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 چكيده
ي ادبيات فارسي دو شاعر بزرگ در پهنهو عمر ابوريشه شك پرويز ناتل خانلري بي

دو. هر دو شاعر، گرايشي قوي به ادبيات ملـي دارنـد.و ادبيات عربي هستند ايـن

و در اين پيوند ناتل خانلري متأثر از ادبيات اروپا بوده  اتر بيشاند و از دب فرانـسه

اين تأثيرپذيري مربوط به اواخر. اند از ادبيات انگلستان تأثير پذيرفتهتر بيشابوريشه 

و اوايل قرن بيستم است كه در آن   گرايش رمزي ادبا به اساطير يونان،قرن نوزدهم

 عبارت است از هر عالمت، اشـاره،،رمز. رو به افزايش گذاشته بود،و روم باستان

و مفهومي كلمه، تركيب آنچه آن ورايو عبارتي كه بر معنا  داللت نمايد،مي ظاهر

و عمر ابوريشه در قصيده. كند در»النسر«ي ناتل خانلري در مثنوي عقاب ، عقاب را

و درون. اند جايگاه رمز، به كار گرفته مايـه، در اين دو اثر ادبي، بين روند حـوادث

آن شباهت زيادي ديده مي  كه شود تا توان معـادل برخـي بعضي از ابيات را مي جا

آن. ديگر دانست جاست كه پژوهش را به دليل اين قرابت در مضمون اين شباهت تا

و پي  ميو روند حوادث ي حاضر در صدد مقاله. دهد جويي آن، در دو قصيده سوق

و زندگي در است با بررسي اوضاع تاريخي و سپس تحليل اشعار، بـه تحقيـق نامه

و مورد تأ  و بر يكـديگر، پرداختـه و تأثرپذيري اين دو شاعر از يكديگر ثيرگذاري

عدم تأثيرپـذيري. ميزان موفقيت هر دو شاعر را در انتقال مفاهيم، به نمايش بگذارد 

و كرامت انساني در دو قصيده،  دوشاعر از يكديگر، مشترك بودن دو عنصر آزادي

 
و ادبيات عربي∗  dr_amostafaviniya@yahoo.com استاديار زبان
و دانشجوي ∗∗ و ادبيات عربي )ي مسئول نويسنده(mrtavakoly@yahoo.comدكتري مربي زبان
و ادبيات دانشجوي كارشناسي ارشد رشت ∗∗∗  salmanmahmoodi63@yahoo.comعربيه زبان

11/5/90:مقاله پذيرش تاريخ3/9/89: مقاله دريافت تاريخ
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و مختصر گويي مفصل و خانلري  از جمله نتايجي اسـت كـه ايـن...گويي ابوريشه

. تحقيق به آن دست يافته است

.رمز، عقاب، عمر ابوريشه ادبيات تطبيقي، پرويز ناتل خانلري،: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و معناي رمـز بپـردازيم تقـي. قبل از ورود به مبحث اصلي، الزم است به توضيح مفهوم
و داستان پور نامداريان در كتاب  رم رمز رمـز«: گويـد در مورد تعريف رمز، مـيزيهاي

و مفهـومي  و عبارتي كه بر معنـا وراي عبارت است از هر عالمت، اشاره، كلمه، تركيب
مي آن و معناي خود مـي. نمايد، داللت كند چه ظاهرِ آن توانـد رمز با تمام وسعت مفهوم

در)5-4: 1368اران، پورنامد(».هاي اروپايي باشد در زبان»سمبل«ي معادلي براي واژه 
كـه رمز عبارت است از كالمي«: گويد مي نقد النثر جاي ديگر، قدامه ابن جعفر در كتاب

و اصل آن همان صداي نهاني است كه به سختي شنيده مـي  مـتكلم. شـود پوشيده باشد
مي رمز را در كالمي  و بـر گيرد كه تـصميم دارد آن را از عامـه به كار ي مـردم بپوشـاند

و حيوانات وحـشي،براي اين منظور. ها آشكار سازد دادي از آن تع  اسم يكي از پرندگان
بـن قدامـه(».دهـد يا چيز ديگري يا حرفي از حروف الفبا را براي آن كلمه، رمز قرارمـي

)62: 1928جعفر، 
ها بيفكنـيم، درخـواهيم يافـت كـه ايـن اگر نگاهي گذرا به تاريخ شعر در بين ملت

و اقتصادي زمان خود بـوده اسـت پديده هميشه  بررسـي. تابع شرايط سياسي، اجتماعي
و مطالعه ارتباط بين ادبيات ملت  هـاي ارزشـمند ادبـي معاصـر بـهي آن، از پـژوهش ها

وي مطالعات تطبيقي قرارمـي هايي از اين دست، در حيطه پژوهش. آيد حساب مي  گيـرد
طه ندا در تعريف ادبيات تطبيقـي بـر. اي از اين مطالعات است ادبيات تطبيقي نيز شاخه 

ادبيات تطبيقي به طور خالصه، عبارت است«: اساس مكتب فرانسوي، بر اين باور است 
و روابط تاريخي آن با ادبيات ملـت  هـاي ديگـر، چگـونگي ايـن از بررسي ادبيات ملي

و تأثيرپذيري آن  آن ارتباط و تأثيرگذاري )1380:10نـدا،(».ها بر يكديگر ها از يكديگر
گونـه مطالعـات منحـصر بـه ادبيـات بر اساس مكتب فرانسوي در ادبيات تطبيقـي، ايـن

مي مطالعه«نيست؛ بلكه  البته اگـر دليـل قـاطعي بـر. گيردي تطبيقي ميان اديبان نيز انجام
ها وجود نداشته باشد كه بتوان گفت يكـي از ديگـري متـاثر شـده وجود ارتباط ميان آن 

تاريخ، نقشي مهم در ادبيات.ي ادبيات تطبيقي است ات خارج از حيطه است، اين مطالع 
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. تواند وجود ارتباط ميان اديبان يا عـدم ايـن ارتبـاط را ثابـت كنـد تطبيقي دارد؛ زيرا مي

مي هرگاه وجود اين ارتباط ثابت گشت، پژوهش و گر ادبيات تطبيقي توانـد بـه بررسـي
ي شخـصي ميـان سخن آن نيست كه بايد رابطـه معني اين.ي آن موضوع بپردازد مطالعه

اي از محيطي به محيط ديگـر اديبان وجود داشته باشد؛ بلكه همين كه ثابت شود انديشه
و اديبان آن  نـدا،(».كنـد اند؛ كفايـت مـي جا از آن تقليد كرده يا از آن متأثر شده راه يافته

و ادبيات فارسي)13-14: 1380  نقـاط،و تاريخ اين دو زبان با نگاهي به ادبيات عربي
و ارتبـاط. شود تالقي بسياري مشاهده مي هـا در مـورد موارد بسياري از اين برخوردهـا

و عرب در حيطه .ي ادبيات تطبيقي بررسي شده است تاريخ ادبيات ايران
و) اروپاي شرقي(ذكر اين نكته ضروري است كه طبق مكتب سالفيه هميـشه تـأثير

شـود؛ بلكـه در بعـضي از مـوارد، شـرايطي سان مـي خلق آثار يك تأثر نيست كه باعث 
مي يك شـود كـه تـا حـدود كنند؛ سبب خلق آثاري مـي سان كه دو شاعر در آن زندگي

ي هـاي ادبيـات تطبيقـي از فلـسفه مكتب سـالفيه در پـژوهش. زيادي به هم شبيه است 
و آن فلسفه ماركسيسم الهام مي پژ زيربناي اين سنگ،گيرد . هـاي ادبـي اسـت وهشگونه

