیان بكات .لە دەستكەوتەكانی ئەم
لێكۆڵینەوە دەتوانین ئاماژە بە ھاوبەشیێكی زۆر لە
توێی پێكھاتەیی و جوانكاریدا بكەین .ڕێبازی
لێكۆڵینەوەكە وهسفی ـ شیکارانهیه.
وشە گهلی سەرەکی :بەراوردیی شێوازناسانە ،ھهڵۆ،
النسر ،سواره ئیلخانیزادە ،عومهر ئهبووڕیشه.
1. s.abdi@basu.ac.ir
2. naseh.m1986@gmail.com

802

 -1مقدّمه
صــنعت یا فنی که هر دو شــاعر از آن برای ســرودن و به نظم درآوردن قصــیدههای
مذکورشان استفاده کردهاند ،تمثیل ( )Allegoryمیباشد .تمثیل «روایتی است به شعر یا
نثر که مفهوم واقعی آن از طریق برگردان اشــخاو و حوادب به صــورتهایی غیر از
آنچه در ظاهر دارند ،به دسـت میآید» (میرصادقی« .)808 :8811 ،که دارای دو الیهی
معناییِ ظاهری و باطنی باشـــد که در آن تمامی وقایش ،شـــخصـــیت ها و اعمالِ (در
مواردی زمان و مکان نیز) سطح روبنایی ،دارای مرجش مشابهی در سطح درونی است»
(مقـدادی« .)871 :8838 ،در روایات تمثیلی ،اشـــخاو اغله ههرههای آدم گونه و
تشخیص یافتهای از معانی انتزاعی هستند» (داد .)861 :8830 ،بنابراین ،هیئتی که آن را
از طریق واژگـان و عبـارات میبینیم ،واقعی نیســـت ،بلکه الیهای اســـت ظاهری که
خواننده باید آنها را از روی صـورت شـخصـیتهای تمثیلی کنار بزند تا به شخصیت
حقیقی برسد« .تمثیل در همه انواع ادبی به کار میرود .معمولترین شکل ارائه تمثیل،
خاصـه تمثیل فکری ،افسـانه ،به خصوو افسانه حیوانات است که در آنها ،حیوانات،
تمثیل شــخصــیتها یا خصــوصــیات اخالقی و رفتارهای نوع بشــر قرار میگیرد»
(میرصـادقی .)808 :8811 ،ادیه نیز حیوانى را برمیگزیند که با حال و هوای موضوع
و هدف او متناسه ،و با شرایط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعهاش همخوان است
و هدف از این کار «اتخاذ پند اخالقی مستتر در پیرنگ آن است که اصالً لزومی ندارد
به طور صریح از طریق عبارت اخالقی بیان شود» (مقدادی.)871 :8838 ،
عقاب در قصـیده عمر ابوریشه در شخصیت یک انسان آزاد تسسم پیدا میکند
که در گذشــته جایگاه واالیی داشــته اســت ،اما ســطح این جایگاه و منزلت ،رفته رفته
تنزل پیـدا میکنـد؛ زیرا در برابر هیمنه و ظلم و ســـتم ســـتمگران و ظالمان در حق
شـهروندان دهار سـسـتی شده است و خودش را در جایگاه پستی میبیند که شایسته
شـخصـیتی هون او نیست ،به همین خاطر ،به خودش میآید و ذلت و خواریاش را
درک میکند و جایگاه و منزلت ســـزاوارش را مییابد و تا زمان مرگش بر همین حال
باقی میماند .شـخصیت ههلو در شعر ایلخانیزاده نیز بسیار نزدیک به شخصیت النسر
در قصـیده ابوریشـه اسـت .او ههلو را در شـخصیت انسان کهنسالی به تصویر کشیده
است که مرگش را نزدیک میبیند .بر این اساس به وضعیت خودش فکر میکند و این
ســـؤال فکر او را مشـــ ول میســـازد که هرا او (جنق عقاب) عمری کوتاه دارد اما
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پرندهای دیگر همچون کالغ عمری طوالنی دارد؟ به ســوی کالغ میرود تا راز زندگی
طوالنیاش را از او جویا شــود .گفتگویی میان عقاب و کالغ آغاز میشــود و کالغ راز
زندگی طوالنی مدتش را برمال میکند و میگوید :راز زندگی طوالنی مدت زیستن در
پستی ،خواری و خوردن گوشت مردار حیوانات و غذاهای گندیده است ،اما عقاب آن
زندگانی پسـت و خوار را نمیپذیرد و به یاد گذشـته شرافتمند و پرافتخارش میافتد،
پرواز بر بلندیها و خوردن غذاهای خوشــمزه و پاک و . ...در پایان به کالغ میگوید:
این زنـدگی طوالنی مـدت پیشـــکش خودت باد ،من زندگی کوتاه مدت خودم را بر
زندگی بلند مدت تو ترجیح میدهم.
تشابهات و تفاوتهایی در شکل و محتوای دو قصیده وجود دارد .این مقاله بر
آن اسـت تا هر دو قصـیده را در سـه الیهی سـبک شناسی بررسی نماید .الیهی اول:
الیهی صـوتی یا آوایی .الیهی دوم :الیهی نحوی یا ترکیبی .الیهی سوم :الیهی بالغی
یا معنایی .الزم به ذکر است که مقاله حاضر را در ابتدا به زبان عربی نوشتیم سپق آن
را به فارسـی برگرداندیم ،به این دلیل بیشـتر منابش و مراجش مورد استفاده از نوع عربی
است و کمتر از منابش فارسی بهره بردهایم.
 -1-1سؤاالت تحقیق
 -8تشــابهات و تفاوت های موجود در ســبک دو شــاعر در این دو قصــیده
هگونه است؟
 -2جایگاه مؤلفه های فرهنگی همچون ضـربالمثل در سبک دو شاعر در هه
سطحی است؟
 -8سبک دو شاعر در کدام سطح زبانی برجستگی پیدا کرده است؟
 -2-1فرضیهها
 -8تشــابهات زیادی در موســیقی درونی و بیرونی هر دو قصــیده وجود دارد؛
همچنین اشتراکاتی در مضمون و محتوا نیز وجود دارد.
 -2اســتفاده از ضــربالمثلها ویژگی بارز ســبک ایلخانیزاده در این داســتان
است.
 -8ســبک دو شــاعر در الیهی آوایی و نحوی بارز و مشــخص اســت ،با این
تفاوت که سبک ایلخانیزاده در الیهی بالغی برجستگی بیشتری پیدا کرده است.
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 -2پیشینهی تحقیق
بررسـیهای تطبیقی سبک شناسانه در مقایسه با بررسیهای سبک شناسی در هر زبان
و ادبیاتی بسـیار کمتر است .از جمله بررسیهای مرتبط با این موضوع می توان به این
مقاالت اشــاره کرد :مقالۀ «بودن یا نبودن؟! نه ،هه گونه بودن! مقایســه شــعر عقاب از
پرویز ناتل خانلری و نســر از عمر ابوریشــه» نوشــتهی منصــور پیرانی که در مسلهی
ادبیـات تطبیقی (فرهنگســـتـان زبـان و ادب فارســـی) ،پیاپی  ( 88بهار و تابســـتان
8831هـ.ش) :و  886-30به هاپ رسیده است .مقالۀ «بررسی تطبیقی رمز عقاب در
شــعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشــه» نوشــته ســید محمدرضــی مصــطفوینیا و
همکاران ،که در مسلهی بوستان ادب دانشگاه شیراز /سال سوم ،شماره ههارم ،زمستان
شێرری «ھەڵۆ»ی سوارە لە ڕوانگەی
 ،8830پیاپی  80به هاپ رسـیده است« .لێكدانەوەی شـێرری
سواره ایلخانیزاده از دیدگاه ســاختارگرایی)
ساختارگرایی)
شعر عقاب ســواره
سی شــعر
(بررســی
پێكھاتەخوازییەوە» (برر
نوشــته جعفر قهرمانی که در پژوهشــنامه ادبیات کردی ســال اول ،شــماره اول ،پاییز
 8831به هاپ رسیده است .اما موضوع این مقاله در نوع خود جدید و بیسابقه است
و سـبک سـواره ایلخانی زاده در شـعر عقاب را با سبک همتای خود عمر ابوریشه در
شعری تحت همین عنوان بررسی مینماید.
 -3سبکشناسی الیهای
همانطور که از عنوان پیداسـت ،برای آشنایی با سبک نویسنده ،الیههای مختلف زبانی
مورد بررسـی قرار میگیرد .این نوع سـبکشـناسی شبیه به تشریح جسم است و همه
زوایای گفتار و نوشتار را به طور روشنی نشان میدهد .سبکشناسی الیهای متن را در
پنج الیه (آوایی ،واژگانی ،نحوی ،معنایی و کاربردشـناسـی) بررسی میکند .ما در این
مقاله فقط در سه الیهی آوایی ،نحوی و بالغی به بررسی دو داستان منظوم تمثیلی یاد
شــده پرداختهایم« .وقتی متن را در الیههای مختلف تحلیل میکنیم ،مشــخصــههای
برجسـته سبک و نقش و ارزش آنها در هر الیه جداگانه مشخص میشود .این روش،
کشـف و تفسیر پیوند مشخصههای صوری متن با محتوای آن را آسانتر میسازد .این
شــیوه از آشــفتگی تحلیل و تداخل دادهها و دیدگاهها پیشــگیری میکند» ( فتوحی،
.)287 :8831
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 -1-3الیهی صوتی یا آوایی
اولین نمود تفکر و اندیشـه انسان در لف و آوا نمودار میشود و از لحظه آغاز تاکنون
وابسـتگی بسـیاری میان موسیقی هر حرف ،کلمه و جمله و محتوا و مفهوم آن وجود
داشـته اسـت« .موسـیقی عنصـری اسـاسی از عناصر شعر است و بارزترین وسیله ای
اســت که شــاعر آن را در ایساد قصــیده به کار میگیرد» (عشــرز زاید.)811 :2002 ،
موسـیقی شعر با دو نوع درونی و بیرونیاش دارای اهمیت بسیاری است که ارزش آن
در گذشــته و حال بر کســی پوشــیده نیســت« .موســیقی رکن مهمی در ذوق نقدی و
قضـاوت درباره قصیده (شعر) است» (عبدالحاف :8331 ،ج .)3 :8رابطهی عمیقی میان
ذات انسان و موسیقی وجود دارد ،طوری که خروج احساسات و عواطف انسان بدون
همراهی موسـیقی ممکن نیست« .موسیقی ،یک آرایش خارجی که به شعر افزوده شده
باشـد ،نیسـت؛ بلکه ابزاری است ا ز جنق موثرترین وسایل الهام و قدرتمندترینشان
برای بیان آنچه که در ژرفای وجود انسـان پنهان است و سخن توانای بیانش را ندارد»
(عشری زاید .)811 :2002 ،اهمیت این الیه نسبت به الیههای دیگر کمتر نیست؛ زیرا
«روابط آوایی بر متن  -اگر شعر باشد  -هیره و مسلط میباشند» ( بشیر.)1 :2003 ،

