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Abstract  
Repetition of phonetic parts results in phonemic balance in literary works. It has a significant role 

in carrying the meaning and content in the poet's mind. Maurice Grammont believes that each 

phoneme may implicate the different meanings. The poet and writer also value this small 

member of the language in the creation of music and meaning, and make good use of it to 

induce the content of his speech. The following article seeks to examine the two poems of 

Al-Nasr by Abu Rish and “Eagle” by Khanlari, based on the American School of 

Comparative Studies, in a descriptive-analytical manner and based on the theory of Maurice 

Grammont. The writer knows well the value of this small part of language to create rhythm and 

meaning and based on this the reader guesses the secrets of words. This is an analytic descriptive 

study that compares the two poems “the eagle” of Abi Risha and Khanlori based on the 

American school and the Maurice Grammont theory. These aforementioned poems have many 

similarities in meanings and concepts; but according to Grammon's theory, there are subtle 

similarities and differences that are important. The similarities in the use of consonants and 

vowels are on the same level; that is, both poets, respectively, have assigned the highest 

frequency to the brilliant and cohesive echo and the lowest frequency to the dark and half-

harmonic echo; but the differences are in how these phonemes are used to convey the 

content of the word. Abu Rish-e-Raja spoke loudly and unabashedly about his anger and 

rage through the shining Wak, and he turned the nation against the oppressors and 

illuminated the light of hope in their hearts; However, by choosing the role of narrator for 

himself, Khanlari uses the brilliant vowel only to describe the authority, glory and feelings 

of the eagle and he avoids revelation by using the dark vowel; therefore, there is a special 

coherence and harmony between the music and the thought of both poems. 

Keywords: Comparative Literature, American School, Maurice Grammont, Al-Nasr Abu Rish, 

Eagle by Khanlari. 
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 بر تکیه با خانلری ناتل پرویز «عقاب» و ریشه ابو عمر «سرالنّ» شعر دو تطبیقی بررسی

 گرامون موریس نظریة

 5مختاری قاسم
 ایران ،اراک ،اراک دانشگاه ،خارجی های زبان و ادبیّات دانشکدۀ ،یعرب ادبیّات و زبان گروه دانشیار

 6یادگاری مریم
 ایران ،اراک ،اراک دانشگاه ،خارجی های زبان و ادبیّات دانشکدۀ ،یعرب ادبیّات و زبان دکتری یدانشجو

 63/51/5638 پذیرش:  5/6/5635 دریافت:

 چکیده
 کناد   مای  ایفاا  اثار  خااق   نظار  ماورد  مفهاو   و معناا  انتقال در را یمهمّ نقش و شود می ادبی آثار در آوایی توازن ایجاد موجب ،هجاها تکرار

 در را زباان  کوچا   عضاو  ایا   ارزش نیا   نویسانده  و شااعر  باشاد   دیمتعادّ  معانی رسانندۀ تواند می هجا هر گرامون، ریسمو نظر براساس

 شاعر  دو تاا  اسا   آن بار  رو پایش  نوشاتار   بارد می بهره خویش کال  فحوای اققاگری برای آن از خوبیبه و داندمی معنا و وسیقیم آفرینش

 گراماون  ماوریس  ةنظریّا  بار  تکیاه  باا  و تحلیلای  -توصایفی  روش با ،آمریکایی تطبیقی مکتب براساس را ریخانل «عقاب» و ریشه ابو «سراقنّ»

 ظریفای  هاای تفااوت  و هاا شاباه   ،گراماون  ةنظریّ طب  اامّ هستند؛ مفهو  و معنا در بسیاری تشابه وجوه دارای بردهنا  شعرهای د کن بررسی

 باه  را بساامد  بااتتری   ترتیب،به شاعر، دوهر یعنی اس ؛ سطح ی  در هاتمصوّ و هاصام  کاربرد در هاشباه  س  ا مهم که دارند همبا

 ایا   کااربرد  چگاونگی  در هاتفاوت اامّ اند؛داده اختصاص همخواننیم و تیره واکة به را بسامد تری کم و انسدادی همخوان و درخشان کةوا

 را  ملّا  و گفتاه  ساخ   خاود  غضاب  و خشام  از پاروا  بی و بلند صدای با درخشان واکة راهازابو ریشه  اس   کال  فحوای انتقال برای هاواج

 درخشاان  واکاة  از اساتفاده  باا  خاود،  بارای  راوی نقشِ انتخاب با خانلری اامّ کند؛ می روش  آنان دل را امید نور و شوراند می ستمکاران علیه

 همااهنگی  و انساجا   ،بناابرای   د؛پرهیا  می افشاگری از تیره کةوا کاربرد با و کند می بسنده عقاب احساسات و شکوه اقتدار، توصیف به تنها

 دارد  وجود شعر دوهر اندیشة و قیموسی میان یخاصّ

 خانلری  عقاب ،ابو ریشه سراقنّ گرامون، موریس آمریکایی، مکتب تطبیقی، ادبیّات :یکلید واژگان
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 پیشگفتار .1

 موضوع تعریف .1-1

 عمار  «سار اقنّ» قصیدۀ دو پیرامون پژوهش تطبیقی، ادبیّات آمریکایی مکتب براساس سیبرر قابل موارد جملهاز

 و مشاابه  شخصای  ربتجاا  داشات   دقیال باه  شااعر  دو ایا   زیارا  اسا ؛  (6)خاانلری  پروی  «عقاب» و (5)ابو ریشه

 باه  دسا   یگر،یکاد  از مساتقیم  ثیرپاییری تأ گوناه  هیچ بدون مشابه، فرهنگی و اجتماعی محیط در گرفت قرار

 تطبیقای  مکتاب  هساتند   شابیه  یکادیگر  باه  نیا   موسایقی  و آوا در بلکه مضمون، در تنهانه که زدند اثری خل 

 هرگوناه  باه  اینکاه  بادون  پرداخا ،  مختلاف  ادب دو تطبی  به توان می که دارد اذعان امر ای  به نی  آمریکایی

 دی،سایّ  )ر ک: داد نشاان  هیتاوجّ  هاا  آن میاان  ریثّتاأ  و تاأثیر  هرگونه و مستقیم غیر و مستقیم تاریخی بطروا

5631: 8 ) 

   هدف و اهمّیّت ضرورت، .1-2

 و هاا اه بشا  تاا  خاورد مای  چشام باه  زیباا  قصایدۀ  دو ایا   درماورد  شناسیزبان نوی  هایپژوهش قیخا جای

 ابرای ،بنا  د؛کنا  تربرجسته را شاعر دو مهارت و توانایی و سازد آشکار را زندمی موج هاآن در که هاییتفاوت

 و بررسای  5گراماون  ماوریس  دیادگاه  بار  تکیاه  با زیبا شعر دو ای  در را موسیقی و آهنگ که حاضر پژوهش

 دارد؛ اساسای  تفااوت  پاژوهش  پیشینة در یادشده مقاتت با کامل طوربه و اس  نو و ابداعی د،کنمی واکاوی

 شااعر  دو افکاار  هاای شباه  و هاتفاوت و هپرداخت آوا مسئلة به تنها موشکافانه، و ج ئی ،رو پیش نوشتار زیرا

 د کنمی کنکاش را بردهنا 

 پژوهش های پرسش .1-7

   اس ؟ چگونه هاهمخوان و هاواکه از خانلری وابو ریشه  گیری بهره -

 اس ؟ چگونه شاعر دو اندیشة و شعر موسیقایی ساختار نمیا انسجا  و هماهنگی -

 پژوهش پیشینة .1-1

 دو زیارا   ؛اسا  گرفتاه  قرار پژوهشگران و ناقدان هتوجّ مورد حدودیتا خانلری عقاب وریشه  ابو «سراقنّ» شعر

 باه  دراداماه  اند سروده یکسانی مفهو  و معنا در را قصاید ای  ،یکدیگر از ایثیرپییریتأ گونههیچ بدون شاعر

 :شود می اشاره دارد، مشابه  رو نوشتارپیش موضوع با که ییها پژوهش از برخی

 مفااهیم  و فرهنگای  اجتمااعی،  محیط شخصی، زندگی در مشابه هایتجربه که اس  داشته بیان (5631) یرانیپ

 یمشاابه  اثار  خلا   به تا داشته آنبر را نشاای قومی، ناخودآگاه ضمیر همان یا شاعر دو تبارِجمعی نهاد در پنهان

                                                                                                                                             
1. M. Grammont  
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 اسا ؛  نمایاناده  ساقو   باا  را ماانش آراباو ریشاه    و صاعود  باا  را خاویش  آرمان و افکار خانلری یازند  دس 

 از شااعر  دوهار  فرهنگای  و فکاری  هاای تشاابه  و هاا تقابال  و ذهنای  خاساتگاه  کاه  کرده اذعان پیرانی سرانجا 

 ساطو   دراباو ریشاه    سب نی   (5631) رانهمکا و نظریعلی  گیرد می سرچشمه آنان یملّ و قومی روحیات

 بهاره  بارده ناا   ساطو   تماامی  ازاباو ریشاه    کاه  اندهداشت یانب و کرده بررسی را فکری و ادبی آوایی، مختلف

 همچناای  گاایارد؛ تاااثیر مخاطااب باار ،خااویش اثاار در موساایقی افاا ایش و تصااویرآفرینی بااا تااا اساا  جسااته

 نمااد  رما ،  تشابیه،  کنایاه،  آوا، نچاو هم زبان، در موجود هایقابلی  تمامی شاعر که اندکرده بیان نویسندگان

   اس   گرفته کاربه استعمارگران درمقابل مرد  برانگیخت  و تشوی  برای را    و

 نظری چارچوب و پژوهش روش .1-1

 - توصایفی  شایوۀ  باه  تاا  اسا   بارآن  شناسای  زباان  و تطبیقای  ادبیّاات  در نوی  پژوهشی مثابةبه حاضر پژوهش

 و هاا  هباشا  گراماون  ماوریس  اتنظریّا  و آراء بر تکیه با و آمریکایی تطبیقی ادبیّات مکتب براساس تحلیلی،

 شاعرهای  ابیاات  از بخشای  تنهاا  مجاال،  ضای   دقیلبه حاضر نوشتار د کن بررسی را برده نا  شعر دو هایتفاوت

 را هاا تمصاوّ  و هاصام  از ی هر تکرار می ان ،6و 5 جدول در سپس و داشته بیان تحلیل با همراه را یادشده

 اس   هداشت بیان را قصیده لکام تحلیل ها،آن از هری  ذیل در و کرده صمشخّ

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 آوایی هماهنگی .2-1

 زیارا  اسا ؛  گرفتاه  قارار  هتوجّا  ماورد  فرماقیستی نقد در که اس  اف اییقاعده هایشاخه از یکی آوایی توازن

 و صخّتشا  سابب  و اس  هاتمصوّ و هاصام  تکرار با که توازنی شود می حاصل تکرار راهاز بردهنا  توازن