و اروپـاي شـرقي بـه پـژوهش نمايندگان مكتب سالفيه در دانـشگاه و هـاي روسـيه هـا
آن اديب روسي ويكتور جيرومونسكي بارزترين نماينده. هاي تطبيقي پرداختند بررسي ي

و تـأثّر فرانـسوي را دنبـال هاي تطبيقي خود، شيوه او در پژوهش. مكتب است ي تـأثير
و نظريـهي فلسفه اي را دنبال كرده كه با جوهرهه شيوه نكرده است؛ بلك يي ماركسيـسم

( مناسـبت داشـته باشـد،مادي جدلي ي بـا نگـاهي بـه قـصيده) 285: 2007إصـطيف،.
و مثنوي خانلري در مي از ايـن، يابيم شباهت موجود ميـان اثـر ايـن دو شـاعر ابوريشه

و ابوريشه هر دو زخم. دست است  ي ملـتي كرامت به تاراج رفتههخورد ناتل خانلري
خويشند؛ بنابراين براي فرياد برآوردن از درد اين زخم، عقاب را در جايگاه نماد قهرمان

و رؤياهاي تحقق نايافته خود انتخاب مي  و آرزوها  در عـالم،ي خود را براي عقاب كنند
. انـدر گرفتـه ها عقاب را چونان رمزي از كرامت ملت خود به كـاآن. زنند خيال رقم مي

به اهميت مقاله نيز در همين نكته نمود مي يابد كه با در نظر گرفتن مكتب سالفيه، ديگر
و تأثر در شعر دو شاعر نيست؛ بلكه در صدد است تـا بـا تأكيـد بـر شـرايط  دنبال تأثير

و اجتماعي يك  و در سـرودن قـصيده ساني كه دو شاعر با آن مواجه بوده سياسي ي انـد
. هاي موجود ميان دو قصيده، انگشت نهد اند، به برخي شباهت تأثير پذيرفتهخود از آن
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و نامـه در اين مقاله، ابتدا بـا كـاوش در زنـدگي ي دو شـاعر، احتمـال تأثيرگـذاري
و اين سؤال مطرح مـي دو تأثيرپذيري مورد بررسي قرارگرفته گـردد كـه دليـل نزديكـي

و نيز روند حوادث داستان  ، در چيست؟ پس از آن به اوضاع تاريخي قصيده در مضمون
و و به دنبال آن، فكر موجود در دو اثر ادبـي تأثيرگذار بر زندگي دو شاعر پرداخته شده

و ها مورد تحليل قرارگرفته تا از ميان ايـن تحليـل، حكمـي ساختار ظاهري آن  عادالنـه
و طرف، بر ميزان موفقيت دو شاعر در انتقال مفهـوم مـورد نظـر خـود بي  بـه مخاطـب

 اشاره بـه ايـن نكتـه، اين تحقيقينهيدر مورد پيش. صادر گردد،تأثيرگذاري بر مخاطب
الزم است كه تنها كاري كه در اين مورد صورت گرفته، تحليلي اسـت كـه غالمحـسين

 خـانلري انجـام داده»عقـاب«ي مثنـوي بـاره دري روشن چشمهيوسفي در مورد كتاب 
به. است سان بـودن مبنـاي فكـري ايـن دو شـاعر در مـسايل علت يك بايد يادآور شد

و شرايط حاكم بر محيط زنـدگي، تحقيـق حاضـر بـر مبنـاي مكتـب سـالفيه  اجتماعي
. انجام گرفته است) اروپاي شرقي(

و سوريه.2  نگاهي گذرا به به تاريخ ايران

 سوريه.2.1

ا نخستين وسيله در راه پژوهش« -13: 1380نـدا،(».ستهاي تطبيقي، مطالعات تاريخي
مي بنابراين با بررسي تاريخي كه دو شاعر در آن شعرسرايي كرده) 14 شود تـا اند، تالش

 كـه سـوريه بـه اسـتقالل 1946 تـا 1920از سال«.ي فكري دو شاعر بررسي شود زمينه
از آغـاز دهـه(زندگي سياسي در اين ايـام«. رسيد، اين كشور تحت استعمار فرانسه بود

در)شدشروع 1339ا آغاز جنگ جهاني دوم كه از سالت 30 سرشار اسـت از مـشاركت
ي ملـيو نيـز جبهـه مردمي-هاي ملي هاي دانشجويي با تحريك از سوي گروه اعتصاب

و ديگر مردان ملي كه رياست آن را : 1420العـشّي،(».گرا بر عهده داشـتند هاشم االتاسي
و«) 38 و خروش شديد بود در اثـر برخوردهـاي. هـا انقالبـي روحيـه كشور در جوش

و فرانسوي و نويـسندگان ها با ملت عرب، برافروختگي در نزد مردم بـه ويـژه شـاعران
و ملتـشان سياست و در نتيجه، شاعران احساسات خـود مداران، به اوج خود رسيده بود

و سبك  مي،را در قصايدي كه از لحاظ مضمون از. دادند متفاوت بود بروز هـا آن برخي
و برخـي ديگـر نيـز آشـكارا عقيـده  ي به خاطر ترس از استعمارگران، به رمز پناه جسته
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آن خود را بيان مي ي انتـشار داده هـا اجـازه كردند كه البته به دليل سانـسور شـديد، بـه

)24-22:تابيالكيالي،(».شد نمي

 ايران.2.2

، تمام مخالفان داخلي را سـركوب رضاشاه با قبضه كردن قدرت در يد بالمنازع خويش«
و راه را براي برقراري يك نظام كـامال و برخي را نيز از بين برد يا وادار به اطاعت نمود

مقامـات كـشوري. ارتش به عنوان يك نيروي غالـب، ظهـور كـرد. خودكامه، آماده كرد 
و مخالفان نظـامي عمال تحت فشار مأمورين نظامي  ارتـش رضاشـاه توسـط قرار گرفتند

بي(».سركوب شدند  بي بيش«)19:تا آوري، و آن تر شاعران هـا بـه ترديد، هوشمندترين
دوسـتي مطـرح در آثـار كالسـيك ايـران، بـراي انـسان. هاي ادبي روي آوردند پژوهش

اين عده كوشيدند بـا پنـاه جـستن بـه همـين. بسياري از شاعران اين دوره سودمند بود 
شـماريي انگـشت تنهـا عـده. شادي وآزادي بيان كننـد مضمون، نياز دروني خود را به 

آن جرات مي  هـا كردند كه در شعرهاي خود احساسات واقعي خويش را بيان كنند كه به
و مردم دقيقا در آرزوي همين شعرها بودندي انتشار داده نمي اجازه بزرگ علوي،(».شد
1386 :249-250(

اي.3 و سوريه در زندگي دو شاعربررسي تطبيقي شرايط سياسي حاكم بر  ران

و خانواده دوي اين دو شاعر بزرگ درمي با نگاهي به دوران كودكي يابيم كه هـر دو در
و رشـد در ايـن محـيط، باعـث شـده اسـت كـه دار پرورش يافتـهي ريشه خانواده انـد

و ذلت  پذيري، در روح هر دو شـاعر از دوران كـودكي خصوصيت غرور در برابر خفت
ش  و ارزش.ودتقويت هـاي ملـي همچنين در روح اين دو شاعر، گرايشي قوي به مليت

. شود مشاهده مي
و سوريه، در اين مقطـع زمـاني درمـي دو با نگاهي به تاريخ دو ملت ايران يـابيم كـه