 -8-8-8موسیقی درونی
 -8-8-8-8تکرار واجها
هر واج ،واژه و جملـهای دارای یـک بار موســـیقایی ویژه ،و به تبش آن دارای مدلولی
خاو اسـت .هرگاه که واجها و واژگان و عبارات تکرار میشـوند ،معانی و مدلوالت
نیز تکرار میشــوند و بر غنای مفهوم و محتوی میافزایند« .بنابراین ،صــحنه تکراری
شـعر ،بعد از تکرارشدن ،منسر به خلق داللت دوم پق از داللت اول میشود؛ زیرا در
صـحنه تکراری ،هیزی غیر از آنچه که در قبل بیان شده است میخوانیم ،و این تکرار
در الهام و اثرگذاری عمیق در جان خواننده ســهیم اســت» (هیمه .)16 :8331 ،شــایان
ذکر اسـت که پدیده تکرار در هر بافت و متنی دارای سطح و مقداری است و همیشه
به یک اندازه نیســت« .آهنگ ،واحد ارزش موســیقایی کاملی ندارد ،بلکه ارزش آن در
داللتی است که در جایگاه خودش آن را تولید میکند و خواننده را در درک متن یاری
میکند» (سـعدالسبار .)888 :2001 ،ابوریشه از حرف حاء در اشعار زیر بهره میگیرد.
« ویژگی این حرف ،تــداعی آســـایش و نسوا یــا زمزمــه اســـت و این دو از جملــه
ویژگیهایی هستند که انسان را به تامل و ژرفنگری برمیانگیزانند» (السعدنی( ،)8بیتا:
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.)88
إن للــــجُرحِ صیـــحـةً  ،فـــابـعَثیهـــــا