 صاورت  دو باه  شاعر  در آوایای  تاوازن  ساازد  می جدا مأقوف زبان از را فراهنجار زبان و شده کال  برجستگی

 یا   درون واج چناد  واج، ی  تواند می آوایی تکرارهای» شود می پدیدار آوایی هماهنگی و عروضی وزن

 مجموعاة  آوایای،  تاوازن  زا مقصاود  ،5یاکوبسا   بااور باه  شاود   شاامل  را هجاا  چناد  تاواقی  و هجاا  کالّ  هجا،

 تکرارهاای  ( 566 :5 ج ،5631 )صافوی،  « یابناد  می بررسی امکان آوایی تحلیل سطح در که اس  تکرارهایی

 کاه  اسا   آوایی تکرارهای» شامل حروف، موسیقی کند می ایجاد سخ  در موسیقی نوعی ،حروف از ناشی

   ( 566 :5658 )ثمره، « افتد می فاقاتّ هجا ی  درون

 در موسایقی » شاود  مای  نثار  از نظام  تمای  سبب که اس  شعر سازندۀ اصلی عناصر از دیگر یکی قیموسی 

 باه  گ ینناد، برمای  را شاعر  کلماات  ل،مّتأ و  دقّ با که  موفّ شاعران شود می آغاز کلمه موسیقی از شعر زبان

                                                                                                                                             
1. R. Jakobson 
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 ایجااد  یخاصّا  وفحار  مجااورت  و نشاینی هام  از شاعر  موسایقی  گاه دارند  کافی هتوجّ هاآن درونی آهنگ

 نغماة  کاه  آوردمای  وجاود به را آهنگی و طنی  جمله، باف  و کلمه در اصوات یا صوت تواقی و نظم شود  می

 پاور، )علای  « اسا   یخاصّا  عااطفی  حااتت  و مفهاو   کننادۀ تداعی و گراققا بیشتر و شودمی خوانده حروف

5668: 66 ) 

 )ر ک: کناد مای  مارتبط  بیارون  جهاان  باا  را ماا  درون دنیاای  و اندیشاه  جهان که اس  ایوسیله تنها زبان،

 کاه  اسا   زباان  واحاد  تاری  کوچا   واج، هاس  واج یا آواها از ایمجموعه زبان، ( 6-5 :5666 دبیرمقد ،

 ایفاا  زباان  در اساسای  نقشای  بناابرای   کناد؛ مای  ایجااد  معناایی  تفاوت و شده دیگر واژۀ از ایواژه تمای  لعام

 بناابر  اسا ؛  عااطفی  نقاش  اناد، شاده  قائال  هاواج برای شناسانزبان که ایگانه سه ایهنقش از یکی» کند  می

   ( 66-65 :5681 )مارتینه، « کند آشکار را گوینده باطنی عواطف و روانی حاق  تواندمی واج عاطفی، نقش

 نآ از و دداننا مای  معناا  و موسایقی  آفارینش  در را زباان  کوچا   عضاو  ایا   ارزش نیا   نویسانده  و شاعر

 یاا  آگاهاناه  شااعران،  از بسایاری  رو، ایا   از برناد؛ مای  بهاره  خاویش  کاال   فحاوای  اققااگری  بارای  خاوبی  به

 کاال   موسایقای  و زیباایی  بر ،شیوه ای  به لتوسّ با و کنندمی تکرار را هاواج برخی خود اشعار در ناخودآگاه،

 تکارار  یخاصّا  همااهنگی  و نظام  باا  زباان  نشاینی هام  محور در ی هر هاتمصوّ و هاصام  اف ایند می خود

 اامّا  آورناد؛ مای  پدیاد  برجساته  و خودکار غیر زبانی و شده ادبی آثار زبان موسیقی اف ایش موجب و شوند می

 اققاای  درتقا  هاا، همخاوان  و هاا واکاه  ایا   از هریا   زیرا شود؛نمی خالصه آفرینینظم در تنها هاواج نقش

 تکاراری  صاورت  در کاه  دارد هماراه باه  را خاود  خااصّ  رناگ  و رایحاه  آوایای،  هار  ناد  دار را ژرف معنایی

 جنباة  باه  تنهاا  زباان  وظیفاة » اس : معتقد  (5316-5856) 5باقی شارل کند می منتقل اذهان به را آن هماهنگ،

 در» ( 553 :5381 )عباداقمطلب،  « پاردازد می نی  عاطفه و احساس انتقال به زبان بلکه شود؛نمی محدود فکری

 شاعری،  نقاش  زیرا گرف ؛ درنظر را آوایی و واجی ساختار باید نخس  شعر، شناختیزبان - تاریساخ تحلیل

 « آیاد مای  شامار باه  آن اساسای  ارکاان  و هاا مایهدس  از آواشناسی که اس  پیا  صورت سازیبرجسته نوعی

 (83 :5686 )قویمی،

 بودناققااگر  و آوا مسائلة  باه  وی   داش آشنایی بسیاری ایهزبان با فرانسوی شناسزبان گرامون، موریس 

 نتخااب ا باا  شاعر که اس  ایجلوه نامند،می اققاگر هماهنگی امروزه را آنچه» اس   داده نشان هتوجّ بسیار آن

 متناساب  وی هاای اندیشاه  یاا  ذهنای  تصااویر  باا  هاا آن دهنادۀ  تشکیل هایواج که آوردمی دس به هاییواژه

 باشاد،  داشاته  نیااز  جا ء  باه  جا ء  و دقیا   شارحی  یاا  توصایف  باه  کهآنبی وه،جل ای  به لتوسّ با شاعر ند هست
                                                                                                                                             
1.Ch. Bally 
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 ساازد   بیادار  خوانناده  ذها   در را هاا آن و کناد  تاداعی  را نظار  ماورد  هاای اندیشاه  یاا  ذهنی تصاویر تواند می

 باا  را هاا  همخاوان  و هاواکه گرامون، ( 61-53 )همان: « رندثّمؤ اققاگر هماهنگی ایجاد در هاکهوا و هاهمخوان

 روشا ؛  هاای واکاه  کند می تقسیم «تیره» و «درخشان» ،«روش » به را هاواکه او کند می بندیدسته یهایناعنو

 چنای  هم روناد؛ مای  کاربه قطیف و ری  تاحدودی و واضح ک،ناز صداهای توصیف در (e) اِ و (i) «ای» یعنی

 بیاان  بارای  (α) «آ» و (a) «اَ» درخشاان  یهاا واکاه  باشاند   چابا   و چسا   ساری،،  حرکااتی  بیاانگر  توانندمی

 و مابهم  صاداهای  اققاای  در (u) «او» و (o) «اُ» ۀتیار  هاای واکاه  و دارناد  کاربرد همهمه و هیاهو بلند، صداهای

 سایشای  و روان خیشاومی،  همخاوان، نیم پیوسته، انسدادی، به را ها همخوان وی چنی هم روند؛ می کاربه نارسا

 (q) «ق» و (d) «د» (،b) «ب» هاای آوایای  و (k) «ک» و (t) «ت» آواهاای بای  شاامل  انسادادی  کناد   می تقسیم

 هساتند  پیوساته  انسادادی،  غیار  هاای  همخوان سایر روند می کاربه رمکرّ و خش  اصوات بیان در که شود می

 را آهساته  نا  ن  مثل صدایی همواره “n و m” مانند خیشومی های همخوان یابد  می ادامه تیمدّ ها آن تلفظ که

 و R” مثال  روان هاای همخاوان  هساتند   یرضاایت نا و ناخشنودی گربیان اصوات ای  دیگر، بیانبه کنند؛می بیان

L“ مانناد  هاا،  سایشای  و کنناد مای  متباادر  ذها   باه  را  سایاقیّ  و روانی و قغ ندگی چونهم مضامینی”s و sh“ 

 همخاوان نایم  بارای  ایویاژه  جایگااه  باید شییسا هایهمخوان میاندر کنند  می اققاء را صفیر و سایش صدای

 تاداو   ةاندیشا  همخواننیم ای  اس   متفاوت بقیه با ظتلفّ نظراز آوایی سایشی ای  زیرا گرف ؛ رنظدر (j) «ی»

 ( 56-66 همان: )ر ک: کندمی تداعی را ناپییری پایان و

 ای زمینه دانش .2-2

 دادنقارار  نمااد  و رما   از شااعر  دو قصاد  یعنای  هساتند؛  مادی ن دوهر خانلری «عقاب» وابو ریشه  «سراقنّ» شعر

 اطاالق  چیا ی  باه  نماد ،ادبیّات در» زیرا کنند؛ عرضه مخاطبان به را یدیگر مفهو  که اس  ای  سراقنّ و عقاب

 از فراتار  مفهاومی  هام  و باشاد  خاودش  هام  که چی ی یعنی باشد؛ گرفته قرار دیگری چی  جایبه که شودمی

 احساساات  بیاان  پای  در دوهار  نیا  ابو ریشه  عمر و خانلری وی پر (616-615 :5686 )داد، « دبرسان را خودش

 درونای  می مضاا  و مقصاود  بتوانناد  بهتار  تاا  اندجسته بهره هاتمصوّ و هاصام  آواها، ایمجموعه از خویش،

 بیاان  گااه  ازیار  ساازند؛  ممجسّا  وی بارای  را خاویش  خیاقی جهان و بکشند تصویربه مخاطب برای را خویش

 خاوبی باه  را ج ئیاات  ها،همخوان و آواها از گیریبهره با شاعر اامّ دارد؛ فصل و شر  به نیاز مفاهیم و ج ئیات

 هاای خاوانش  مخاطاب  گااه  زیارا  دهاد؛ مای  قرار راستا ی  در مضمون با را ادبی مت  ساختار و دهدمی شر 

 اجاازه  او باه  و بنادد مای  مخاطاب  بار  را راه آواهاا،  هاای همعج  از استفاده با شاعر اامّ دارد؛ شعر برای دیمتعدّ

 باشد  داشته شاعر مقصود از غیر تعبیری و خوانش که دهد نمی
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 از یخاصّا  تیا   نمااد  هرکادا   زاغ و عقااب  خانلری شعر در اند گرایانهآرمان مفهومی بیانگر شعر هردو»

 اامّا  کوتااه،  هرچناد  را زنادگی  که اس  نفستع ّ یدارا و ارادهبا آزاده، هاینانسا نماد عقاب هستند  هاآد 

 یاا  وطا   از اسا   نماادی  هام  دارد  یخاصّا  نمادی  مفهو  نسر ابوریشه، عمر شعر در خواهند  می شرافتمندانه

 ضاعف  باه  و رفتاه  تحلیال  دتیلای باه  اینا   که گیشته اقتدار و شکوه برای نمادی مفهو  نی  و شاعر سرزمی 