و چـشم دوخـتن بـه. برند شاعر در شرايطي مشابه به سر مي  از دست رفتن غرور ملـي
غ  و اميد بـه آينـده تاريخي شكوهمند كه از آن جز اي كـه باري از خاطره بر جاي نمانده

آن در آن، اين دو ملت در اوج قله  هاسـت برگردنـد،ي افتخار به جايگاهي كـه شايـسته
هاي يـك حاكميت بيگانه بر سرزمين مادري، از دست رفتن استقالل، رنگ باختن ارزش 

و تمسك به ارزش  و مـشترك بـراي دو هايي مناسـب هاي كشور استعمارگر، زمينه ملت
و غرور بر بادرفته شاعري است كه داغ و سـعي دارنـد داغ از دسـت دار اين آزادگي انـد
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يي انديـشه تـوان ريـشهمي. رفتن كرامت يك ملت را در قالب اشعار خود، فرياد بزنند
و در خـصوصيات مشترك دو شاعر را در شرايطي كه هر دو شاعر در آن به سر مي برند

ش . وجو كرد اعر جستو شخصيت دو

ي خانلري نامه نگاهي به زندگي.3.1

 1288-1349(الملـك پدر خانلري ميرزا ابوالحسن خان خـانلري، ملقـب بـه اعتـصام«
دار مازنـدراني از اهـالي مادر خـانلري، سـليمه، كـار. از اهالي بابل مازندران بود) قمري

و خانواده علي مـادر. ر، مـشاغل ديـواني داشـتندي وي نيـز در دربـار قاجـا آباد نور بود
رسـتگار(». درگذشـت 1349ي نيما، شاعر بزرگ معاصـر، در سـال خانلري، دختر خاله 

در تهران)م1913 ق، 1331(ش 1292پرويز ناتل خانلري در اسفند)16: 1379فسايي، 
و دوران كـودكي را در تهـران گذرانـد  و. متولد شد پـدرش در تربيـت فرزنـد، عاليـق

بره سليقه و خالف جامعه ايي ي آن روزداشت؛ بنابراين پرويـز را بـه مدرسـه نگذاشـت
خود به كمك معلمان سرخانه، تربيت فرزند را به عهده گرفت؛ اما چـون بـه مأموريـت

)17، همان(».اروپا رفت، مادرش او را به مدرسه گذاشت
و در همـين تحصيالتش را در دانش 1310در سال« سـال، سراي عـالي آغـاز كـرد

در. اثر پوشكين را ترجمه كـرد» دختر سروان« و منظومـه را نزديـك بـه چهـل داسـتان
، اشـعاري را در 1315تـا 1314هـاي در سـال. به چاپ رساند افسانهاي به نام مجموعه

و در سـالي مهر مجله ي ادبيـات فارسـي در مقطـع در رشـته 1314 بـه چـاپ رسـاند
شدال از دانشگاه تهران فارغ،ليسانس و رومير،(».تحصيل )7: 1376افشار

و در سـال 1318در سال  شعر عقاب را سرود كه آن را به صادق هدايت تقديم كرد
( ازدواج كرد،اهللا نوريي شيخ فضل با بانو زهرا كيا، نوه 1320 حاصـل ايـن)7، همـان.

د كـه آرمـان بو 1330و آرمان متولد 1325هاي ترانه متولد ازدواج تولد دو فرزند به نام 
و در سـال ي از رسـاله 1332در سـال.درگذشـت 1338به بيماري سـرطان مبـتال شـد

» تحقيق انتقادي در عـروض فارسـي«ي ادبيات فارسي، با موضوع دكتري خود در رشته
و نظارت بـديع اين رساله با راهنمايي ملك. دفاع كرد و الزمـان فـروزان الشعراي بهار فـر

ب  پ محمد تدين، با موفقيت  را ابتدا با همكاري سخني در همين سال، مجله. ايان رسيده
و شش دوره، منتشر دكتر ذبيح و سپس به تنهايي، منتشر كرد كه جمعا در بيست اهللا صفا

دو سال بعـد،.ي نويسندگان ايران درآمد به عضويت نخستين كنگره 1325در سال. شد
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و زبان و در مؤسـسه شناسي، به فرانسه براي مطالعه در فونتيك دو«ي سفر كرد انـستيتو

و. وابسته به دانشگاه سوربن، به تحقيق پرداخـت» فونتيك سـپس از فرانـسه بازگـشت
 به معاونت وزارت كـشور منـصوب 1334در سال. را دوباره منتشر نمود سخني مجله

و در جايگاه سناتور انتصابي مازندران، انتخاب شد  وزارت فرهنـگ 1341در سـال. شد
و در همين سال، سپاه دانش را تـشكيل داد به مدت يك را درسـال. سال به عهده گرفت

» لنــين« از دانــشگاه دولتــي 1350درســال«. بنيــاد فرهنــگ ايــران را تــشكيل داد1344
و رياست فرهنگستان. شوروي، دكتراي افتخاري دريافت كرد يك سال بعد به عضويت

و پژوهشكده  و هنر درآمد  1369سرانجام در سـال. ان را تأسيس كردي فرهنگ اير ادب
و به سوي جايگاه ابدي )18: 1379رستگار فسايي،(».خود شتافتبار سفر بربست

 نامه عمر ابوريشه نگاهي به زندگي.3.2

ميي كه در باديه» موالي«ريشه به اعراب أبو نسب عمر و عراق زندگي كنند، بين سوريه
از.ه خانم مريم القادري، بـانويي عـالم بـود مادربزرگ او، حاجي. گردد برمي او بـسياري

و صوفيان را آموخت   بـسيار،»اهللا خيره«و مادرش،» شافع ابوريشه«پدرش،. تعاليم اسالم
و از حافظه عمر ابوريشه، شاعر سـوري در سـال«. اي بسيار قوي برخوردار بود باهوش

و لبنـان.م1908 و در سـوريه الفـاخوري،(».پـرورش يافـت در شهر حلب به دنيا آمـد
آن) 531: 1995 و در سـال عمر تحصيالت ابتدايي را در اش خـانواده 1924جا گذرانـد

و او در آن در سـال. جا تحصيالت راهنمايي را به پايان رسـاند در حلب، گرد هم آمدند
او خـانواده«.ي آمريكايي بيروت دريافـت كـرد مدرك ديپلم خود را از مدرسه 1925 ي

مي ش، روي زمينراز بازنشستگي پد بعد كردند؛ بنابراين وضع مـالي هاي كشاورزي كار
و درآن  و رنـگ جـا در رشـته عمر ابوريشه مساعد بود تا به لندن بـرود رزيي بافنـدگي

و با خود، روح شرقي اسـالمي. تحصيل كند  آن او به لندن رفت او. جـا بـرد را نيـز بـه
از برحـسب رسـم ديرينـه.خيلي زود قدم در مسير شعر گذاشت ي شـاعران، بـه تقليـد

و سـاختار كـالم خـود را از آن و زبان شـعري ».هـا اخـذ نمـود شاعران سنتي پرداخت
) 296: 2007الجيوسي،(

و اثـر آن را در زنـدگي در لندن، عمر ابوريشه آزادي را با تمام وجود احساس كـرد
او.ش شروع به شكل گـرفتن نمـود بنابراين، فكر انقالب در درون،ها مشاهده نمود ملت

و بعد از آن، به حلب بازگشت 1932تا سال آن. در لندن ماند ي نبـرد جا بـه صـحنه در
و به دنبال اين مسأله و ملي وارد شد و حلب به زندان افتاد،سياسي در. بارها در دمشق