فـــی سَمَــــاءِ الــــتدُّنَى فَحِیــــحَ سَعِیـــــــ ِر
(ابوریشه)851 :8991 ،

همچنین از تکرار آوای حرف الف که از حروف باز به حســـاب می آید اینگونه بهره
میگیرد.
أَصبحَ الــسََّفـــــحُ ملعـــــباً للنـــَُّســـــورِ

فـــاغضَبـــی یـــــا ذُرى الجبـــــالِ و ثــُوری

لمــــلمــــی یــــا ذُرى الجبـــالِ و بقـــایــا

النســــــر ،و ارمـــــی بهــــتا صُدورَ العــُصور

تَــــــارکــــــاً خَلفَـــــهُ مَواکـــبَ سُحبٍ

تتهــــــــاوى مــــــــِن أُفقهــتا الـمَســحُورِ
(همان 851 :ـ )859

هر کـدام از حروف هسایی ،یک نوع خاو از حاالت و احســـاســـات را در
برمیگیرند«.حرف الف انسانیت را با همه ابعاد خوشحالی و ناراحتیاش در خود جای
السـعدنی ( ،)2بیتا .)62 :شـاعر گاهی درباره حماسه و شور سخن میگوید
میدهد» (ال سعدنی
و گاهی نیز درباره غم و اندوه گذشته .حرف الف نقش کلیدی در این دو جایگاه بازی
میکند .اما ایلخانیزاده در قصــیده اش بیشــتر از حرف هاء اســتفاده میکند .او فصــل
پاییز را کنایه از مرگ میداند و وضـعیت عقاب را توصـیف میکند که در شرف مرگ
است و بر گذر ایام جوانی اش حسرت میخورد:
پــاییــــــــزە دار و دەوەن بــــــــێ بـــــــەرگـــــــــــــــــــــــە
دڵــــــــــــی پــــــــــــڕ بـــــــــوو لـــــە پـــــەژارە و لــە دڵــــۆ

دڵ پـــــــەشــــــــۆكــــــــــاوی خــــەیاڵــــــــی مــــەرگـــە
ژینــــــــــــــی خــــــــــۆی ھــاتـــــــــەوە بیـــــر پیــــرە ھــەڵـۆ
(ئیلخانیزاده)511 :4182 ،

سیقى حرف های ،حزن و دردمندی ژرفی را در وجود خواننده ایساد میکند و به
موســیقى
مو
او کمک میکند تا همزادپنداری بیشــتر و بهتری با ســراینده یا قهرمان داســتان داشــته
باشـد .همچنین زمانی که شاعر میخواهد هیبت و عظمت عقاب را به نمایش بگذارد
از تکرار حرف کاف بهره میجوید:

سا تە ە ڕەو
ــــرســـــــــــــا
شتە لە تـ تر
دەشـــــــــــــتە
كەوتە ئەو دە

دەرپـــــــــەڕی كـــــــــــوڕكــــــــــــوڕ و كـــــڕ مایـــــــەوە كـــەو

(ابوریشه)851 :8991 ،

 -2-8-8-8تکرار واژگان
بخش دوم الیهی آوایی مربوط به واژه میباشد .این نوع تکرار تأثیرات مختلفی بر متن
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دارد« .گـاهی اوقـات باعت تولید معنی و گاهی اوقات نیز تولید ریتم ناب میکند و یا
در درجه سـوم ،معنی و ریتم را با هم درمیآمیزد» (عبدالمطله .)101 :8337 ،ابوریشه
تأثیر معنایی و ریتمیک فعل تطیری را اینگونه درمیآمیزد:
ال تَطیــــری جَوَّابَــــةَ السََّفـــحِ  ،فــالنسـ  . . .ـرُ إذا مـــــا خَبـــــــَرتِهِ لـــــم تَطِیــری
(ابوریشه)801 :8991 ،

صل ا ز تکرار فعل تطیرین به دو صورت
حاصـل
اثرگذاری ریتم همراه با اثرگذاری معنایى حا
گوناگون ،زیبایی ترکیه را دوهندان کرده اســت .نوع دیگری از تکرار وجود دارد که
تکرار اشــتقاقی نامیده میشــود و آن بین کلماتی اســت از یک ریشــه واحد هســتند.
اهداف زیادی از این نوع تکرار دنبال میشود که یکی از آنها تاکید است:
ت
فَسَر ْ

فیه

رَعشةٌ مِن

جُنـــــو  . . .نِ الكِــــــبرِ و اهتــــــزََّ هـــــزَّة المقــرور
(همان)808 :

همچنین برای تحسر و تمنی:
أَیَّها

النسرُ:

هل

أَعوُ ُد

کما

سَّفحُ قَـــــدْ أَمـــاتَ شُعُــوری؟
ُعدْ  . . .تَ أم الـــ َ
(همان)804 :

واژگان زیادی وجود دارد که رابطهی محکمی با موضــوع اصــلی دارد .این واژگان به
شـکل ملموسـی در البهالی ابیات قصـیده ابوریشه تکرار می شوند که در جدول زیر
آمده است.