 خواهاد  صمشاخّ  آوایی، هماهنگی ةنظریّ براساس شعر دو بررسی با حال ( 35 :5631 انی،)پیر « اس  گراییده

 منساجم  خاویش  نظار  مورد مفاهیم و عاطفی طیف با را آوا و موسیقی چگونه شاعر دو ای  از کدا هر که شد

 اند ساخته

 ریشه ابو «سرالنّ» شعر تحلیل .2-7

 یزباان  فرانساه  زباان  کارد   ارائاه  خاویش  زباان  اسبراسا  را یادشاده  معاانی  و باود  فرانساوی  ،گرامون موریس

 نیا   فارسای  زباان  زیارا  اسا ؛  پاییر امکاان  فارسای  زباان  بار  اتنظریّا  آن تطبیا   بنابرای ، اس ؛ واروپاییهند

 بار  گراماون  ةنظریّا  انطبااق  بررسای  دارد  فارق  دوآن باا  و اس  سامی یزبان عربی زبان اامّ اس ؛ هندواروپایی

 :شود می ختهاپرد آن به زیر در که اس  پژوهش ای  فاهدا از یکی عربی، زبان

بببببببببببَحَ صببببببببببب َ أ  سببببببببببب  لنَ ل ََ ببببببببببب َ لعَ مَ َفحَ الس 
 

ببببببببببببفَ      یوث ببببببببببببَ بببببببببببب  َ الَ َی َ ذَ َایَ ی غض 
 

َ(141َ:1َجَ،5002)
  (  شورش کنیدو خشم گیرید ها  هها جوتنگاه عقابان شده اس ، ای قلّ دامنه )ترجمه:

 «ز» و (s) «س» سایشای  همخاوان  کناار ( درα) «آ» و (a) «اَ» اندرخشا  هایواکه از قصیده آغاز درابو ریشه  

(z) مقاا   از عقااب  ساقو   حاسّ  اسا ،  آورده لاوّ بیا   در کاه  واژگاانی  و اقفاظ کنار در تا اس  برده بهره 

 دهاد   انتقاال  مخاطاب  باه  بهتار  چاه یافته اس  را هر ن ول هاکوه دامنة به سپس و زیستهمی هاهقلّ در که رفیعش

 باا  شااعر  اسا    شکسات   و ریخت فارو  حاسّ  دهناد، مای  انتقاال  درخشان هایواکه که یحسّ و معانی از یکی

هاا باه پارواز    هقلّا  فاراز  بار  عمار  تماا   کاه  را او نا ول  و عقاب جالل و غرور ریخت کارگیری ای  واکه، فرو به

 واکاة  کناار را در (z) «ز» و (s) «س» قثاوی  سایشای  هاای همخوان وی چنی ند؛ همکمی بیان اس ، آمدهمیدر

 هاوا  عباور  راه حرف، ای  ادای هنگا  در باتس   ةقثّ و زبان همخوان، ای  سازندۀ اندا  اس   آورده درخشان

طاور  باه  پاایی   و باات  هاای دنادان  نتیجاه ف  از یکدیگر بسیار اندک اس ؛ در دو فاصلة شود؛می بسته بینی از

 خاویش  غضاب  و خشم بیان ،شاعر هدف ( 56 :5658 ثمره، ؛58 :5363 انیس، )ر ک: ندان دی  همبه کامل

 و اغضابی » واژگاان  باا  قثوی، سایشی همخوانِ ای  اس   بوده عقاب شکوه و اقتدار شدنهتکّهتکّ ای  به نسب 

 اس   ساخته اف ون نظر مورد کال  فحوای اققای در را بی  انسجا  و هماهنگی «ثوری
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 ثيه ب بعَ ف ببببببببببببببببَبيحةَ ص ببببببببببببببببَرحَ بلجَ ل ببببببببببببببببَإنَ 
 

ببببببببَبيف بببببببب  ببببببببَحببببببببيحَ فَ َىنالبببببببب َ َبم عَ س   عيَ س 
 

َ(141َ:1َجَ،5002َ،اب َ یشه)َ
َ (انداز کنید؛ آن را در آسمان طنی دارندها فریادی  زخم)ترجمه: 
 «ای» روشا   و (α) «آ» و (a) «اَ» درخشاان  های واکه از ها همخوان و ها واکه همة از بیش شاعر ،بات بی  در

(i) اِ» و» (e) حاسّ  درخشاان،  هاای  واکاه  دهاد   انتقاال  مخاطباان  باه  بهتار  را خاویش  حسّ تا  اس گرفته بهره 

 جهاش  و خیا ش  حاسّ  کننادۀ های روش  نیا  تاداعی   چنی  واکههم؛ کنند می تداعی را خروش و برآشفتگی

 زیارا  اناد؛ گرفتاه  قارار  هام  کنارخوبی با بسامد بات در( که در ای  بی  به65-66 :5686 قویمی، )ر ک: هستند

 و متجااوزان  علیاه  انقاالب  باه  سارزمینش  مارد   برانگیختگای  آن و داشاته  نظرهدفی را در تکرار، ای  از شاعر

رفتاة    شد کاه باه عا ت ازدسا     موفّ احتضار و ضعف وجود با عقاب» زیرا اس ؛ کشورش اوضاع نابسامانی

 تاا  دهاد مای  اوج خویش صدای به درخشان واکة واسطة(؛ بنابرای  به616: 6116قجیوسی، )ا «بازگردد خویش

 باشند  استوار و محکم خی ش، و انقالب ای  در که کند تشوی  را مرد 

َىمَ  َ م ببببببَشببببببل اَ َربایءَ الك ببببببَيحَ واطبببببببرَ .1َ
َسبببببرَ النَ َقببببب ایب ََ ببببب  َ الَ َ اذَ َایَمبببببيلَ لَ .5َ

 

َبببه َبيوا م بَكيَ الس بَكهببرَ دَ َأقبب ا َ َبحتَ تَ  
   َ ص ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالعَ َ و َ ص بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

َ(141َ:1َجَ،5002َ یشه،َ)اب َ
 ۀماناد ! بااقی هاا های قلّ  6د  دون اندازی روزگاررا چون جسدی پوسیده در زیر پای  ب رگیو  و مجد  5)ترجمه: 

 (.روزگار بکوبید ةد و بر سیننیعقابان را جم، ک
هاای    تا  بیا  که در تا   (α) «آ» و (a) «اَ» درخشان هایواکه استعمالفراوانی  براف ون  ،بات بی  دو در

هرگااه  » اسا    بارده  بهاره  هاا واج دیگار  از بیش انسدادی هایهمخوان از شاعر خورد،می چشمای  قصیده به

 مجارای  کاه  بگیرناد  قارار  تمااس  در چنان اندا  دو دهان، حفرۀ هایجایگاه از یکی در همخوانی اداء هنگا  به

 « شاود می نامیده ستواجب یا انسدادی شده،یان هوا منقط، شود، همخوان ایجادجر و مسدود کامالً زمانی گفتار،

ت خشام باه   شادّ  از را شاخص  کاه  رودمی کارهمخوان برای اققای خشمی مفر  به ای  (565 :5656 )باقری،

 مجادی  و عظما   رفات  دقیل ازبی شاعر به نی بات  بی  دو در ( 16 :5686 قویمی، )ر ک: اندازدمی نفسنفس

فات  دوران شاکوه   ردقیال ازبای   )یاا باه   شاده  گیاشاته  اپا  زیار  تجاوزگرانبا  و بوده فرماحکم کشورش در که

 بناابرای   اسا ؛  افتااده  نفاس ت خشمگی  شاده؛ گاویی باه نفاس    شدّزندگی عقاب و فرارسیدن مرگ وی( به

 کاه دقیال این  دی به مخاطب منتقل کرده اسا  و باه  انسدا همخوان تکرار با را خویش درونی آشفتگی و تالطم

 اسا   آورده هاا انسادادی  کنارهای درخشان را درشود، شاعر واکهمی صدا گیریاوج سبب خشون  و خشم

 بیندازد  خود مخاطبی  اندا  بر قرزه خشم، و بلند صدای با تا
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ببببببب  عينيببببببببهَوعلبببببببىَذاهببببببب َ َالببببببب  رَ َربجَ ه 

 

ببببببببببببببَشبببببببببببببببيءَ    األخبببببببببببببببيَ َالببببببببببببببب داعَ َبنم 

 

َ(144َ:1َجَ،5002َ یشه،َ)اب َ
   (وداع بازپسی  در چشمانش خواندنی اس ةه مرثیدرحاقی ک ،آن عقاب، آشیانه را ترک گفته)ترجمه: 

 کارده  تارک  را جاا کند که با غام آن می اشاره اشهمیشگی آشیانة و من قگه از عقاب مهاجرت به بی  ای 

 دیگار  اامّا  کناد؛ مای  آشاکار  خاوبی ، غم نهفته در دل عقاب را باه «األخبيَالب داعَمبنَشبيءَعينيهَوعلى» بیان اس ؛

 چگاونگی  کشایدن تصویررها کند  شاعر، ماهرانه برای به را مکان آن باید اجباره ندارد و بهیانآش آن در جایی

 ذها   در را عقااب  پارواز  شایوۀ  خاود  خواننده، تا اس  برده بهره هاییواج از اش،آشیانه ترک و عقاب پرواز

 کاار را باه  (r) «ر» و (l) «ل» روان هاای همخوان بنابرای ، کند؛ قمس دل و جان با را عقاب حسّ و کرده تداعی

خاوبی  ( را باه 66: 5686)قاویمی،   «بودنالسیّ و قغ ش حسّ و پرندگان پرواز» ها،همخوان ای  زیرا اس ؛ برده

 «ی» همخاوان شاتری  اساتعمال را داشاته اسا   نایم     بی بیا   ایا   در (j) «ی» همخاوان کنند؛ همچنی  نیماققا می

 یاباد مای  گساترش  هادس ای که در دورگریه طنی  اققای توانایی نی  و کند اققا را شاعر تنهایی حسّ تواند می

نااراحتی جانساوز عقااب از     دادنه اس ؛ زیرا وی برای نشاان برد کاربه خالقانه بسیار هاواج ای  شاعر دارد  را

   کند  نابی، ه اس شد پیچیده آسمان هایکرانه در که را عقاب هایگریه و هاناقه تا برده بهره همخوانای  نیم

ببببببببببببَتببببببببببببب    َ  َحبَ س ببببببببببببَبَ ب ا َ م ببببببببببببَهَ بلفَ خ 
ببببببببب بببببببببَبم   بببببببببَهليَ عببببببببببَ َتب َ ا    ينببببببببب َ ت ََيوه 

 

ببببببببببببَه وىتبببببببببببببَ   َ  سببببببببببببحَ الَ َه فبببببببببببببقَ ا ََبنم 
ببببببببببببالَ َىحَ الض بببببببببببَقبببببببببببب لةَ َهب قَ ف ببببببببببب    خم 

 