)10پياپي(90ان، زمست4ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــ 74

و پرداخت كه در آن، استعمار را مورد حمله قـرار فقط به شعرگويي مي 1937سال  داده
مي از جمله. كرد مردم را عليه آن تشويق مي تـوان اشعاري كه در اين زمينه سروده است،

از غـزه،» مـراد منيره« با 1940عمر در سال. اشاره كرد» خالد«و» نسر«،»طلل«به قصايد 
او دختـري بـه. رفـت اگر حضور او نبود، بسياري از اشعار عمر از بين مـي. ازدواج كرد 
م در قالـب 1970تـا سـال 1949هـاي در سـال«.و پسري به اسم شـافع دارد اسم رفيف 

و آمريكـا انتخـاب شـد در هنـد بـا. سفير، در كشورهاي برزيل، آرژانتين، هند، اتـريش
و اين دوستي تا زمان مرگ نهرو ادامه داشـت   1970در سـال. جواهر لعل نهرو آشنا شد

ج 2009ابوريـشه،(».هاي سياسي كناره گرفت از فعاليت او عـضو جمعيـت«)1:5-21،
و آكادمي علمي  و همچنين جمعيت جهاني فرهنگ هند ادبيـات برزيـل عربي در دمشق

و علي نعيم خريس،(».بوده است  سرانجام اين شاعر بزرگ به سـال«) 169: 1990علي
)304: 2008عبود خازن،(».چشم از جهان فروبست.م1990

 مدخل نظري بحث.4
د اشارت كردن به لب يا به ابرو يا به چـشم يـا بـه«:ر لغت، عبارت است از معناي رمز

در)ي رمـز مـاده: 1377دهخـدا،(».اشارت كردن پنهان، اشارت كردن. دست يا به زبان 
ميي سمبل به شيء دو نيم شده ابتدا واژه شد كـه هـري جنس مينا، چوب يا فلز اطالق

و بدهكار، دو زاير دو ميه: داشتند نيمه را دو نفر نگاه مي  دو نفـر كـه بـراي. مان، طلبكار
افتادند با در كنار هم قـراردادن ايـن دو نيمـه، بـه يـاد مدتي طوالني از يكديگر جدا مي 

سـمبل«. در ميان يونانيان باستان هم سمبولس، عالمت شناسايي بـود. افتادند يكديگر مي 
و دو تكه وقتي دو نيم مي  مي شد وي آن دوباره جمع دو شـد، نـشانه واحـد مـي آمـد ي

و وصـال بـود و برگـران،(».مفهوم جدايي اديـب رمـز را بـه كـار«)35: 1378شـواليه
و به سوي يـك دنيـاي هنـري كـه در آن، يـك مي گيرد تا از گفتار مستقيم، خارج شود

داد تاريخي، يا يك اسطوره يا شخصيتي كه ريشه در فرهنگ يك ملت دارد يـا هـر روي
رمز شامل دو سطح.ي احساسي او را به دوش بكشد كار بگيرد تا تجربه موجودي را به 

و سطح حاالت معنـوي كـه سطح اشياي حسي كه قالبي براي رمز قرارمي: شود مي گيرد
اي از وسـايل تـصوير رمـز، وسـيله«)1972:30زايـد،(».شـود رمز براي آن انتخاب مي 
آنگرايانه از وساي اي الهام شعري است ويا وسيله  و هـم تـصوير، بـر پايـه.ل ي هم رمـز
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و رابطه تشبيه، بنا مي آن شوند جز ها نزديك به رابطهي فتـوح احمـد،(». به كل استوي

1978:140 (

ي استفاده از رمز عقاب تاريخچه.4.1

و نمـاد آن در ادبيـات قبل از ورود به مبحث اصـلي، ضـروري اسـت در مـورد عقـاب
 مظهر اصل روحاني در انـساني اسـت،عقاب«. بيان گردد توضيحاتي به صورت مختصر 

مي كه مي و مي تواند به سوي آسمان اوج گيرد تواند تا خورشيد، پرواز كنـد پنداشتند كه
و بـا خورشـيد پيروزگـر، غالـب بـر تـاريكي اسـت  ».و بدون توقف، در آن خيره شود

)222-221: 1386كوپر،سيجي(
و« عقاب با سرِ شـير،. آسمان از روزگاران كهن است عقاب وابسته به خدايان زمين

سو«مظهرِ  مي» نين گير و آورنده نماد كشاورزي، به شمار و.ي بـاران بـود رفت عقـاب
و منـشأ سـومري  و اصـل و آسـمان بـود مار در حال نبرد، نماد كشمكش خدايان زمين

هـاي رويشينقا. هاي مختلف شده است هاي يوناني در متن عقاب وارد اسطوره. داشت
ظروف يوناني، زئوس ژوپيتر، خداي آسمان را كه عقاب در نزد او مقـدس بـود، نـشان 

ميي داد كه به وسيله مي نـدي عقـابهدر هنر. كرد آذرخش به هيوالي مار شكل حمله
و او را بـه آسـمان در هنر رومي. جنگيد با كاليا با مار بدي مي  ها، عقاب همراه روان بود

و گاهي مي هـاي ارتـش روم، بر روي پـرچم. تاج جاودانگي را در نوك خود داشت برد
و پيروزي بود  . در هنر عيسوي، عقاب نماد صعود مسيح به آسمان بـود. عقاب نماد نيرو

و نيـز نـشانِ عقاب نشانه،ي رنسانس در تمثيالت دوره و يكـي از پـنج حـس ي بينايي
)69-68: 1378هال،(».غرور يكي از هفت گناه بزرگ بود

و قصيده.5  عمر ابوريشه) عقاب(ي نسر تحليل فكري مثنوي عقاب خانلري
و ابوريشه بايد گفت در هر دو شعر، ما با سه مرحلـه: اما در مورد بررسي شعر خانلري

حق.2سقوط از اوج؛.1: در زندگي عقاب روبه رو هستيم كه عبارتند از  ارت؛ ـــ لمـس
و بازگشت به اوج.3 و پايمال شـدن غـرور ملـي، از ظلم. بيداري و ستم، عدم استقالل

توانـد ايـن اوضـاع مـي. كردنـد شرايط مشتركي است كـه دو شـاعر در آن زنـدگي مـي
اي بـر جـاي بگـذارد؛ بـه ويـژه شـاعران كـه ترين تأثير را بر روح هر انسان آزاده عميق

و اسـتقالل، آزادي. آيـد ترين تحريكي به صـدا درمـي هاي احساسات آنان با كوچك تار
آن يكي از نعمت هاي بزرگ پروردگار است كه هرگاه انسان از آن دور بوده، در سـوگ
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و. هاي سوزناكي سروده است ترانه پس فكر موجود نزد دو شاعر، همـان آزادي، غـرور
و در آسمان يعني همان جايگاه اصلي خود بـوده  كرامت انساني است كه زماني در اوج

ا  و به زمينو تحت تأثير شرايطي،  سـي جـي(» زمين مظهـر مـاده اسـت«-ز دست رفته
شاعر در پي آن اسـت كـه يـك بـار ديگـر آن را بـه. نزول كرده است)8: 1386كوپر،

.، جايگاه اصـلي خـود، بازگردانـد)8،همان(» آسمان مظهر روح بوده«-آغوش آسمان 
 بلكـه زبـان رمـز را كننـد ها با زبان مستقيم با مخاطب صحبت نمـي براي اين منظور آن