واژه

بسامد

عقاب
دامنه
قله
افق

پنج بار
چهار بار
سه بار
سه بار

تکرار واژگانی در ههلوی ایلخانیزاده نیز موجود اســـت و بر زیبایی آهنگ و
معنا و ترکیبی از این دو افزوده است:
خـــۆی بە خۆی گـــوت كـە دەچـــــم بــــۆ الی قـــــــەل
بـــــــە قســــــــــە خۆشــــــــــــە مەتـــــــرســـــــی مــــــــــــردن
الی ھــــەڵــــۆی بـــــەرزەفـــــڕی بـــــەرزە مــــژی

كـــــەیخـــــــودای پیـــــــر و بــــــە بیـــــری گــــەلی مـــەل
تــــــــــاڵـــــە ئـــــــەو ھـــــــەستـــــــی بــــــە مــــردن كــــــردن
چــــــــۆن بــــــــژی خــــــۆشە نـــــەوەك چەنــــــدە بــژی
(همان 851 :ـ )859
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تکرار مذکور باعت زیبایی هرهه بیشــتر آهنگ ،و رســوب بهتر معنای شــعر در ذهن
خواننده میشود .باید این را اضافه کرد که نوع ادبی داستان ههلوی ایلخانیزاده از نظر
محتوا بســـیار نزدیک به نمایشـــنامه اســـت و تکرار واژگان نیز در هنین جوی تأثیر
دوهندانی خواهد داشــت .دیالوگ (گفتگوی دوطرفه) میان عقاب و کالغ اینگونه آغاز
میشود:
كــــــزی و بــــــبێ وازی
ھــــــاتە الی قەل بە كزی
ھاتە

ــــاســـــــــــــازی
سازی
ڵۆ نـ نا
ھەڵـــــۆ
مامە ھە
تی :مـــــامە
ــــوتـــــی:
قەل گـگو

( همان)518 :

شکارترین ویژگی آن است ،به شیوهای ادبی
شعر که از بارزترین و آآشـکارترین
«دیالوگ در این شـعر
شخصیت عقاب و کالغ را بروز میدهد و
ست و نقش ،جایگاه و مرتبه شـخصیت
به کار رفته ااسـت
خواننده را از اختالف خرد و اندیشه هر دو شخصیت داستان آگاه مینماید» (قهرمانی،
 .)811 :8831پربسـامدترین واژگان تکرار شـده در داستان شعری ههلو در جدول زیر
مشخص شده است.

واژه

بسامد

عقاب
مرگ
زندگی
کوه
قله
دامنه

هفت بار
یازده بار
ده بار
هشت بار
شش بار
پنج بار

 -8-8-8-8نمودهای دیگر آوایی
نمودهای دلنواز دیگری نیز دوشـادوش تکرار در قصـیده دو شاعر خودنمایی میکنند.
از جملـه آنهـا جناس ،تضـــاد ،بازگرداندن پایان ســـخن به آغاز آن (رد العسز على
الصدر) ،ترصیش ،توشیح یا تبیین ،مساورت یا همنشینی و تدویر است.
الف :جناس
یکی از انواع آرایههای لفظی است و خود نیز انواعی دارد .تنها نوع جناسی که
ت–
در قصـیده ابوریشـه به کار رفته است ،از نوع اشتقاقی آن است ،مانند :أعُو ُد  ،عُد َ
اهتزَ ،هزَّة .اما در قصـــیده ایلخانی زاده تعداد زیادی از نوع جناس ناقص وجود دارد،
مانند :بهرگە ،مەرگە – زریان ،گریان – مردن ،كردن – وەختی ،ســــەختی – مردم ،بردم –
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ژینێ ،تینێ – ھەستانی ،وەستانی – پاڵێ ،پاڵی – قووڵە ،ماقووڵە – چەندە ،چەند و . ...
ب :تضاد
یکی از انواع آرایههای معنوی اسـت که زیبایی خاصی به متن میدهد و دارای
دو نوع سـلبی و ایسابی اسـت .تضـاد در این دو قصیده از نوع ایسابی است .تضاد در
قصـیده ابوریشه :السفح و ذُرز السبال  -سماء و دُنى .و در قصیده ایلخانیزاده :خۆشــە
و تاڵەـ ـ نەمان و ژین -بەرز و نشێو -ھێزی و بێھێزە از نوع ایسابی و ھات و نەھات از نوع
سلبی است.
پ :رد العسز على الصدر (بازگرداندن پایان سخن به آغاز آن)
رد العسز علی الصـدر یکی از انواع آرایه های لفظی است که از تکرار دو کلمه
حاصــل می شــود و «کلمه اول در ابتدای مصــراع اول و دیگری در انتهای بیت اســت
(الهاشمی.)811 :8811 ،
ال

تَطیری

جَوَّابَةَ

السََّفحِ

،

فالنسـ  . . .ـرُ إذا مـــــا خَبـــــــَرتِهِ لـــــم تَطِیــری
(ابوریشه)801 :8991 ،