َ(144َ:1َجَ،5002َ یشه،َ)اب َ
چه بسیار بر ای    6  ده اس آیند، وانها های ابری که از آسمان افسونگر به زیر می و در پش  سر توده  5)ترجمه: 

 ( کرد بارانش میبوسه ،چون صبحگاهی مخمورهمهایشان  حاقی که قطرهدر ،ابرها خرامید

هاا  خود بر فاراز آن  نیروی و قدرت اوج در عقاب که کندمی اشاره آسمان ابرهای بهبات  بی  دو در شاعر

 سارگیارد  پشا   را هاا آن که اس  مجبور پیری و ناتوانی ضعف،  علّآمد و حال بهپرواز درمیدر آسمان به

 را انسادادی  هایهمخوان و (u) «او» و (o) «اُ»ۀ تیر هایواکه بات بی  دو در ریشه ابو ببرد  پناه هاکوه دامنة به و

 بارای  بیا   ایا   در اامّا  هساتند؛  بسایاری  و عمتناوّ  معاانی  اققاگر تیره، هایواکه اس   کرده تکرار بات بسامد با

آیاد، عقااب   برمی قصیده ای  از که هاییخوانش از یکی اساساستفاده شده اس ؛ زیرا بر پیری معنای به هاشار

 نکتاه  ایا   باه  بایاد  حاال  اسا    بارده  پناه کوه دامنة به و کرده رها را آسمان و کوه ةقلّ ضعف، و پیری  علّبه

 کارده  اناداز دی را در دو بی  باات طنای   انسدا همخوان موسیقای عقاب، ناتوانی بیان برای شاعر که کرد هتوجّ

 کشد ب تصویرزده اس ، بهضعف به کندی بال می و پیری تشدّ از که را عقاب هایبال حرکات تا
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ببببببب بببببببَطَ ب َ ه  بببببببَطببببببب وایَ َفحَ الس   جن حيبببببببهَنم 

 

بببببببببببببببَعبلببببببببببببببببى  بببببببببببببببمَ َبل َ       بق َ م بببببببببببببببَحَ طم 

 

َ)مه ن(
  ( بود پیچیده مدفونش آرزوهای بر را هایشبال کهحاقیدر فرودآمد، هاکوه دامنة در عقاب )ترجمه:

  آرزوهایش را بیاان کارده، باا فراوانای     رفتاف ون بر اینکه با استفاده از واژگان، ازدس  بی  ای  در شاعر 

 باارز  نموناة  بیا   ای  اس   کرده اشاره آرزوهایش و آمال تما  رفت های انسدای نی  به بربادمال همخواناستع

  اس  کال  فحوای اققای برای آوا و قفظ انسجا  و هماهنگی

بببببببببببَالبببببببببببب هنَ َنببببببببببببسل  تأدم بببببببببببوَ َ يهبخلَ م 
 

 و الببببببببببببببببببمق َ َفَ عبببببببببببببببببب اصَ َبنببببببببببببببببببك يهمَ  

 

َ(142َ)مه ن:َ
 (اس   کرده خم حوادث طوفان رزی را کمرش وند را کُ عقاب هایچنگال ضعف، و سستی )ترجمه:

یش حاصال شاده و درماناده و    ابار  کاه  تیوضاعیّ  ایا   از عقااب  ناخشنودی و نارضایتی بیان برای ریشه ابو 

نا   ای  دو واج، صداهایی شبیه نا  »را زی اس ؛ برده بهره « » و «ن» خیشومی هایهمخوان از، اس  هناتوان شد

 «ن» و (m) « » خیشاومی  همخاوان  بسامد باتتری ( 13: 5686)قویمی،  « کنندمی تداعی رای رضایتآهسته از نا

(n) و قافیاه( کاه داشاته،     وزن )رعای رشاعری  هاای محادودی   دقیال ر باه خاورد؛ شااع  چشم میدر ای  بی  به

ی عقااب  رضاایت نا از قفاظ  در کهآنخرج داده و بیرا شر  دهد؛ بنابرای ، نوآوری به ج ئیاتروشنی نتوانسته به

   اس   کرده اققا را نکته ای  « » و «ن» هایواج تکرار با آورد، میانحرفی به
َىل َ یبببببببببب َ َع َ جبببببببببب  َ َسرَ الببببببببببنَ َوقببببببببببف.1َ
َهعَ ب فبَ ت بببببببببببببببَغببببببببببببببب  َ ال َ َجبببببببببببببببب  َ وعبَ .5َ
بببببب َ َيهفبببببببَ َرتبسَ ف بببببب.1َ َجنبببببب نَ َمببببببنَةَ عش 

 

َثببببببببببين ََمبببببببببب  الر َ َعلببببببببببىَ َ لشبببببببببببَفببببببببببب  َ  
َالقصببببببببيَوالنبببببببب حَ َض َ الغ ببببببببَخلبببببببببَ ابلَ 

 قببببببببببببببرو الَ َةهبببببببببببببببزَ َزَ واهببببببببببببببب َ َربَ البببببببببببببببكَ 
 

َ(142َ:1َجَ،5002)
 پرندگان وقی  6 کند؛ تغییه آن از تا یاف  هاماسه روی ایپوسیدهها، جسد بردن به دامنهپس از پناه عقاب  5 )ترجمه:

دوره  را او شانکوچ  هایلبا و شکننده هایچنگال با کردند،می برخورد وی با هراس با آن از پیش که کوچکی

   (سرمازدگان بر خود قرزید مانندبر او غاقب شد و  ب رگیو  غرور ۀقرز  6 کردند 

 در هاا تمصاوّ  ایا  » اس   کرده استفاده بسیار (e) «اِ» و (i) «ای» روش  هایکهوا ازهای بات بی شاعر در  

 )قاویمی،  « هساتند  شاادابی  بیاانگر  چنای  روناد و هم کار میاشیاء و موجودات کوچ  و چاتک به توصیف

 هداشات  اختیاار  در خویش درونی جهان تصویرسازی و کال  فحوای بیان در که مهارتی با ریشه ابو ( 63 :5686

 کاه  اسا   کارده  توصایف یی زیباا کوچ  را از ناتوانی و پیری عقاب باه  هایگنجشگ شادابی ةصحن اس ،

 باا  وی، اطاراف  در شاان کوچا   هاای باال  با و انددرآمده رقص، بهخوشحاقی و شادابی ای  تشدّ از چگونه

 کنند می پرواز چابکی و چستی



 1733(، بهار 73)پیاپی  1، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 122
 

 تماا   باا  و اس  برده بهره سایشی همخوان نی  و (r) «ر» و (l) «ل» روان همخوان دو از شاعر ،ها ای  بی در 

 احسااس  و نااتوانی  تحقیر، حسّ سایشی هایهمخوان اس   داده شر  را دارد ذه  در که تصویری ج ئیات،

 حاال  ( 66-66 هماان:  )ر ک: کناد می تداعی را بودنالسیّ یا و قغ یدن روان، همخوان نی  و شکس  و سقو 

 هام  کناار هاا در کاارگیری ایا  همخاوان   باه  از ریشاه  ابو هدف که دریاف  توانمی، یحاتتوض ای  به هتوجّ با

کناد کاه   را بیان مای  پرندگانوسیلة به عقاب شدنهای سایشی، تحقیرا تکرار همخوانب ابتدا در شاعر چیس ؟

 روان، نهمخاوا  از اساتفاده  باا  ساپس  و شاده  خرد تشدّچگونگی برخورد پرندگان با او به اثرغرور عقاب در

   کشد می تصویرکه بر اندا  وی افتاده بود را به قرزشی

ببببب ببببببن ََةَ زعق ببببببَنببببببهَ مَ َلتبلجَ ج   اآلفبببببب  َ َتش 

 

بببببببببببب  ببببببببببببَىبرَ ح   يطَ سبببببببببببب َ الَ َهبببببببببببب هجَ وَ َبنم 
 

َ(142َ:1َجَ،5002)َ
 شکاف  ( را آسمان سینة که برآورد یفریاد چنانآن سرانجا   ،ذقّ و خواری همهآن لتحمّ از پس عقاب )ترجمه:

 «اَ» درخشاان  هاای واکاه  از سازد، هماهنگ معنا با را خویش کال  قفظ و موسیقی کهشاعر نی  برای این برای ،بنا

(a) آ» و» (α) هشا    و درخشاان  ةواکا هفاده   بیا   ایا   در اس   کرده استفاده سایشی هایهمخوان کنار در

ن بیاا  بارای  درخشان واکة»  (ʤ) «ج» و (sh) «ش» تفشی سایشی همخوان ویژهبه؛ دارد وجود سایشی همخوان

 ریخت شادن اشایاء و فارو   هتکّا هتکّا  شدن،رود و نی  بیانگر صدای خردار میکصداهای بلند، هیاهو و همهمه به

 ادا ناخشانود  و گرفتاه  قحنای  و فشارده هام هب هایدندان با که گفتاری نوعس   همخوان سایشی نی  در بیان هرا

 و شاادنکنناادۀ خردکااارگیری ایاا  دو واج، تااداعی بااه ( 66 :5686 )قااویمی، « رودماای کاااربااه شااود،ماای

یش، غایا  و اسا   کارده  زنادگی ب رگای   و مجاد  باا  هاا ساال  که اس  عقابی غرور و  شخصیّ شدن هتکّ هتکّ

ر دیگار  شاکا  پوسایدۀ  تشاة  باه  بایاد  حال بود، دیگر پرندگان غیای هاآن ماندۀای بود که باقیشکارهای تازه

رهم فشارد و فریاادی بارآورد کاه     با  را هایشدندان غرورش، شدن  خردهمی دقیلکرد؛ بهحیوانات بسنده می

   کند  بیان شرایط ای  به نسب  را شایرضایتنا

بببببب ببببببَة وَ البببببب َ َعلببببببىَةث ببببببجَ َى َ وه   م ءَ الش 

 

ببببببببببببببَيفبببببببببببببببَ   بببببببببببببب  َ الَ َهَ کببببببببببببببرَ و ََبضنَ ح   هج 

 

َ(142َ:1َجَ،5002َ یشه،َ)اب 
  (افتادویرانش فرو ةیاندر آغوش آش یرفیع ةو جسدش بر قلّ)ترجمه: 

 ...(منبهَجلجلبت)باات(، نساب  باه بیا  ناوزدهم       )بی  قصیده بیستم بی  در (α) «آ» و (a) «اَ» درخشان واکة

 ویاازده   باات  بیا   در درخشاان  واکاة  میا ان  اسا    هدشا می ان همخوان سایشی اف ون  اامّ ه؛شد استفاده ترکم

 در ویقثّا  سایشای  همخاوان » اسا    (z) «ز» و (s) «س» ویقثّ وعن از هاسایشی ترده عدد اس  که بیش هاسایشی