و تأثير آن بر مخاطـب، از زبـان مـستقيم، برمي گزينند؛ چرا كه قدرت رمز در انتقال معنا
و باالتر است بيش مي ها اين ماموريت را بر عهدهآن. تر عقـاب نمـاد«. گذارنـدي عقاب
ي ايزدان آسمان، اصل روحاني، معراج، وارد غيبي، رهايي از بنـد، پيـروزي، تكبـر، همه

و رفعت بوده است درون ابتدا خـانلري عقـاب را بـا)8،همان(».نگري، سلطنت، اقتدار
مي مشكل مرگ روبه  ي اين مشكل، از آسمان بـه سـوي زمـين عقاب براي چاره. كند رو

و گر ديگري وارد صحنه مـي سپس بازي)ي سقوط از كرامت اولين مرحله(آيد مي شـود
ي الغ نماد عيسوي شيطان بـود، زيـرا كـه از جيفـهك«. آن رمز ديگري به نام كالغ است 

غ روبـه رو مـي)69: 1383هال،(».كرد مردار تغذيه مي و سـپس عقـاب بـا كـال شـود
پـرواز بـودنِ زاغ اوج. آيـد پـيش مـي)ي سقوط دومين مرحله(گري او براي عقاب چاره

و معتقد است كه رويارويي بـا بـاد عقاب را راز عمر كوتاه او مي  هـايي كـه در اوج داند
مي آسمان مي  مي. شود وزد، موجب كوتاهي عمر هـا توانـد رمـزي از سـختي بادهايي كه

مي. باشد را. كنـد در مقابل، رازِ عمرِ دراز خود را در مردارخوار بودن ذكر مردارخـواري
گـري، زاغ بـه دنبـال ايـن چـاره. هاي پست دانست توان نمادي از گرايش به خواسته مي

و مردارخواري را در پيش بگيرد وت مي عقاب را دع  عقاب. كند كه با او به گندزار برود
آن اما زماني كه به گندزار مـي؛كند زاغ را همراهي مي  و بـوي بـد جـا بـه مـشامش رود

مي مي و سروري خود ياد و در نتيجه رسد، از روزگار سربلندي ي يك تحول دروني كند
ب به ناگاه به خود مي و با پرواز و بـاه سمت آسمان، به آغوش كرامت باز مـي آيد گـردد
جايي كه اين عـالم مـاده بـا عـالم روحـاني پيونـد همان–ي آسمان محو شدن در پهنه 

مي-خورد مي و كرامتش را جاودانه . كند براي هميشه، خود
ناتل خانلري نوشته، معتقـد غالمحسين يوسفي در مطلبي كه در مورد مثنوي عقاب

اين«. اند ها با آن روبرو شدهي انسان ار گرفته كه همه سر يك دو راهي قر عقاب بر است 
از دو راهي از يك سو تسليم در برابر خواسته  و بـه دنبـال آن سـقوط هـاي دون نفـس
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در مرتبه و بـا افتخـار مـردن و بـا عـزت و از سوي ديگر، پذيرفتن عمر كوتاه ي شرف

ي مقاله بر آن است كه عقـاب نويسندهولي) 677: 1368يوسفي،(».آغوش آسمان است
بعد از قرار گرفتن بر سر دو راهي تا حدودي از لحاظ فكري، به سمت پذيرش حقارت

مي. دارد گام بر مي  از همين مسأله كه عقاب و پذيرد كه از آسمان به سـوي زمـين بيايـد
: زاغ مشورت بخواهد، سپس گفتن اين مطلب كه

)1377:91خانلري،(فرماييبكنم آن چه تو ميمشكلي دارم اگر بگشايي
ي است كه عقاب، خود را براي پذيرش هرگونه خواري آماده كرده گر اين نكته بيان

و بعد از كمي و يـادآوري است و مردار فرورفتن در منجالب، ناگهان با حس بوي گند
را صفحهي اين روزگار سروري خود، تصميم بزرگ براي جاودانه شدن بر پهنه  ي كبـود

و محو شدن در آسمان، مي با دل كندن از زنجير عمر طوالني . كند عملي
ميي كوه را قله ابوريشه جايگاه واقعي عقاب وي دانـد كـه نقطـه ها تالقـي آسـمان

و از اين  و از قلـه زمين است و سـستي در عقـاب راه پيـدا كـرده ي كـوه بـه كه رخوت
خو،ها آمده است دامنه ود احساس درد مي در روح او،كـوه، با خطاب قرار دادن كند  از

تـسكيني آسـمان بپيچـد، خواهد اين زخم روح را با فريادي كه طنـين آن در پهنـه مي
و ديگـر ايـن قـدرت را نـدارد كـه در اوج. دهد عقاب كه ديگر آن عقاب سابق نيست

گي، به مردارخواري براي رفع اين گرسن. پيچد آسمان پرواز كند، از گرسنگي به خود مي 
ميها اما پرندگان كوچك او را با بال؛برد پناه مي  و در نتيجـه،ي ضعيف خود، كنار زننـد

و غـرور او اسـت عقاب با احساسي دروني كه ناشي  بـه خـود، از زخم خوردن شـرف
مي مي و شروع به پرواز و با سر دادن آخرين فرياد آيد مي،كند و جـسم در افق گم شود

ميي خود را به آغوش النه خسته و به جاودانگي . پيوندد اش مي رساند
دل« و هايي كه در زنـدگي بـه سـراغ انـسان مـي مشغولي در اين قصيده، همان آيـد

و آرزوهاي بربادرفته  آن دردها از. ايم، نهفتـه اسـت ها نشسته اي كه به سوگ هـيچ يـك
از او زندگي را تحقير نمي. شود كه ابوريشه احساس نااميدي كند ها باعث نمي اين و كند

آن نمي آن فرار  مي. كندمي چنان كه ابوالعالء فرار كند و ناله و او آه كنـد، ولـي شـورنده
و جام  هم انقالبي است و اندوه را و خـالص چون كاسههاي اين غصه ،ي از عسلي گوارا

غـ؛ها را دارد روح او قدرت تحمل اين درد. نوشد مي م بـر او سـنگيني نه تنها بـار ايـن
مي ها، كند، بلكه او در تو در توي اين زخم نمي يابد، همان زيبايي كـه نوعي از زيبايي را

و ثروت نمي آن هاي جـان دادن جويد، بلكه آن را در ايستادگي حتي در لحظه را در مال
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ميو قرباني شدن، در اين دوران، كشور ايران زير) 244: 1959ضيف،(».آورد به دست
و شـريف ايـران، آقـايي مـي.غ استبداد رضاشاه است يو و در فرو او به مردم مظلوم شـد

آن.ي گدايي به دست دارد برابر استعمارگران، كاسه  مر غافل از هـستند دمـي كه ايرانيان
هـا در انتظـار جـاده. انـدي قهرمانان خود، با عزت زندگي كـرده كه هميشه در زير سايه 

آنتهآرشي بود تا عزت بربادرف  شاعر اين احساس كمبـود.رداندها بازگي اين ملت را به
و اين تكليف خطير را بر عهـده  . گـذاردي عقـاب مـي خود را در اين شعر متجلي كرده

در،ي آسمان گويا عقاب با محو شدن در صفحه همـان آرش اسـت كـه جـان خـود را
و بعد از آن، و شرف ايران را زند برا كمان نهاد .ه كردي هميشه عزت

 ورود به موضوع.5.1

مي شايد اولين مسأله ي وارد شـدن بـه كند، شـيوه اي كه در مورد اين دو اثر جلب توجه
ولـي شـود؛ چيني، وارد بحـث مـي خانلري با مقدمه. موضوع از سوي هر دو شاعر باشد