همچنین در مصـــراع دوم این بیت آرایه توشـــیح یا تبیین وجود دارد« .و آن هنگامی
اســت که به وســیله ســرآغاز ســخن می توان پایان آن را پیشــبینی کرد» (عبدالسلیل
یوسف :8313 ،ج.)877 ،8
ت :ترصیش
یکی دیگر از انواع آرایه های لفظی ترصــیش است که اساس آن بر پایه وزن بنا
شـده اسـت«.ترصیش توازن واژگان با هماهنگی بخش انتهایی آنها یا نزدیکیشان است»
الهاشـمی .)818 :8811 ،در قصیده ابوریشه میان واژه های صُدُور و عُصُور -شَرُود و
(الها شمی،
صیش وجود دارد .و در قصــیده ایلخانی زاده میان واژههای
ترصــیش
نَفُور -مِخْلبَیْه و مَنکِبَیْه تر
بەرزەفڕی بەرزەمژی ترصیش وجود دارد.
ج :مساورت یا همنشینی
یکی دیگر از نمودهای آوایی صنعت مساورت یا همنشینی میباشد و از عنوان
پیداست که «دو واژه مشابه در بیت بیاید ،هر دوی آنها یا در کنار هم قرار میگیرند یا
نزدیک هم ،طوری که اضــافه نباشــند و وبا حذف یکی از آنها معنا تمام باشــد .این
صـنعت از جمله تکرار یا تردید است» (عبدالسلیل یوسف:8313 ،ج .)878 ،8این نوع
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آرایه فقط در قصیده ایلخانیزاده یافت شد:
بۆ الی قەل
چم بـــۆ
دەچـــم
گوت كە دە
خۆی گـــوت
خۆی بە خـــۆی
خـــۆی

لی مەل
گەلـــــی
یری گە
یر و بە بـ بــــیـــــری
خودای پـ پــــیـــــر
كەیــــخـــــودای
كە ی
(ئیلخانیزاده)511 :4182 ،

چ :تدویر
یکی دیگر از آرایـههـای لفظی کـه باعت آهنگینی بیت میشـــود و در ادبیات
کالســیک عربی به طور فراوان وجود دارد تدویر اســت« .و آن این اســت که هر دو
مصـراع بیت در یک واژه مشـترک باشــند ،طوری که قسـمتی از آن در مصــراع اول و
قســمت دوم آن در مصــراع دوم باشــد» (المالئکه .)882 :2001 ،این نوع آرایه به طور
تقریبی در پنساه درصد از بیتهای قصیده ابوریشه وجود دارد:
إنَّه لم یَعُدْ یُكَحَِّلُ جَفْنَ

شهِ المَنْشــــورِ!
النََّجْــــــ  . . .ــــــــــمِ تِیْــهاً بِریــــ ِ
(ابوریشه)859 :8991 ،

کارکرد تدویر در ادبیات عربی مهم اسـت و این اهتمام «بیشـتر از آن است که فقط به
خاطر کامل شـدن وزن با استفاده از قسمتی از جمله باشد و از طریق کشش آهنگ آن
شـاعربودن شـاعر حاصل شود و به بیت نیز آهنگ و لطافتی بدهد» (المالئکه:2001 ،
 .)882این آرایه فقط در قصیده ابوریشه وجود دارد.
 -1-8-8-8تکرار ترکیهها و جمالت
منظور از این بخش بیان عبارات و جمالتی است که در البهالی قصیده دو شاعر تکرار
شـده اسـت و بر جو قصـیده تأثیر موسیقایی و معنایی گذاشته است .جملهی «یا ذُرز
السبال» دو بار در قصـیده ابوریشه آمده است که هدف از آن تأثیر موسیقایی است که
با تکرار آن ممکن می شــود؛ زیرا حرف ندای یا و دو واژه پق از آن که دارای حرف
الف اســت ،بیانگر احســاس دلتنگی و حســرت اســت .این جمالت نیز در قصــیده
ایلخانیزاده تکرار شـده است :تۆ بڵێی (به نظر تو) – ھات و نەھات (آمد یا نه )  -قەل
گوتی (کالغ گفت) .جمله اول و دوم بیانگر حســرت بر آنچه از دســت رفته اســت و
آخرین جمله نیز توصـــیف گفتگویی اســـت که میان عقاب و کالغ انسام میشـــود؛
بنابراین هدف از تکرار فقط جنبه موســیقایی آن نیســت؛ بلکه به وســیله آن معنا نیز
کاملتر و بهتر ادراک میشود و «این اکتشافات معنایی که در هر قصیدهای آن را حق
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میکنیم ،فقط نتیسه ساختمان آواهاست» (حسین قاسم.)866 :8332 ،

 -2-8-8موسیقی بیرونی و کناری
نمودهای بارز این بخش ،وزن و قافیه اســـت که در علم عرور بررســـی میشـــود.
« منظور از موسـیقی بیرونی شعر ،جانه عروضی وزن شعر است که بر همه شعرهایی
که در یک وزن سـروده شـدهاند ،قابل تطبیق اسـت» (شفیعیکدکنی .)838 :8861 ،اما
قافیه در دسـته موسیقی کناری قرار میگیرد .موسیقی کناری «عواملی است که در نظام
موسـیقایی شعر دارای تاثیر است ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده
نیست .آشکارترین نمونه آن قافیه و ردیف است» (همان.)838 :
ابوریشـه این شـعر را در قاله قصـیده سروده است که « بر یک قافیه واحد بنا
شـده اسـت» (موسی .)26 :8311 ،این قاله ریتم خاصی دارد که در تأثیر بر مخاطه
نمود پیـدا میکند .حرف روی  -به جز ســـه بیت  -در همه ابیات متحرک اســـت؛
بنابراین قافیه مطلق اســت .تعداد ابیات آن بیســت و یک بیت و در بحر خفیف کامل
سروده شده است« .این بحر مفرد نیست ،با این وجود ،گروهی از شاعران نوگرا تالش
کردنـد تا آن را جزو وزنهای مورد کاربردشـــان قرار دهند؛ هون به دلیل پتانســـیل
ویژهای که دارد وزن شــعر را به نثری بســیار روان و لطیف نزدیک میســازد .به نظر
میرســد دلیل پذیرش این ریتم از ســوی این شــاعران به خاطر جریان روان و جاری
ذاتی آن اســت» (علی .)883 :8337 ،اما ایلخانیزاده در این قصــیده از بحر رمل بهره
میگیرد و تعداد بیتهای آن به  11بیت میرسد و آن را در قاله مثنوی سروده است.
این قاله «یکی از قالههای شعر سنتی فارسی و آن شعری است شامل بیتهای پیاپی
در یک وزن که هر بیت آن قافیهای مستقل و جداگانه دارد» (میرصادقی.)261 :8811 ،
این تنوع در قافیه سـبه به وجود آمدن موســیقی جذاب و دلنوازی میشود .همچنین
بحر رمل «از بحرهای طربانگیز غنائی است که به دلیل روان بودنش باعت شیدایی و
سـرمسـتی در شـنونده میشود» (علی .)38 :8337 ،شنونده نیز هر بار که به آخر بیت
میرســـد ،میتوانـد قافیههای گوشـــنواز آن را را پیشبینی کند .قافیه در قصـــیدهی
ایلخانیزاده مقید اســت و منظور از مقید ســاکن بودن آن اســت .خالصــهی موســیقی
بیرونی بدین شکل است:

موسيقى بيرونى

بحر

قافيه

روى

قصيده أبو ريشه

خفیف

مطلق

راىمكسور

812
قصيده ايلخانى زاده

رمل

مقید

متنوع

 -2-3الیهی نحوى یا تركیبى
موضــوعاتی که در این الیه مورد بررســی قرار میگیرند ،ســاختار عبارات ،تعبیرها و
ترکیههایی اســت که نویســنده به کار میگیرد و نشــانی بارز برای ســبک او در نزد
خواننده اســت .ســؤالهای گوناگونی که در این زمینه برای خواننده پیش میآید این
گونه اسـت :نویسـنده (شاعر) کدام نوع از عبارات را به کار میگیرد؟ اسمیه یا فعلیه؟
عبارات انشـائی بیشـتر اسـت یا خبری؟ و  . ...بیشـتر عبارات قصـیده ابوریشه از نوع
جمله فعلیه و نوع فعل آن گذشـته (ماضی) است که در زبان عربی بر حدوب و تسدد
در گذشـــته داللت میکند .اگر از لحاظ آماری بررســـی کنیم ،میبینیم نزدیک به 30
درصد از از افعال از نوع ماضی است و  20درصد از این مقدار نیز عبارات نوع انشایی
و بقیه خبری هسـتند .اما بیشتر عبارات قصیده ایلخانیزاده با ترکیههای اسمی شروع
میشـود که بر ثبات داللت میکند ،و به ندرت عبارات انشائی در آن یافت میشود و
دلیل آن تمثیلی بودن قصیده میباشد .سرآغاز جمالت قصیده ابوریشه :أَصبحَ ،اطرحی،
لملمی ،هَسَرَ ،هَبَطَ ،تَبَارَتْ و  . ...و ســرآغاز جمالت قصــیده ایلخانیزاده :پاییزە (پاییز
است) ،دڵ (قله) ،ھەر (هر) ،تاو(آفتاب) ،ڕۆژ (روز) ،تۆ(تو) و . ...
عبارات هر دو قصیده نسبتا بلند هستند ،طوری که ابتدای بیت ابتدای عبارت و انتهای
آن انتهای عبارت است:
إنـــــه لــــــم يرــــــد يكحـــــــل جفــــــن النجــــــ  ...ــــــــم تيــــــــــــــــــــها بـــريشــــــــــــــه الــــــــــــمنشــــــــــــور!
(ابوریشه)859 :8991 ،

ترجمه :نیرویی برای خورشــید باقی نمانده اســت و با تعسه و حیرت خودش را به
سوی دامنه و پستی می کشاند.
انواع اسلوب انشائی در این دو قصیده به طور برجستهای وجود دارد ،از جمله
آنها اسلوب پرسشی و دستوری (امری) است .در قصیده ابوریشه:
أیها النســـــرُ :هل أعـــــودُ کمـــــا عُ ْد

تَ أم الـسفــــحُ قد أمـــاتَ شُعُــــوری؟

مــــدمَّى

تحــــت أقـــــدام دهـــركِ الـــسَِّكیِّــــر

و

اطرحی

الكبریاء

شلوا

(ابوریشه 851 :8991 ،ـ )804
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هل از ادوات پرســشــی و اطرحی فعل امر مفرد مونت مخاطه اســت و در قصــیده
ایلخانیزاده:
تۆ

بڵێـــی پاشـــی نەمـــان ژینــێ بێ

بــــــۆ لـــــەشـــــــی ســــــــــاردەوە بــــــــوو تینـــــێ بـــــێ

تۆ

بێ

یـــــــــا نــــە ئـــــــەو قــــــافڵـــــــــە وەستــــــــانـــــی بــــێ

بڵێـــی

ئەو

خەوە

ھەستــانــی

بیـــــــــــــكە سەرمــــــــــەشقی ژیــــــــــان ئـــــەو ئیشـــــــە

ھــــــەر لــــــە ســـــــەر داری نــــــــەو ھـــــــەڵــــــــــنیشـــــە
(ئیلخانیزاده 511 :4182 ،ـ )518

 -3-3الیهی نحوى یا تركیبى
همهی الیههای سـبکی به طور قطعی از یکدیگر جدا نیستند و کامل کننده هم هستند.
دو الیهی قبلی که تاکنون بررسـی شده است ،تأثیر انکارناپذیری بر الیه معنایی دارند؛
به عبارت دیگر اگر دو الیهی قبلی درسـت بهکارگیری شـده باشد ،نتیسهی آن در این
الیه آشکار خواهد شد و به خلق زیبایی میانسامد .این زیبایی توان خود را از «انرژی
واژه و امکاناتش در داللت و ترکیه و ریتم و حقیقت و مساز و مترادف و متضــاد و
مقابله و تسانق و دیگر ابزارهای تعبیر فنی میگیرد» (القط ،بیتا .)818 :گسـترهی این
الیه را در صــورتهای بیانی تشــبیه و اســتعاره محدود کردهایم؛ زیرا دو شــاعر در
قصــیدههای خود به نســبت باالیی از این صــورتهای بیانی بهره گرفتهاند و ما را در
شناخت سبک مخصوو به خودشان یاری میکنند.