 واکاة (  براساس مجموع یاازده  16: 5686قویمی، ) « رودمی کارهمچون حسرت و حسادت به احساساتی بیان
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ة قلّا  هبا  را جسادش  کاه پاس از آن  عقااب  کاه  کرد برداش  چنی ای  توانمی سایشی، همخوانده  و درخشان

 داد  سر حسرت آه کشاند، ویرانش ةآشیان آغوش در بلندی

     

      

              

    

       

      

       

       

       

    

       

     

    

      

 
 «سرالنّ»بسامد کاربرد واکه و همخوان در شعر . 1 نمودار

 شاده  صمشاخّ  باات  نماودار  در ریشاه  اباو  عمار  «سار اقنّ» قصیدۀ در رفتهکارهای بهها و همخوانتعداد واکه

 اسا   ده؛ زیرا شااعر در تماا  قصایده کوشای    اس  ردیگ هایواج همة از بیش درخشان هایواکه می ان اس  

 عظما   باه  دوبااره  بازگشا   از میادی دقیال ساتم تجااوزگران، درد و نو   باه  را خاویش  خشاون   و خشم که

وطنانش برای خی ش و انقالب برضادّ  هم و مرد  تحری  و دعوت برای را خویش صدای اوج و اشگیشته

 خاود  باه  هاا تمصاوّ  میاان درخشاان، بیشاتری  میا ان را در   مکاران آشکار سازد  واکة روش  پس از واکاة  ست

 از انقاالب  و خیا ش  و هاآن شادابی و سری، حرکات پرندگان، پرواز وصف برای شاعر اس   داده اختصاص

 مفرطای  خشام  تا اس  انسدادی همخوان به  متعلّ بسامد باتتری  ها،همخوان درمیان اس   برده بهره واکه ای 

   کند  اققا را هدش محاک عقاب جان بر که

 و حقاارت  حسارت،  عقااب،  فریادهاای  هاا، انسادادی  باه  نسب  کمهای سایشی با اختالف خیلیهمخوان

هاای  هاا و همخاوان  ة کاوه دامنا  به هاهقلّ اوج از عقاب سقو  نی  روان همخوان ند آورمییاد به را وی های ناقه

 بارای  مناسابی  جاای  در هاا واج هماة  کنناد  می اققا را اشکنونی شرایط از عقاب نارضایتی و هان خیشومی ن 

 موسایقای  و آوا دارناد   همخاوانی  شااعر  نظار  ماورد  مفهو  باطور کامل به و اندگرفته قرار کال  فحوای اققای

 :5631 پیرانای،  )ر ک:دارد  اجتمااعی  و سیاسای  خاوانش  دوایا  قصایده    اس   منسجم قفظ با «سراقنّ» قصیدۀ

 ماورد شاعر ایا  قصایده را در   اش  کرد کهبرد چنی  توانمی سو(  از ی 681: 5631، همکاران و نظری ؛31

 سیاسایون  جرگاة  در وی زیارا  اس ؛ سروده ربوده، را کشورش عظم  و شده سرزمینش و وط  به که ظلمی

تاوان گفا  کاه وی    می دیگرسوی از؛ دانس  می فلسطی  وطنش، از دفاع برای سالحی را خویش شعر و بود
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 باه  امیاد  و های کاه دچاار ضاعف و نااتوانی شاد     زندگی اس ؛ سروده خویش شخصی زندگی موردآن را در

 آشاکار  شااعر  مهاارت  گرفتاه،  داشته اس   حال طبا  واکااوی صاورت    را خویش طالیی دوران به بازگش 

 قصایده  ایا   از کاه  (شااعر  شخصای  زنادگی  و خوانشی)سیاسای  دوهای مورد استفاده، با هار که واج شود می

   اس   منسجم و هماهنگ آید،برمی

 خانلری عقاب شعر تحلیل .2-1

 ایا   نگارنادگان بناابرای ،   اسا ؛  ساروده ی بلناد ب به توصیف ج ئیات پرداخته و شعر عقا مثنوی در خانلری

 هار  کاه  بناد  چناد  به را مثنوی مقاقه، حجم به هتوجّ با مثنوی، ای  بررسی و تحلیل برایتا  داش  آن بر را مقاقه

 و لاوّ بیا   بیاان  باه  تنها بندها، ابیات گستردگی دقیلسیم کنند؛ سپس بهتق اس ، خاص موضوعی پیرامون بند

 و نشاده  ذکار  بنادها  هماة  تحلیال  ،حاضار  پاژوهش کنند؛ همچنی  شایان ذکر اسا  کاه در    اکتفا بند هر آخر

 شاعر  ایا   بررسی و تحلیل شیوۀ وچگونگی  پیرامون توضیحات ازشده اس   حال پس  بیان ها تحلیل از برخی

   :شود زیر بررسی می در عقاب مثنوی بندهای، زیبا

 کااااار ۀچااااار پاااای ز صاااابحگاهی

 رمیاااد و کااارد نگاااه و اساااتاد آهاااو

 

 ساااوار سااایرگشااا  بااار بااااد ساااب  

 بکشااااید غباااااری خااااطّ را دشاااا 

 

(5686: 35) 

 و نگاران  مطلاب  ایا   از عقااب  و سیدهرکند که مرگ عقاب فراته اشاره مینک ای  به قصیده آغاز در خانلری

 عقااب  باا  کاه  دشا   حیوانات رود می دش  به پس گردد؛می دارویی و چاره راه دنبال و اس  شده ناراح 

 فارار  ساویی گیرد؛ بنابرای  هرکدا  بهمی برشکارشدن، تمامی وجودشان را در شوند، ترس و دقهرۀرو میهروب

 درخشاان  واکاة  16 از اسا ،  شاده  ذکر آن بی  دو کهبات  بند در خانلری گیرند می پناه ایگوشه در و کرده

 واکاة  باا  داشاته  قصاد  وی اسا    بارده  بهاره  هاا واج دیگار  از بایش  انسادادی  همخوان 11 و (α) «آ» و (a) «اَ»

 )ر ک: پیااپی  هاای گاا   صدای انسدادی، همخوان با نی  و ههول و هراسی که بر حیوانات غاقب شد درخشان،

 :شدندمی مخفی و بودند گیاشته فرار به پا چگونه کهبکشد  تصویرها را به( آن11 -66 :5686 قویمی،

 فرمااااایی ماااای تااااو آنچااااه بکاااانم

 گ یااد رای ایاا  چااو خااویش دل در

 

 یمۀ درگااااه تاااوی بناااد ماااا گفااا : 

 گ یاااد جاااای کدورتااارَ و زد پااار

 

(5686: 36) 

 زیارا  اسا ؛  کارده  عمار  ساال  هاای ساال  که رف  زاغکی سویدر پی چارۀ کار و فرار از مرگ به عقاب

ساوی    عمرش چنی  طوتنی اسا ؛ هنگاامی کاه باه    علّ چه به که بپرسد او از را خود درمان راه داش  قصد
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 کما   عقااب  باه  کاه پییرف   داش ، عقاب از که ترسی دقیلخواس ، زاغ به کم زاغ پرواز کرد و از او 

 جاانش  یاباد،  قادرت  چون و هی  زار و زبون شدچن  که ای د که عقاب از سر نیاز اسبودچار هراس  اامّ کند؛

گفتاه، همخاوان انسادادی    پایش  هاای بناد  در کارد  مای  زم مه را افکارش خویش دل در بنابرای  ستاند؛می را

ل مّا روناد  باا کمای تأ   کاار مای  بریاده باه  ها برای تصویرسازی صداهای بریدهواج ای  زیرا ؛یی داردبات بسامد

 حااکم  او بار  تارس  زیارا  ناد؛ آورمای یاد به را زاغ ۀبریدها، صدای بریدهام ص ای  تکرار که دریاف  توان می

 دهد می پاسخ بریدهگفت  برایش سخ  شده و بریدهس ؛ گویی آب دهانش خش  شده و سخ ا شده

 عقااااب گفااا  چنااای  افسااارده و زار

 ناساااااز بااااال و قاماااا  باااادی  تااااو

 

 آب بااار حبابیسااا  عمااار مااارا کاااه 

 دراز؟ عمااار ای افتاااهی فااا  چاااه باااه

 

 (36 : )همان

ی کوتااه عمار   مقاا ،  و جااه  و شاوک   همهای  باوجود که کرد شکوه خود کوتاه عمر از تی پرواز عقابِ

 هاای همخاوان باات   بناد  در دارد  طاوتنی  حاد بادی   عماری  زشتی، و بداندامی همهآن با زاغ درمقابل، و دارد

 تکاارار، ایاا  اساا   شااده تکاارار بساایار (sh) «ش» تفشاای یشاایسا درکنااار (z) «ز» و (s) «س» ویقثّاا سایشاای

   اس   کرده دوچندان را معنا انسجا  نی  و ساخته اف ون را سخ  موسیقای

 باه  عقااب  حساادت  حسّ تا اس  شده تکرار (z) «ز» و (s) «س» قثوی سایشی هایهمخوان بند، یابتدا در

 کاه  باشاد  خواساتار  زاغکی از را خویش کار چارۀ تیبایس عقابی، چنی  که کند منتقل را زش  و پلش  زاغی

 واج ایا   کاه  ایمعانی از یکی اس ، «ش» واج به  متعلّ بسامد تری بیش سپسکند؛ می زندگی مردار و گند در

 و نکارده  بسانده  «ش» همخوان به تنها شاعر اامّ (؛16 :5686 )قویمی، «اس  شکای  و شکوه بیان» کند،می اققا

 ایا   از شاکای   و شاکوه  هنگاا   را عقااب  چهارۀ  تاا  اسا   سااخته  همراه (u) «او» و (o) «اُ»یرۀ ت واکة با را آن

 ارتفااع  حاداکثر  زبان آن، توقید در زیرا اس ؛ افراشته یا بسته واکه ی  (u) «او» واکة» کشد ب تصویربه شرایط

 از کاه  رودمای  کاار به هاییدهپدی یا عناصر اجسا ، توصیف» در «او» واکة ( 556 -555 :5658 )ثمره، «دارد را

 آشاکار  حاال  (  63 :5686 )قاویمی،  « اناد ظلماانی  یاا  عباوس  زشا ،  جسامانی  و اخالقی معنوی، ی،مادّ نظر

 آواهاا،  و هاا واج کما   باا  شااعر  اسا    کشایده درهام  چهاره  و عبوس ،شکای  هنگا به عقاب که شود می

 آواهاس   معج ۀ همان ای  و کند ترسیم مخاطب برای را خویش ذهنیات تمامی توانسته

 اثیااار چااار  بااار کاااه گفااا  بارهاااا

 نشاااایب بااااه دل کنااااد میاااال را زاغ

 

 ثیرأتااااا فاااااراوان راسااااا  بادهاااااا 

 نصاایب گشااته آن از بساایارش عماار

 