ي به تنگنـاي گـستره علت اين امر،. عمر ابوريشه بدون مقدمه، وارد موضوع شده است 
و دار مبـارزه بـا اسـتعمار) ملت ابوريشه(وي. گردد ال در نزد ابوريشه برميح در گيـر

و خـروش«. چيني ندارد فرانسه بوده در نتيجه، آن چنان مهلت مقدمه  كـشور در جـوش
و روحيه  ها، برافروختگي در نزد مردم هاي فرانسوي در اثر برخورد. ها انقالبي شديد بود

و نويسندگ  و سياستو به ويژه شعرا در نتيجـه،. بـه اوج خـود رسـيده بـود،مـداران ان
و سبك، متفـاوت  و ملتشان را در قصايدي كه از لحاظ مضمون شاعران احساسات خود

آن. دادند بودند بروز مي  ها به خاطر ترس از استعمارگران، به رمز پنـاه جـسته تعدادي از
 انتـشاري ها اجـازه شديد، به آن كردند كه به دليل سانسورو تعدادي نيز آشكارا بيان مي 

بي(».شد داده نمي )24-22:تا الكيالي،

 حسن ختام.5.2

 ناتل خانلري مثنوي خود را با بيت
و سپس هيچ نبودنقطهاي چند بر اين لوح كبودلحظه )1377:99خانلري،(اي بود

مي به پايان مي و در توان گفت، بيت القصيد مثنوي او همـين رساند كه بيـت اسـت
و كبود وجود دارد، آهنگي متناسب با مقام، به ايـن بيـت  و نبود آن، جناسي كه بين بود

و داسـتاني خـود را حفـظ كـرده اسـت؛  و مثنوي ساختار رمـزي ولـي عمـر داده است
 ابوريشه با آوردن 
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أم الــسفح قَــد أمــات شُـعوري كَمـا ـل أعـودأيـُّها النَّسرُ هـدتع

ج2009،هبوريشا( ،1:145(

مي اي عقاب، آيا همان و به خود آيم يا ايـن كـه گونه كه تو بازگشتي من نيز بازگشته
. از ساختار رمزي داستان خارج شـده اسـتي كوه، احساس مرا از ميان برده است؟ دامنه

. تـر بـود شد، قدرت تأثيرگذاري اين شعر بـه مراتـب بـيش شايد اگر اين بيت گفته نمي
 آسمان در رؤيايي شيريني را با عقاب تا جاودانه شدن بر پهنه اي كه چندگامي ندهخوان

گويي كه پوست نازك رؤياي دلچسب او را پـاره كـرده به يك باره با اين بيت، پيموده،
. شود باشند، بيدار مي

و اختصار عمر ابوريشه مفصل.5.3  گويي در نزد خانلري

يابيم كه ابوريشه براي بيان يـك معنـا، از يـك بيـت درميبا نگاهي اجمالي به دو شعر،
مي گيرد؛ ولي ناتل همان معنا را در چند بيت، كمك مي  ناتل بـراي براي نمونه،. كند بيان

و اين  اي از آن باقي نمانده، پـنج بيـت را بـه كه ديگر جز خاطره نشان دادن هيبت عقاب
:برد كار مي

ه كاهنــگ چــرا داشــت بــه دشــتگلّــ
ــيم زده، دل ــبان، بــ ــران وان شــ نگــ

كبـــك، در دامـــن خـــاري آويخـــت
و رميـــد و نگـــه كــرد آهــو اســتاد

ــه گــشتگــه از وحــشتنا ــر ولول  پ
 نــــوزاد دواني شــــد پــــي بــــره

و بــه ســوراخ گريخــت مــار پيچيــد
ــشيد ــاري بكـ ــط غبـ ــت را خـ دشـ

)91-90: 1377خانلري،(

مي ولي عمر ابوريشه همين معنا را در يك بيت، : كند بيان
ـــفُورِ ـــرُود ونـ ــينَ شـَـ ــا بـ مـ فـَتَبارت عصائب الطَّيرِ مـن األذى

ج2009،هابوريش( ،1:144(
و آزار عقابهاي دسته و از او فراري گشتند،پرندگان از ترس اذيت . همه رميده

و شمار ابيات ابوريشه تعداد ابيات مثنوي خانلري، و يك بيت و يـك بيـست،هشتاد
:شايد سه عامل اصلي در اين مسأله دخالت داشته باشد. بيت است

و فارسي.5.3.1  خاصيت ذاتي دو زبان عربي
و زبان عربي گرايش ذاتي، به اختصار دارد،زبان فارسي دليـل ديگـر. گرايش به تطويل

و قصيده در عربي است؛ مثنوي تفصيل مـي  د،طلبـ اين امر نيز ساختار مثنوي در فارسي
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در فارسي بر خالف ادب«. گويي مثنوي در فارسي را نداردي عربي، تفصيل ولي قصيده
و شعرهاي بلنـد اسـت مثنوي يكي از مجال عربي، شـفيعي كـدكني،(».هاي عالي گفتار
و ناكـامي) 216: 1373 در موارد زير نيز از جمله داليل موفقيـت مثنـوي در فارسـي  آن

و موجزگويي ابوريـشه كننده ي، توجيه ادب عربي بوده كه خود به نوع ي تفصيل خانلري
و استواري اوزان فارسي به كار رفته در منظومه.1:است و سـستي اعتادل هـاي فارسـي

ي مقيد در شـعر فارسـي بسامد باالي قافيه.2 اوزان عربي مورد استفاده در مثنوي عربي؛ 
ر.3تري با قالب مثنوي دارد؛ كه تناسب بيش ديـف در شـعر فارسـي كـه وجود عنـصر

تناسب واحد وزن فارسي يعني مصراع، با قالب.4گردد؛ باعث غناي موسيقايي شعر مي 
(مثنوي )133-132: 1389قهرماني مقبل،.ك.ر.

 دو شاعرتناسب شعر با موقعيت.5.3.2

مي شرايط خانلري، مفصل و شـرايط ابوريـشه كـه گويي را  در كـوران مبـارزه بـا طلبـد
مي،ار است استعم و اختصار را مي. طلبد ايجاز د نمود اين مسأله را ر كلماتي كه دو توان

و نيز در روند حوادث دو قصيده، مشاهده كـرد شاعر به كار برده در. اند گـويي كلمـات
و در كنـار مـردم سرزمينـشان بـا دشـمن ابوريشه، اسلحه به دست گرفتـهي قصيده انـد

و آرامـي عالوه بر اين، حوادث. جنگند مي ، ولـي حـوادث شـعر شعر ناتـل بـه كنـدي
. افتند ابوريشه، به سرعت اتفاق مي

شخ.5.3.3 و گفت وگوي او با عقابوجود  صيت كالغ

از كه قصيده به گستردگي مثنوي ناتل كمك كرده است؛ حال آن اين موضوع ي ابوريـشه
و ايـن امـر نيـز بـه خال وجود شخصيتي كه به گفتگو با قهرمان داستان بپردازد، ي است

ي ابوريشه نسبت به مثنـوي خـانلري، كمـك نمـوده به كوتاه شدن قصيده خود،ي نوبه
. است

 تصويرگري.5.4

مييهابوريشه دو جنبيهقصيد :پروراند متناقض را در خود
را. بلند همتي.2 سستي جسم؛.1 هريـك از ايـن دو جنبـه، تـصاوير مربـوط بـه خـود