 -8-8-8تشبیه
از ابتداییترین انواع صـورتهای بیان اســت که مقدمه ســاخت انواع بیانی دیگری نیز
است .در قصیده ابوریشه:
و اطــــــرحی الكبـــــریـاء شلـوا مـــدمـى

تحـــــت أقـــــدام دهـــرك الــــسكیــــر

سحب

تتهــــاوى مِــــــن أفقهــــا الـــمسحــــور

تارکا

خلفه

مواکب

(ابوریشه 851 :8991 ،ـ )859

شـاعر از عظمت و بزرگی از دسـت رفته به عنوان عضوی خون آلود یاد میکند و در
مصراع دوم از رنج و سختی روزگار سخن میگوید و آن را به انسان سیاه مستی (دائم
الخمر) تشــبیه میکند .در بیت دیگری ابرها را به کاروانهایی که پشــت ســر عقاب
حرکت میکنند ،تشبیه میکند .بنابراین اغله تشبیه های ابوریشه از نوع حسی -حسی
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یا ذهنی -حسـی اسـت و یا یک امر ذهنی را به یک امر حســی تشبیه میکند تا آن را
برای خواننده ملموس و دسـت یافتنی کند .هکیده انواع تشبیه از منظر حسی و ذهنی
در قصیده ابوریشه به شرح زیر است:

مشبه

مشبهبه

السفح (حسی)
صیحة (حسی)
الكبریاء (ذهنی)
دهر (ذهنی)
سحب (حسی)
الكِبر (ذهنی)
المقدور (ذهنی)
الوقار (ذهنی)
النسر (حسی)
اهتزاز النسر (حسی)

ملعب (حسی)
فحیح سعیر (حسی)
شلوا مدمی (حسی)
سكیر (حسی)
مواکب (حسی)
جنون (ذهنی)
عواصف (حسی)
فَضلة (حسى)
جثه (حسی)
هزة المقرور (حسی)

و در قصیدهی ایلخانیزاده:
ھەر

گەاڵ یێ
گەاڵیــــــــــێ

كە

لە

دارێ

دەوەرێ

خۆش خەوەر
ـــــــاخــــــــۆش
ێكە بە نـ نا
ـــــــــــــــراوێــــــــكە
ـــــــووسـ سراو
نـ نوو
(ئیلخانیزاده)511 :4182 ،

شاعر میگوید :هر برگی که از درختی بر زمین می افتد همانند نوشته ای است که خبر
از حالت و وضعیت بدی میدهد .همچنین:
باخـــــــی

ژینـــــــم

بـــە

خــــتەزان

ژاكـــــــاوە

كــاتـــــی مـــــەرگــــــە و ئــــــەجـــــەلیـــــــــش نـــــاكـــــــاوە
(همان)518 :

ترجمه  :باغچه عمرم به خاطر فرارسیدن پاییز پژمرده شده است و هنگام مرگ است و
اجل انسان نیز یکباره فرا میرسد.
شــاعر عمر خود را به باغچهای تشــبیه کرده اســت (اضــافه تشــبیهی) که خزانش فرا
رسیده است .بسامد تشبیههای ایلخانیزاده نیز همانند تشبیههای ابوریشه بیشتر حسی-
حسـی یا ذهنی -حسـی است و دلیل آن جوهر و ُبنمایهی هر دو داستان است که بر
پایهی تمثیل بنا شــده اســت و میخواهند پیام خود را به شــیوه ســاده و ملموس به
خواننده یا شـنونده انتقال دهند .هکیده انواع تشـبیه از منظر حسی و ذهنی در قصیده
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ایلخانیزاده به شرح زیر است:

مشبه

مشبهبه

گه ال (حسی)
مردن (ذهنی)
مهرگ (ذهنی)
قهل (حسی)
ژین (ذهنی)
پهین و پال (حسی)
کولكه زیرینه (حسی)
زهفهر (ذهنی)
حهوتهوانان (حسی)
مهرگ (ذهنی)
ههوری ئاسمان (حسی)

نووسراو (حسی)
خهو (حسی)
قافله (حسی)
کهیخودا (حسی)
باخ (حسی)
مهنزل (حسی)
تاقی زهفهر (حسی)
تاق (حسی)
مهیانی شهر (حسی)
میوان (حسی)
خهالت (حسی)

 -2-8-8استعاره
اسـتعاره بیشتر از انواع دیگر بیان دارای اهمیت است و در نزد اهل بالغت از جایگاه
مهمی برخوردار اسـت و ناقدان نیز اهتمام ویژهای به آن دارند« .شیوهای که استعاره بر
اسـاس آن به کار رفته باشـد ،همان محک اسـاسـی برای توانایی شـعری است و فقط
شاعران بزرگ میتوانند آن را به شکل برجستهای به کار بندند؛ زیرا استعاره هیئتهای
ضد هم را در یک یکان جدیدی با یکدیگر درمی آمیزد و آن از طریق دیدن پیوند بین
هیئتهایی اسـت که انسـانهای عادی آن پیوندها را نمیبینند .در این شــیوه است که
شـاعر با اسـتفاده از خیال راسـتینش آسمان و زمین تازهای ابداع میکند (محمدویق،
.)883 :2001
عقاب نسبت به کالغ کمتر عمر میکند و از قدیم نیز گفته شده است که تقریب ًا
بعد از سـی سـال می میرد ،اما کالغ تقریباً سـیصـد سال یا بیشتر زنده میماند .هر دو
شاعر عقاب را برای انسان شریف و آزادهای که هیچ گونه ظلمی نمیپذیرد ،به عاریت
(استعاره) گرفتهاند .او همانند عقاب در بلندیها پرواز میکند و به زندگی در پستی و
نشـیه راضـی نیست ،بلکه میخواهد همیشه در بلندی بماند تا روزی که مرگش فرا
میرسد.
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أَصبــــــتحَ الـــسََّفــحُ ملعـــبــاً للـنَُّسورِ