(5686: 36) 
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 شاود،  دورتار  زمای   ساطح  از باد هرچه گیارد؛می جسم و بدن بر بسیاری ثیرتأ باد که گف  عقاب به زاغ

 و (l) «ل» واج دو تکارار،  صانع  باا   نیا   خانلری اس   باد پیرامون زاغ سخنانبات  بند د شومی اف ون گ ندش

 و کنناد مای  اققاا  را باد آرا  وزش صدای روان، هایهمخوان» اس   ساخته برجستهگفته پیش بند در را (r) «ر»

 صاام   دو ای  برجستگی با باد صدای و صوت ای  ( 66 :5686 )قویمی، « وزدمی که نسیمی صوت چنی هم

 واکاة  اساتعمال  با سپسرسد؛ می مخاطب گوش به باد زوزۀ صدای گویی اس ؛آشکار  کاملطور به شعر در

 بیاان  را شاده  هماراه  آن باا  عقااب  کاه  باادی  ساری،  وزش روان، همخاوان  کنار در (α) «آ» و (a) «اَ» درخشان

 کند  می

 اسااا  ماااردار خاصاای   ایااا  دیگاار 

 هساااا  اقااااوانی گسااااتردۀ خااااوان

 

 اسااا   بسااایار  دارخاااوران مر عمااار  

 هساااا  فراواناااای هااااای خااااوردنی

 

(5686: 36) 

 ماردار  ،زنادگی  درطاول  خوراکش که داردمی بیان و گویدمی عقاب به را عمرش بودنطوتنی رم  ،زاغ

 دهاد؛  رضاای   گناد  و ماردار  باه  و نجوید آسمان اوج در را غیایش و طعمه دیگر که خواهدمی او از و بوده

 گفات  ساخ   چگاونگی  توصایف  برای شاعر که اس  صمشخّ اس   درمان بهتری  زاغ، ازدیدگاه هاآن زیرا

 بهاره  (u) «او» و (o) «اُ»تیارۀ   و (α) «آ» و (a) «اَ» درخشاان  هایواکه تکرار از نوعانش،هم و خویشبارۀ در زاغ

 از زاغ دارناد   کااربرد  (66 :5686 )قاویمی،  «افتخار و شوک  عظم ، بیان» برای آوا دو ای  زیرا اس ؛ جسته

 ،(ماردار خاویش )  غایای  از ساخ   هنگاا   و شودمی خودشیفتگی دچار عقاب ن د دارد، طوتنی عمری کهاین

 ساربلندی  و آوردمای  میاان باه  ساخ   هاایش داشاته  از درپیپی زاغ بنابرای ، کند؛می افتخار و ب رگی احساس

 کند می ابراز را خویش

 راه از رساااااااایدند هماااااااراه  دو آن

 گناد  آن از بخاورد  و سا  بنش و  فگ

 

 نگااااه کااارد خاااودسااافرۀ  بااار زاغ 

 پناااااد مهماااااان ازو بیااااااموزد تاااااا

 

(5686: 31) 

 مهماانش  بارای  چیا  هماه  کاه این از و کارد  خاود  رنگای   سافرۀ  بار  نگااهی  زاغ اسا    زاغ زبان ازبات  بند

 کناد؛ مای  ایفاا  ال ک فحوای انتقال در را یمهمّ نقش تکرار، آورد  جابه را خدا شکر و شد خوشحال اس ،مهیّ

 همخاوان  دوباات،   بناد  در خاانلری  اسا    باوده  شناساان زباان  هتوجّ مورد بالغی صنع  ای  دیرباز از بنابرای ،

 و (m) « » خیشاومی  همخاوان  کاربردهاای  از یکای » اسا    کرده تکرار باتیی بسامد با را «ن» و « » خیشومی

یادشاده   همخاوان  تکارار  حاال  ( 13 :5686 )قویمی، « اس  پییریتسلیم و خاطر آرامش نوعی بیان، (n) «ن»
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 پاییری تسالیم  ،مهام  نکتاة  اامّا  کناد؛ می اققا را زاغ خاطر آرامش اس (، بند کلّ )منظورگفته پیش بی  دو در

 شاکایتی  و گلاه  ماردار،  خاوردن  و گناد  در زنادگی  باوجود که اس  شازندگی شرایط و شیوه درمقابل زاغ

 یاا ، دهاد  رضاای   خاویش  کوتااه  عمر به یا گیرد؛ پند زاغ از باید عقاب بنابرای  اس ؛ اقهی امر تسلیم و ندارد

 باشد  پییرا دل و جان با ،گویدمی زاغ که را چهآن و کند زندگی مردار و گند در زاغ مانند

 سااار باااه بااارده فلااا  اوج در عمااار

 گنااد و تشااه ایاا  باار افتاااده ایناا 

 

 سااااااحر باااااااد نفااااااس در زده د  

 پناااااااد؟ اموزدبیااااااا زاغ از بایاااااااد

 

(5686: 36) 

 گویاد: مای  نگریساته،  عقااب  ةگیشت من ق  و  مقا به بیرون از که اس  شخصسو  بند، ای  در دید زاویة 

 اسا ،  باوده  تاازه  و گار   همیشاه  وی غایای  و بوده حیوانات فرماندۀ کرده،می پرواز فل  اوج در که عقابی

 بناد  ایا   در (r) «ر» و (l) «ل» روان همخاوان  تعدادباشد   شهت و مردار خوراکش یا، بیاموزد پند زاغ از بایستی

 عقااب،  گاویی  کشد؛می تصویربه را واتیش من ق  و جایگاه از عقاب سقو  استعمال، کثرت ای  اس   66

 اس   داده سوق پایی  به کوه ةقلّ از را آن آب که اس  سنگی

 بااود تافتااه جااان و دل گناادش بااوی

 بااود خااواری سااوهمااه از بااود آنچااه

 

 باااااود یافتاااااه دق بیمااااااری حاااااال 

 باااود بیااا اری و نفااارت و وحشااا 

 

 (35 )همان: 

 مخاطاب  بارای  را خاویش  ذهنیا   و کارده  اساتفاده  هام  درکنار واکه و همخوان چند ازبات  بند در شاعر

 یکای  مخاطاب(  و )شاعر هردو دید ةزوای تا اس  ساخته همراه خویش درونی جهان با را او و کشیده تصویر به

 بسایار  تیاره  ةواکا  آن، در کاه  بنادهایی  از یکای  کارد؛  اشااره  (u) «او» و (o) «اُ»تیرۀ  ةواک به باید ابتدا در د باش

 عقااب  انگیا  ح ن و تیره هایاندیشه و افکار واکه، ای  تکرار با شاعر زیرا اس ؛ بند همی  اس ، داشته کاربرد

 از آشاکارا  اامّا  کناد؛ مای  سانگینی  اشساینه  بار  ،کااه جان و سخ  شرایط آن در قرارگرفت  که کندمی بیان را

 کااربرد هنگاامی   واکه ای  زیرا کند؛ می بیان پوشش و پرده با را آن و گویدنمی سخ  عقاب ناراحتی واندوه 

 از و کناد مای  بسانده  کام  اشااراتی  باه » شااعر  ،بناابرای   گف ؛ سخ  آشکارا توان نمی مسائلی دقیلبه که دارد

 اوضااع  و مساائل  باه  قصایده  ای  در شاعر که دریاف  توان می حال( 68 :5686 )قویمی، « پرهی دمی افشاگری

  وضاعیّ  باه  نامحساوس،  و ضمنیطور به بردهنا  واکة تکرار با شاعر اس   کرده اشاره خویش کشور سیاسی

 یسایشا  هاای همخاوان  مخاتصّ  ،کااربرد  تری بیش سپسکند؛ می اشاره وطنش اجتماعی و سیاسی بد شرایط و

 اس   هشد رمتنفّ و بی ار خود از و کندمی حقارت احساس زاغ کنار در زندگی از عقاب زیرا اس ؛
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 جاااا  از برجسااا   و زد بااارهم  باااال 

 ماااارد بایااااد فلکاااام اوج باااار گاااار

 

 مااارا ببخشاااای یاااار کاااای گفااا  

 بااارد نتاااوان سااارباااه گناااد در عمااار

 

 (38 )همان: 

 و مهماانی  ایا   درخاور  ما   کاه  گفا   زاغ باه  سپس رف ؛ و زد بال بماند، شرایط آن در نتوانس  عقاب

 و پساتی  زیارا  اسا ؛  شاده  تکارار  باار شاش  (j) «ی» همخاوان نایم  ،باات  بند در نیستم  مردار و گند در زندگی

 چنای  هم خاورد؛ ب مردار و کند زندگی گند در اس  حاضر طوتنی، عمر برای که رساندمی را زاغفرومایگی 

 پارواز  باه  آسامان  فاراز  بار  تنهاایی باه  کاه  دشا کمای تصویر به را هادس  دور در عقاب پرواز همخوان،نیم ای 

 اس   درآمده

 شاااد بااااتتر و شاااد باااات و رفااا 

 کبااود قااو  ایاا  باار چنااد ای  قحظااه
 

 شااد همساار فلاا  مهاار بااا راساا  

 نباااود هااایچ ساااپس و باااود ای نقطاااه
 

 )همان(

 خاانلری،  ۀقصاید  آخار  بیا   دو رد شد نمی دیده دیگر که رف  بات قدرآن و کرد پرواز آسمان به عقاب

 مارگ  و نیساتی  کناد، مای  اققاا  کاه ای معاانی  از یکی تیره ةواک» اس   شده تکرار (u) «او» و (o) «اُ»تیرۀ  ةواک

 مارگ  باا  را قصایده  واکاه،  ایا   باا  نی  شاعر ( 66 :5686 )قویمی، « اس  آقودهغم و ظلمانی مرگ زیرا اس ؛

 زنادگی  باه  را مرگ هستند،یی وات  شخصیّ صاحب که آنان که سازد آشکار تا اس  رسانیده پایانبه عقاب

 آشکارشادن  از و بساپارند  جاان  دیگاران  چشم درمقابل نیستند حاضر یحتّ و دهندمی ترجیح خواری با همراه

 تصاویر باه  آسامان  در را عقااب  مارگ  ،شااعر  دقیال،  همای   باه  جویناد؛ مای  دوری خاویش  ناتوانی و ضعف

 کشد  می

                                    

      

       

       

                  

     

          

 
 بسامد کاربرد واکه و همخوان در شعر عقاب. 2نمودار 

 ایا  براسااس   ساازد  مای  صمشاخّ  را هاا همخاوان  و هاواکه تکرار می ان و تعداد کامل طوربه، بات نمودار

 عقااب،  قصایدۀ  در خاانلری  کاال   فحاوای  براسااس  زیارا  دارد؛  تعلّ درخشان واکة به بسامد باتتری  جدول،
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 همخاوان  ساپس  کناد؛  اققاا  را شاکوه  وب رگی  حسّ مواق، برخی در و ناامیدی درد، خشون ، و خشم ستیبای