و پرنـدگان كوچـك مـييهاو را به سـوي دامنـي جسم، سست. طلبد مي و كـوه كـشاند
ك  قل،روزگار استيهخورده زخم بزرگواري او ويهاو را به سوي و پهناي آسمان كوه
از يـك سـوي، قرارگرفتن اين تصاوير متناقض در كنار يكـديگر. كشاند ستارگان آن مي 
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آ و از سويي ديگر، قدرت تأثيرگذاري در شـعر عمـر. بـرد را باال مـينوضوح تصاوير

و تصاوير تاز ابو . با هم آميخته شده است شعر نو،يهريشه به خوبي موسيقي شعر قديم
،)ابعثـي(،)اغـضبي(ابوريـشه در تـصاوير خـود از چنـد فعـل امـر،در چند بيـت اول

مي) لملمي(،)اطرحي( ا كند كه اين افعال امـر توانـسته استفاده ز انـد خـشم ابوريـشه را
و عزت عقاب، به خواننده انتقال دهند هـاي سپس استفاده از صيغه. پايمال شدن بزرگي

و تقابل آن  و مضارع بـا شـكوهيهها، حسرت شاعر را در از دست رفـتن گذشـت ماضي
مي،امتش » تتهـاوي«و» هجر الوكر«و» إنه لم يعد«: عباراتي چون،براي مثال. كند تجسم

مي» يتلوي«و اي را كـه شـاعر، يكـي پـس از ديگـري هـاي غـصه انـد جـامتو به خوبي
يهابوريشه در اين قصيده براي انتقال احساسات زخم خورد. نوشد، به تصوير بكشد مي

كـه بـه» فحـيح«هـاآنيهخود به خواننده از اصوات به خوبي بهره برده است؛ از جمل
و نيز صداي آتش گفته مي : زيردر بيت. است»ي زعقه«و» جللت«شود

ـورفَـــوقه قـــبله خمـي الــضُّحى الم ــدي ــي تَن ـــليه وه ع تـــب ـــم أْك كَ

ج2009،شهابوري( ،1:144(
و فرياد بـر مـي و بـر بلنـداي او قبلـهچه بسيار بر او هجوم آورده گاهـاني خمـار صـبح آورد

.قراردارد

شـ،»كم اكبت«در عبارت اعر را بـه كم خبريه به خوبي توانسته است حجم خـسارت
، سـه»فاغـضبي يـا ذري الجبـال«يا در مصراع دوم بيت اول در عبارت. نمايش بگذارد 

شـاعر بـه كـوه، شخـصيت انـساني داده اسـت؛ گويـا. تصوير بياني گنجانده شده است
ميمي،شنود مي و فكر و نيز تشب بيند گويـا جـسدي،ه براي كبريا به كار برده استيكند

م  و روزگار را همچـون انـسان مـستي فـرض كـرده كـهياست كه كوه آن را پرت كند
بي چيز را زير چكمه همه ميعقلي خود، لگد هاي . كند كوب

تـَتهاوى مـن أفــقها المـسحور ــ س ـــواكب ـــلفَه م ـــاركاً خَ بٍحت

ـــَواصف ـــكبيه ع ــت مـن وأدم نَـســـــــلَ الـوهنُ مـخلَبيـــــه

قفَـوقَ الضّحى المخمـوريـبلهه ــدي ـــليه وهــي تَن ـــبت ع ـــم أك كَ

)144همان،(
ضـعف. آمدند، ترك نمـود او در پشت سر خود، ابرهايي را كه از افق سحرآميز كوه به پايين مي

و تندبادهاي روزگـار، شـانهو سستي، چنگال  آلـود نمـوده هـايش را خـون هاي او را كند نموده
. است
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از،در بيت باال » عواصـف المقـدور«و» الضحي«،»مواكب السحب«در تصوير زنده
به زمان حاضـر كشيدند؛ دومي اولي اشاره به زماني دارد كه ابرها عقاب را در آغوش مي

و سومي،كه سرشار از آشفتگي است  در اشاره دارد  اشاره بـه شـرايطي دارد كـه عقـاب
ا و سستي كشيده شده .ستآن، به ضعف

هم در مثنوي خانلري دو نيروي بزرگ و خواري در مقابل آرايي كـردهصف،منشي
كه در وجود شـاعر النـه غمناك در بيت اول، حس غمييهدر ابتدا، با آوردن كلم: اند

مي به آرامي،كرده است  و در جان خواننده خزد،در بيت دوم، شاعر با آوردن تعبير كنايي
با«زيباي  بـ»م رسيد آفتابش به لب ه هيـوالي مـرگ، بـه تـصوير، نزديك شدن عقاب را

.، كنايه از مردن است»ره سوي كشور ديگر گيرد«ر بيت بعد نيزد. كشد مي
ز پي چار )1377:90خانلري،(گشت بر باد سبك سير سواركاريهصبحگاهي

س خانلري براي تصويرگري پرواز عقاب در دل آسمان،،در بيت باال حرگاهان هنگام
استفاده كـرده كـه بـا» گشت بر باد سبك سير سوار«وزد، از تعبيرمي كه نسيم به آرامي 

مي اين تعبير، عقابي با بال . شود هايي گسترده در حال پرواز در سحرگاهان، تداعي
و در كار كندناچار كنديهخواست تاچار )90،همان(دارويي جويد

و ناچار، ايجاد طباق كرده استيهدر بيت باال آوردن دو كلم . چاره
ناگــه از وحــشت پــر ولولــه گــشتگله كĤهنگ چرا داشت به دشـت

نــــوزاد دوانيهشـــد پــــي بــــرنگــرانزده، دلوان شــبان، بــيم
و بــه ســوراخ گريخــتكبك، در دامـن خـاري آويخـت مــار پيچيــد
و رميــد و نگـه كــرد شيددشـــت را خـــط غبـــاري بكـــآهـو اســتاد

)91-90،همان(
از در چند بيت باال، شاعر صحنه و وحـشي اي بسيار زيبا را از فرار جـانوران اهلـي

دويدن چوپـان بـه دنبـاليهابتدا با توصيفي زيبا، صحن: كشد ترس عقاب، به تصوير مي 
و صحن  و پناه جستن به دامان خار و سپس فرار كبك رايهبره خزيدن مـار در سـوراخ

و كشد، سپس توصيف سه حالت ايستادن، خيره مي به تصوير  و گـرد و رميدن آهو شدن
و زنده را در پيش  غباري كه از حركت سريع آهو در دشت بلند شده، تصويري متحرك

. دهد روي خواننده قرارمي
و پلــشتآشيان داشت بر آن دامـن دشـت و بدانــدام زاغكــي زشــت

ــها از كـف طفـالن خـورده سنگ ز صـ ــان ــردهجـ ــال دربـ دگونه بـ
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ز شمارسال و مردارها زيسته افزون ز گند )91همان،(شكم آكنده

قص،در اين سه بيت مييهشاعر شخصيت ديگري را وارد و ابتـدا سـعي خود كنـد
و مناسب، زاغ را به خواننـده معرفـي كنـد دارد كه با الفاظي الهام  بـه كـارگيري سـه. گر

دو.تصويرگر صورتي نازيبـا از زاغ اسـت،»پلشت«و»بداندام«،»زشت«يهكلم سـپس
ز صد ونه بال دربرده«،»ها از كف طفالن خورده سنگ«تعبير  كه» جان بيان گر اين است

در زاغ از عمر دراز خود،  و و اين فضل را مـديون روزگـار اسـت صاحب عزت نيست
و مردار«بيت سوم،  و مرد، بيان»شكم آگندن از گند . ارخوار بودن زاغ استگر حقارت