فـــاغضَبـــی یــا ذُرى الــجبـــالِ و ثُـــوری

و هَــــوى جُثَّـــةً على الـــذروة الشمـــا

ء فـــی حضـــن وکــــره الـــمهجـــور
( ابوریشه)804-851 :8991 ،

این انسـان (قهرمان) سرنوشت بدی را که دهارش شده است ،میبیند و تالش میکند
تـا خودش را از آن رهـا کنـد و در پایان نیز موفق میشـــود .این مفهوم در قصـــیده
ایلخانیزاده نیز با اختالف اندکی آمده اســت .عقاب در نزد او رمز انســانی اســت که
هنگام مرگش فرا رسـیده اسـت ،اما میخواهد بیشـتر زنده بماند و در جستسوی عمر
طوالنی به سراغ کالغ می رود تا راز زندگانی طوالنیاش را دریابد.
دەوەن بـــــــێ بــــەرگـــــە
پــــاییــــــزە دار و
دڵـــــــــی پـــــــڕ بـــوو لــە پەژارە و لــە دڵـۆ
خـــۆی بە خـــۆی گـــوت كـــە دەچـــم بـــۆ الی قــــەل
ھـــاتــە الی قــــەل بــــە كــــزی و بـــێ وازی
پێــــم بڵـــێ چـــــۆنــــە كـــە تــۆ ھــەر الوی

دڵ پــــەشــۆكـــــــــاوی خــــەیـــــاڵـــی مـــەرگــــــــــە
ژینــــی خــــۆی ھــــاتــــەوە بیــــر پیـــــرە ھــــــەڵــــۆ
كــــەیخـــــودای پیــــــر و بـــە بیـــــــری گــــەلــــی مــەل
قــــــــــەل گوتـــــــــی :مـــــامـــە ھــــــەڵــــۆ نــاســـازی
زۆر بــــە ســـــاڵ پیــــــری بــــــەاڵم چـــــا مـــــــاوی
(ئیلخانیزاده 081 :4102 ،ـ )080

از مشترکات این دو شعر استفاده فراوان ازاستعارهی مکنیه یا تشخیص (جانبخشی به
اشـیاء) است که با تمثیل رابطه مستقیم و انکارناپذیری دارد .بسامد استعاره در قصیده
ابوریشه بدین صورت است:

استعارههای مکنيه

استعارههای مصرحه

اغضبی یا ذری الجبال و
ثوری -للجرح صیحة-
اطرحی الكبریاء -اقدام
دهرك السكیر -صدور
سر -تبارت ععصــائب
صائب
النســر
الن
العصور -جفن النجم-سرت
الطیر -الوقار الذی ییشـــی
شی
فیه رعشة -انقاض هیكل-
علیه -أمات -سرت فیه.
مدى الظن -حضن الوکر-
وکره المهجور -ایها النسر-
السفح أمات شعوری -یكحل
النسر -زعقة حرَّی.

بسامد استعاره در قصیده ایلخانیزاده نیز بدین صورت است:
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استعارههای مکنيه

استعارههای مصرحه

پەشۆكاویی دڵ -ناخۆش
خەوەرێ -ھەناوی تاو -ماتیی
و پەشێویی تاو -میوانیی
مەرگ -لەشی زاماری تاو-
ژینی لەدەس چوو -سەرمەشقی
ژیان -بووژاندنەوەی یاد -دڵ
پڕبوون -خۆشی مەترسی-
ندن بۆ
كێشـــــــــانــدن
ھەڵۆ -لەش كێ شا
عەرزی
ھەست-
تاڵیی
ســەفەر-
شێو -كۆچ كردن -سەفەر
ننشــێو
خوێڕیگر -سەختی ژیان -لەشی خەو -قافڵە -مەنزڵ -قەل.
سارد -دواھێنانی مەرگ بە
ھەموو شت -رێگەی مردن-
ھاتنی چارە -مامە ھەڵۆ-
لێوی گۆڕ -ژینی كورت-
ژینی درێژ -وزەی بیر و
خەیاڵ -لە گۆڕ كەوتن -بە مانا
قووڵ.

 -4نتیجهگیری
دو داسـتان اشتراکاتی در الیهی نحوی (تکرار حرف ،واژه و ترکیه و نمودهای آوایی
همچون جناس ،تضـاد و ترصیش) دارند .در قصیدهی ابوریشه تدویر وجود دارد که در
قصـیدهی ایلخانیزاده نیسـت و در قصیدهی ایلخانیزاده نیز تکرار ترکیه وجود دارد
که در قصـیدهی ابوریشه نیست .عبارات دو قصیده نسبتاً بلند است ،یعنی از اول بیت
شـروع و تا آخر آن ادامه دارد .این عبارات در قصـیدهی ابوریشـه با فعل و مخصوص ًا
فعل ماضـی شروع میشود که بر حدوب و تازگی در گذشته داللت دارد ،در حالی که
عبارات قصـیدهی ایلخانیزاده با ترکیه های اســمی شروع می شود .هر دو قصیده در
شـکل داسـتانی بیان شـدهاند که دارای راوی و شـخصـیتهایی هسـتند .در قصیدهی
ابوریشه فقط دیالوگ وجود دارد ،اما در قصیدهی ایلخانی زاده هم دیالوگ وجود دارد

882

هم مونولوگ میان عقاب (رمز انســان شــریف) و کالغ (رمز انســان پســت) که همان
شـخصیت ضد قهرمان است .هر دو قصیده در بحور سنتی شعر سروده شدهاند ،النسر
در قاله بحر خفیف و هه لو در بحر رمل .هر دو شـــاعر برای قهرمان داســـتان خود
عقاب را به عاریت گرفتهاند .ایلخانیزاده ازضـربالمثلها و سخنان حکیمانه پیشینیان
بهره گرفته اسـت تا تنوع و جذابیت بیشـتری به سبک خود بدهد .بهکارگیری تشبیه و
استعاره از مشخصه بارز سبک هر دو شاعر است.
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