 را عقااب  از ضاعیف  حیواناات  تارسِ  بنابرای ، اس ؛ داده اختصاص خود به را تکرار می ان تری شبی انسدادی،

 در را آماار  بااتتری   بلای، ق واج دو ازپاس   روش ، واکة انداخ  می نفسنفس به را هاآن که اس نشان داده 

 آهساته  نجواهاایی  خاویش  دل در زاغ یاا  عقاب که خوردچشم میبه ابیاتی قصیده ای  در زیرا دارد؛ 6 جدول

 شکسا ؛  و ساقو   احسااس  و شاکای   و شاکوه  نااراحتی،  حسارت،  بیان برای سایشی هایهمخوان داشتند 

 ساقو   روان، همخاوان  پاییری؛ تسالیم  و اطرخآرامش نوعی وی رضایتنا از ناشی اصواتی خیشومی، همخوان

 و نیساتی  و شاوک   ،ب رگای  پیاری،  نااراحتی،  تیاره،  واکاة  بااد؛  وزش صادای  و عظمتش و جایگاه از عقاب

 کنند می اققا را تنهایی وفرومایگی  پستی، همخوان،نیم آوای سپس مرگ؛

 گیرینتیجه .7
 زباان  هجاهاای  بارای  را نمادوّ  معاانی  ایا   گراماون  ماوریس  کاه این باوجود که اس مهم  بسیار نکته ای  بیان، درآغاز

 وساع   را آن تاوان مای  اامّا اسا ؛   هنادواروپایی  هاای زباان  ةزیرشااخ  فارسی، زبان چونهم که کرده عرضه فرانسوی

 پاژوهش  براسااس  ساپس گشاود؛   عربای  ادبی آثار تحلیل برایی جدیدراه  و ساخ  منطب  نی  عربی زبان بر و بخشید

 ناد دار مضامون  ی ، خانلری «عقاب» وابو ریشه  «سراقنّ» زیبای شعر دو کهمشحّص شد  گرامون موریسة نظریّ بر مبنی

 از ثیرپاییری تأ گوناه هایچ  بادون  خاانلری  واباو ریشاه    اسا    رفته ازبی  دتیلیبه که اس  اقتداری و شکوه بیان آن و

 ،هسا   ادبای  اثار  دو ایا   در کاه  یاریبسا  هاای هماننادی  بااوجود  اناد  ساروده  مضامون  یا   در را شاعری  یکدیگر،

 از: نداعبارت ها تفاوت و ها شباه  ای  اس ؛ هتوجّ قابل بسیار کهشود ف  مییا نی  هایی تفاوت

 «عقاب» و «سرالنّ» های شباهت

 و بردناد  بهاره  بسایاری  هاای  همخاوان  و هاا  واکاه  از عقااب  رفتةازدس  اقتدار و شکوه بیان برای خانلری و ابورریشه -

 زیباایی  همااهنگی  بودناد،  آورده ابیاات  در که هجاهایی و پروراندندمی ذه  در که هاییاندیشه میان توانستند خوبی به

 اس   کرده دوچندان مخاطب بر را هاآن ثیرگیاریتأ و منسجم را برجسته شاعر دو رشع هماهنگی، ای  آوردند  پدید

 و تیاره  واکاة  باه  را بساامد  تاری  کم و انسادادی  همخاوان  و اندرخشا  واکاة  باه  را بساامد  تری بیشا  ترتیببه شاعر دو -

   دادند  اختصاص (j) همخوان نیم

 اققاای  بارای  واکاه  ای  از بات، بسامد با درخشان واکة کاربردبا  عقابگیشتة  عظم  و شکوه بیان برافرون  شاعر دو -

 جستند  سود نی  دیگر مفاهیم

 «عقاب» و «سرالنّ» های تفاوت

 و خاود  از نماادی مثاباة  باه  را عقاب زیرا دارد؛ حضور قصیده بط  در و داشته خویش شعر در پررنگی نقش ریشه ابو -

 «يثب َ َوَاغضبي» چاون هم امر افعال از خویش شعر در بنابرای  دهد؛ می قرار باطمخ را او و اس  برگ یده خویش  ملّ
 را اش قصایده  مطل، وی انگی د  برمی انقالب به، اس  کشورش مرد  و خویش از نمادی کهرا  عقاب و کند می استفاده
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 درپای پای  پراوج صدای با را خود غضب و خشم تا کند می همراه سایشی همخوان و درخشان های واکه باتی بسامد با

 خاویش  نابساامان  شارایط برضادّ   تاا  برسااند  خاود  نفس به دراصل و مخاطبانهمة  گوش به شودمی شنیده شعر در که

 باه  تنهاا  انسادادی  همخاوان  و درخشاان  واکاة  از اساتفاده  باا  شاخص، ساو   راوی جایگااه  در خانلری اامّ کنند؛ خی ش

 باه  شاخص ساو  زاویاة   از زیرا کشد؛ می تصویربه را عقاب خشم و دقهره ترس، و پردازد می عقاب احساسات توصیف

 بگوید  سخ  خویش افکار ازروش   و پردهبی که ندارد قصد و نگرد می موضوع

 گرفتاه  کاار باه  را واکاه  ای  خانلریاز  ترابو ریشه کم اس   روش  واکة کاربرد شعر، دوای  مهمّ های تفاوت از یکی -

 و داشاته  بیاان  را عقاب و زاغ نجواهای واکه ای  با خانلری اامّ اس ؛ گفت سخ  آشکارا و صراح  دنبالبه زیرا اس ؛

 اس   کرده آشکار را شعرش بسته فضای روش ای  با

 دیگار  هاای همخاوان  باه  نساب   انسادادی  هاای همخوان بسیار کاربرد دارد، وجود شعر دوای  در که دیگری فاوتت -

 از ناشای  زدننفاس  نفاس  توصیف برای آن از خانلری و خویش خشم اققای برای انسدادی همخوان از ،ابو ریشه اس ؛

    اس  برده بهره حیوانات ترس

 رنجاش  بیاان  برایابو ریشه  زیرا اس ؛ می ان ی  بهبیش اکم سراقنّ شعر در ادیانسد و سایشی همخوان کاربرد می ان -

 مضامون  ایا   اققاای  برای نی  سایشی همخوان از و نکرده اکتفا درخشان واکة به تنها شکس ، و سقو  دقیلبه خویش

 باه  عقااب  حسادت حسّ صیفتو برای تنها خانلری اامّ گیارد؛ می نمایشبه را خودفشردۀ  همبه های دندان و برده بهره

 اس   آورده اندکی بسامد با را سایشی همخوان  علّ همی  به برده؛ بهره همخوان ای  از عقاب، حقارت و زاغ

 ریشاه  ابو زیرا اس ؛ار برده کبه تیرهواکة  خانلریکمتر از  ریشه ابو خورد؛ می چشمبه ترکم شعر دو ای  در تیرهواکة  -

 شاکوه  و خاویش  زنادگی  خاود،  جامعاة  اجتماعی اوضاع از را خود خشم و نارضایتی ما ،ت باصراح  و بلند صدای با

 و خشام  بیاان  برای خانلری اامّ اس ؛ نداشته تیره واکة به چندانی نیاز و کند می بیان درخشان واکةبا  عقاب رفتةازدس 

 پرهیا   گفات  ساخ  صاریح   و افشااگری  زا زیرا کند؛ می استفاده نی  تیره واکة از درخشان، واکة براف ون  خود ناراحتی

   اس   برده بهره نی  واکه ای  از خانلری  علّ همی  به کند؛ می بسنده اشاراتی به تنها و کرده

 و گریاه  بیاان  بارای  ریشاه،  اباو  شاعر  در کاه  اس  همخواننیم شعر، دو ای  در کاربردکم های همخوان از دیگر یکی -

 اس   کاربردهبه توهی  و اهان  برای را آن خانلری اامّ اس ؛ هکار رفتبه عقاب های ناقه

 ها نوشت پی. 1
 ساوریه  «منبج» به پدرش همراهبهل در جنگ جهانی اوّ آن از پس  ددنیا آمبه «اعکّ» شهر در 5355 سال در ریشه ( عمر ابو5)

 و بافا   علاو   کساب  برای را وی پدرش  (6: 5118)ر ک: دندی،  گیراند آنجا در را خود قیةاوّ تحصیالت و کرده کوچ

وی   فراگرف  را اسیعبّ و جاهلی ادب و شده اتادبیّ دانشکدۀ وارد آنجا در اامّ ؛فرستاد انگلستان به 5361 سال در اجینسّ

زباان   شاش  باه  ریشاه  اباو منصاوب شاد    « الوطنیة دار اقکتاب  »عنوان مدیر ما  تحصیالت به وطنش بازگش  و بهپس از ات

 همی  امر و فرهناگ واتی او اشاره کرد   پرتغاقی و فرانسه انگلیسی، هایزبان توان بهمیان میای  از ط بود کهخارجی مسلّ

؛ زیارا از  های سیاسای پرداخا     اقیّهای بسیاری از عمرش را به فعّ شود  او سالسیاسی  ی در عرصةقموفّ سبب شد که فرد
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جملاه برزیال، آرژانتای ،    ر کشورش در بسیاری از کشورها ازیعنوان سفبهسیاسیون پیوس  و  به جرگة 5361تا  5313 سال

رگران بهاره  سالحی برای مبارزه با اساتعمار و اساتعما   مثابةاز شعر به هند، اتریش و آمریکا به کار سیاسی اشتغال داش   او

ریشاه   اباو   دارد فاردی هبمنحصار  انساانی  و یملّ بوی و رنگ وی اشعارگران فرانسوی ایستاد   برابر سلطهبرد و با تما  قوا در

 ساال  دراشاره کارد  سارانجا     طوفانو  ذی قار نامةنمایش توان به دیوان شعر وسیاری از خود برجای گیاشته که میب آثار

 :5385اقفااخوری،  ر ک: ) خااک ساپرده شاد   پیکرش به سوریه منتقل شد و در منابج باه    رف  ازدنیا ریاض شهر در 5331

 ( 515 :5686؛ ناظم تهرانی، 665-666
دو مازنادرانی  هر شپدر و مادر ۀد  خانوادوشگ جهاندیده بهخورشیدی در تهران  5636ماه در اسفند( پروی  ناتل خانلری 6)

آمریکاایی تهاران و    ةقویی، مدرس س  سةی تحصیالت ابتدایی را در مدرو بودند و در حکوم  قاجار شغل دیوانی داشتند 

و هنگاا  ورود باه داراقفناون بارای      قه امتحان دادطور متفرّل دبیرستان را بهاوّ ۀای دورهثروت تهران گیراند  درس ةمدرس

ساپس وارد   ؛ادبی را انتخااب کارد   ةم داراقفنون بود، رشتزمان معلّمان فروزانفر که آناق ّ دو  متوسطه، به تشوی  بدی، ۀدور

ات دانشاگاه تهاران دریافا     ادبیّ ۀت فارسی را از دانشکداقیسانس زبان و ادبیّ ةدانشنام 5651دانشسرای عاقی شد و در سال 

تی دبیار  باه خادم  وزارت فرهناگ درآماد و مادّ      5656آموزشی خدم  نظا  وظیفه از سال  ۀکرد  پس از گیراندن دور

  ات فارسی را گیرانددکتری زبان و ادبیّۀ ها دور سپس ضم  تدریس در دبیرستان ؛های رش  بود دبیرستان

مهار انتشاار    ةهاایش در مجلّا  طبوعات آغااز کارد و اشاعار و نوشاته    ان دانشجویی، همکاری خود را با مخانلری از دور

سیاسا    ةا در عی  حاال پاایش را هام باه عرصا     امّ ؛  ثمربخش داداقیّان فراخى براى فعّشهرت و اعتبار به او مید  یاف  می

شاد    زندانیگاهى پس از انقالب اسالمى، چند    را نصیب وى ساخ گشود و سهمى از بدنامى حاصل از حکومتى ناموفّ

یماارى پارکینساون در او   هااى ب  گیاش  و نخستی  نشاانه  یعمیقاش تأثیر بسیار یت بر وض، جسمى و روحمدّدشوارى ای 

نه در جریان انقالب و نه پس از آزادى از زندان، با اینکه امکان خروج از کشور را داشا ، ایاران را تارک     یوظاهر شد  

ى او را از ایاران  روشا خواساتند باه هار     مای هاى چند گروه سیاسى مخاقف جمهورى اسالمى که  ها و وعده   و به پیا نگف

هاى پایانى عمر را در ان وا و دور از هیاهو گیراند  اوقاتش با  او سال  بیرون ببرند و در صف خود جاى دهند، پاسخ رد داد

ت بیمارى پارکینساون  براثر شدّ 5653گیش   در  می دانانسخ  یژه همکاران وومطاقعه، نوشت  و دیدار با دوستان قدیم به

سااقگى   66ر د 5653ل شاهریور  هوشایارى باود  صابح پنجشانبه اوّ    در بیمارستان بسترى شد و بیشتر در حاق  اغماا و نیماه  

  خاک سپرده شددرگیش  و در تهران به

ط او باه دقاای  شااعرى تردیادى     اند، در قریحه شعرى و تسالّ  ردهرا نقد و بررسى ک خانلرى ز دیدگاه ناقدانى که شعرا

حایل میان شعر سنّتى و نو و عصر انتقال پس از نیما یوشیج،  ۀویژه در محدودا جایگاه واقعى او در شعر فارسى، بهامّ ؛نیس 

، باه شاعر فاارغ از    1561و  5661هااى   در دهه وصخصههاى سیاسى در شعر نو، بویژه آنکه گرایشبه ؛تعارض اس  محلّ

 ( 5866-5866: 5، ج 5636ک: آذرنگ، )ر  داد ی، میدان نمخانلرى هاى زبانى و هنرى معطوف به ارزش اتنهسیاس  و 

 منابع
 اقمعارف ب رگ اسالمی  ة  تهران: مرک  دائردانشنامه جهان اسال (  5636آذرنگ، عبداقحسی  )

 العودة. بریوت: دارَ،ل د األولیاجملَ.لةة الکامعری  عمال الش  ألا .(5002) ریشه، عمر بوأ
 : هنضة مصر.القاهرة .ةغوی  صوات الل  األ .(9191) براهیمإنیس، أ
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   تبری : دانشگاه تبری  شناسیمقدّمات زبان(  5656باقری، مهری )

 عمر اباو ریشاه    (  بودن یا نبودن؟ نه، چگونه بودن! مقایسة )عقاب( از پروی  ناتل خانلری و )نسر(5631پیرانی، منصور )

  555-31(، 6) 51، فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ادبیّات تطبیقی
   تهران: مرک  نشر دانشگاهی آواشناسی زبان فارسی(  5658ثمره، یداهلل )

نیيية، بييریوت: ا عيية ال   الط   .الواحييد لؤلييؤة ترمجييه: ع ييد .عر العييرا ااييدی اهييات واار ييات ّ الش يياإلت   .(5009) اجلیوسيي ، سييلمی اءضييرا 
 .ةمر ز دراسات الوحدة العربی  

 مروارید  تهران:  ادبی اصطالحات فرهنگ ( 5686سیما ) داد،

  تهاران: دانشاگاه عالّماه    شناسای نظاری و کااربردی   مقاتت نخستی  کنفرانس زبانمجموعه ( 5666) محمّددبیرمقد ، 

  طباطبایی

 املعرفة. دار. دمشق: ریشة عمر أبو(. 9001امساعیل ) حمم ددندي، 
اقمللای اماا     دانشاگاه بای   تحلیلی بر چیستی و ماهی  ادبیّات تطبیقای    -(  درآمدی توصیفی 5631حسی  )ددی، سیّسیّ

  65-5(، 6) 5، خمینی )ره(: فصلنامة قسان مبی 
 ، تهران: سورۀ مهر 5  جلد شناسی به ادبیّات از زبان(  5631صفوی، کورش )

 ة للکتاب.ة العام  : اهلیئة املصری  القاهرة .ةل الغة واالسلوبی  ا .(9110) حمم دع داملطلب، 
   تهران: فردوس ساختار زبان شعر امروز ( 5668پور، مصطفی )علی

 اجلیل. . بریوت: داراألدب اادی  اجلامع ّ اتریخ األدب العرا؛(. 9111الفاخوري، حنا )
 چاپ اوّل، تهران: هرمس  ن ثاقث( آوا و اققا )رهیافتی به شعر اخوا ( 5686قویمی، مهوش )

   ترجمة هرم  میالنیان  تهران: هر  تراز دگرگونی آوایی ( 5681مارتینه، آندره )

 تهران: معی    ماه در مرداب ( 5686ناتل خانلری، پروی  )

 .مه ط اط اي عال  : دانشگاه هتران .العصر اادی  ّ ر ظم والن  شذرات من الن  (. 9819، اندر و سعید واعظ )انظم طهراين
شناسی قصیدۀ پایاداری اقنّسار سارودۀ عمار اباو ریشاه         (  سب 5631) کبری خسروی و صغری درویشی نظری، علی؛

  633-666 (،56) 6، دانشگاه شهید باهنر کرمان: نشریة ادبیّات پایداری



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 مق لةَعلمي ة

 حب  َيفَاألدبَالق  نَ)األدبنیَالعريبَوالف  سي(
111َ-111،َصص.1441ََ بيع(،13َ)1َ،َالع دَالع شرةنةَج معةَ ازي،َالسَ 

ََترام نجَم  یسَةنظریَ َض ءَعلیَخ نلري؛َانتلَلربویزَ«عق ب»َوقصي ةَ یشةَأيبَلعمرَ«سرالنَ »َقصي ة
َمق  نة(َ)د اسة

1َخم   يَق سم
 یرانإ أراک، اک،أر  جامعة ة،األجن ی   تغاوالل   اآلداب ی ة ل   ،وآداهبا ةالعربی   غةالل   قسم ّ مشارک أستاذ

2َایدگ  يَمرمی
 رانإی أراک، أراک، جامعة ة،األجن ی   تغاوالل   اآلداب ی ة ل   وآداهبا، ةالعربی   غةالل   فرع ّ  توراهالد   ةطال 

 58/2/9009 الق   :    52/1/9081 ال ص  :

َََاللخ ص
 األثييير. خيييالق إلیييه یهيييد  ذيال يي واملضيييمون یاملعنييي نقييل ّ وريیسيييی رایدي دور ولييه یييية.األدب األعميييال ّ ويتالص يي وازنالت ييي حييدو  إليييی يیيييؤد   فظیييةالل   املقييياطع تکييرار
ييي یعليييم و يييذل  خمتلفييية. معيييان نیتضيييم   أن ليييه میکييين صيييويت مقطيييع  يييل   أن   ترامونيييج ميييوریس دتقيييیع  اجليييز  هيييذاو  وتیالص ييي املقطيييع هيييذه قیمييية دا  جی ييي والکاتيييب اعرالش 
 لعميير «سييرالن  » لقصييیدة مقارنيية دراسيية إلييی  حيي ال اهييذ هتييد  حدی ييه. وخفيياای  المييه فحييو  سييکب ّ علیييه ویعتمييد ،یواملعنيي املوسييیقی خلييق ّ غریالص يي سيياينالل  
 ّ جنييييد .ترامونييييج مييييوریس ةنظری يييي و ييييذل  حلیليييي الت   - الوصييييف  امليييينه  علييييی عتميييادالواب األمریکیيييية املدرسيييية ميييينه  ضييييو  علييييی ءييييانلري «عقيييياب»و ریشيييية یأبييي

يي ترامونييج ةنظری يي ولکيين واملضييمون؛ املعنييی انحیيية ميين الک ييریة  هلش ييا وجييوه نياملييذ ورت نيالقصييیدت  ةی يييأبه   حتظييی يتال يي ریفييةالظ   واءييال   هالش يي مييواطن وجييود لنييا دتؤ  
 ،a) ةعل يي حيير  اسييتادا  ّ درجية أ يير علييی ااعتميد قييد  لیهمييا اعرینالش ي أن   مبعنييی وهييو واحييد؛ مسيتو  ّ وايتوالص يي وامتالص يي توظیي  ّ توجييد  هالش يي   يریة.

α) ةعل يي حيير  جنييد ،آخيير جانييب وميين نفجييار ؛االا  امتوالص يي (u، o)  وحيير (j) توظیيي  ة یفی يي ّ یکميين االخييتال  ولکيين اسييتاداما ؛ املسييتوایت أقييل   ميين 
 اسالن يي حیيير  (a، α) ةعل يي حيير  علييی ابعتميياده إن ييه .م يياالة دون وميين مرتفييع بصييوت غضيي ه عيين  یتحييد   ریشيية أبييو الکييال . مضييمون لنقييل وتیةالص يي املقيياطع هييذه
 ،a) ةعل يي حيير  واسييتادا  اوياليير   دور ابختیيياره وعظمتييه سييرالن   جمييد بوصيي  خييانلري یکتفيي  أخيير  جهيية ميين ولکيين قلييوهبم؛ ّ األمييل جييذوة ویشييعل املنيالظ يي ضييد  
α،)   ةعل ييي حر لييييي توظیفيييه عييير واإلظهيييار ال يييو  عييين وینييي (u، o؛) املوجيييودة األفکيييار وبيييني املوسيييیقی بيييني لحوظيييام وتناسيييقا   انسيييجاما جنيييد املنطليييق هيييذا مييين ّ 

 القصیدتني.

 .ءانلري عقاب ریشة، یأب لعمر سرالن   ،ترامونج موریس األمریکیة، املدرسة املقارن، األدب :الر  يسيةَالفردات
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