و افسرده چنـين گفـت عقـاب كه مـرا عمـر، حبـابي اسـت بـر آبزار

ــر اســتراست است اين كه مرا تيز پر است ــرواز زمــان تيزت ــك پ لي

و دشت ــتمن گذشتم به شتاب از در ــن بگذش ــام از م ــتاب اي ــه ش ب

)93،همان(
ب،باز در اين بيت مرا عمـر حبـابي اسـت«؛هره برده است خانلري از كنايه به خوبي

مكنيـهيهداراي استعار» پرواز زمان«در بيت بعدي،.، كنايه از عمر كوتاه اوست»بر آب 
آن است كه زمان به پرنده . قدرتي ندارد،اي قوي پنجه تشبيه شده كه عقاب در مقابل

ــتافتپـدرم نيــز بـه تــو دسـت نيافــت ــد شـ ــه جاويـ ــه منزلگـ ــا بـ تـ

يك گل از صد گل تو نـشكفته اسـتز به يغمـا رفتـه اسـتعمر من ني
)94-93،همان(

و»به منزلگه جاويد شتافتن«دو تعبيرِ،در اين دو بيت از«، كنايه از مـرگ يـك گـل
، كنايه از اين است كه زاغ هنوز با وجود عمر دراز، زيـاد پيـر»صد گل تو نشكفته است 

. نشده است
ــدبادهــا كــز زبــر خــاك وزنــد ــانند گزن ــان را نرس و ج ــن ت
ــاالتر ــوي ب ــاك، ش ــه از خ و ضـررهرچ باد را بـيش گزندسـت

آيــت مــرگ بــود، پيــك هــالكجــا كــه بــر اوج افــالكتــا بــدان
ــبناودان، جايگهي سخت نكوسـت و ل ــاط ــنج حي ــه از آن ك ب

)95،همان(
و مـاده، و روح و زمين  بـه تـصوير كـشيده شـده در اين چند بيت، تقابل بين آسمان

و دشواري باد استعاره از سختي: است هـاي آزاده هـستند كـه فقـط انـسان. هـا اسـت ها
مي اين دشواري هميشه در ستيز با  و ها به سر و به همين خاطر، عمري كوتاه دارنـد برند
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و جـاي مردارخـواري زمين، جايي است كه از ستيز با دشواري ها در آن خبـري نيـست
» لب جـوي«و» كنج حياط«،»ناودان«. هاي پست مادي است عاره از خواسته است كه است 

گر اين است كه پرندگاني چـون زاغ كـه سرشـتي نوكرصـفت دارنـد، بـه ايـن همه بيان
و هيچگاه با دشواري روبرو نشده ها پناه برده مكĤن و عمري دراز يافته اند . اند اند

ندمسـرهعمر در اوج فلك بـرده بـ ــحرزده در ــاد سـ ــس بـ فـ

حيوان را همه فرمـانبر خـويشابر را ديده به زيـر پـر خـويش
ز ســـفر به رهش بسته فلك طـاق ظفـربارهـــا آمـــده شـــادان

و تيهــويهســين و تــذرو و گــرم شــده طعمــكبــك اويهتــازه
)98-97،همان(

و عـزت عقـاب،در چند بيت باال بـسيار،شاعر در به تصوير كشيدن ايام سـروري
عمـر در اوج فلـك«،»زده در نفس بـاد سـحردم«تعابيري چون. موفق عمل كرده است 

و استشمام بوي خوش باد سحر اسـت كـه بيان» برده به سر  گر دور بودن عقاب از زمين
و نيز استفاده از دو كلم  و مردار، در تضاد است و گـرم«يهبا بوي گند در بيـت،» تـازه

و بوي شكار تازه استگر تقابل بين بوي بيان . مردار
ز ســـفر به رهش بسته فلك طاق ظفربارهـــا آمـــده شـــادان

)98،همان(
عقاب در اين بيت، به پادشاهي كه پيروزمندانه از جنگ بازگشته، تشبيه شـده اسـت

و پاي  مي كه هنگام برگشتن، براي او جشن و برايش طـاق پيـروزي بـر پـاي كوبي كنند
. اند كرده

ــا ــهپر ش ــتش ــوا، اوج گرف زاغ را ديده بر او مانده شگفته ه
ــد ــاالتر ش و ب ــد ــاال ش ــوي ب راست با مهر فلك، همسر شـدس

و سپس هيچ نبـودنقطهبر اين لـوح كبـودي چندالحظه اي بود
)99همان،(

و غرورانگيزترين صحنه نيز به شمار رود، با تعبيـرميدر آخرين صحنه كه زيباترين
يك» شهپر شاه هوا« و غرور از بازگشت عقاب به خواننده به اي كـه باره، احساس شادي

مي شاعر، داغ به همراه  و«. شود دار به خاك نشستن عقاب است، منتقل سـوي بـاال شـد
و حركـت بـهيهصحن» باالتر شد  و فاصله گرفتن او از زمـين اسـت اوج گرفتن عقاب

مي كه با خورشيد،هم تا اين سمت روحاني شدن  در نهايتـا عقـاب ايـن. شـود سنگ قـدر
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مي،آسمان عزت مي باال كم رود كه چشم از ديدن بلنداي او ناتوان و كم به صورت گردد

مي نقطه مي اي در و براي هميشه در اين آسمان، جاودانه . ماند آيد

ا.5.5 و ابوريشه به  دبيات نو گرايش ناتل خانلري به ادبيات كالسيك

اين است كه ناتـل خـانلري،كند يكي ديگر از مواردي كه در اين دو اثر جلب توجه مي
و بوي ادبيات كالسيك را زده اسـت،به مثنوي خود  در ايـن مـسأله را مـي. رنگ تـوان

و حكمت بكارگيري كنايه  و ساختار نصيحت ها و گفت گرايانه ها وي داستان وگـوي زاغ
خ عقاب كه بيش . صوصيات ادب كالسيك فارسي است، مشاهده كردتر از
ادبيات نـوصيهايي است كه از خصا ابوريشه، سرشار از تصويرگرييهولي قصيد

ابوريـشه ايـن. خـود شـاعر نيـز از پيـشاهنگان ايـن فـن اسـت. رود عرب به شمار مي 
يـ تصويرسازي را تا جايي پيش مي  و بـه ك برد كه از حد تصاوير به هم پيوسته گذشته

را،فيلم تبديل شده است كه تصاوير آن و به دنبال هم، تصاويري متحرك  منسجم است
مي جلوه و از طـرف،او از يك طرف. سازد گر از آهنگ ادبيـات كالسـيك بهـره گرفتـه

و شيوه .ي بيان شعر نو را به كار گرفته است ديگر، الفاظ

 كارگيري جمالتبه.5.6

و حال، در تقابل زمان و مـضارع، بـه خـوبي قابـل گذشته جمالت فعليه با فعل ماضي
درخـشانشيهجا كه عقاب به ياد گذشتآنبراي مثال، در مثنوي خانلري. مشاهده است 

: حس حسرت به خواننده استيهكنند افتد، استفاده از افعال ماضي، تلقين مي
حيوان را همه فرمانبر خـويشابر را ديده به زيـر پـر خـويش

ز ســـفربارهــ به رهش بسته فلك طاق ظفـرـا آمـده شـادان
و تيـــهويهسين و تـذرو و گـرم شـده طعمـكبك اويهتازه

)98،همان(
اين نوع فعل كه داللت.، ماضي نقلي هستند»شده«و» آمده«،»ديده«يهافعال گذشت

ر  رسـاند كـه شـاعرا مـي بر كاري دارد كه از گذشته تا زمان حال، ادامه دارد، اين نكتـه
و اميد در نزد او زنده است  ولي افعالي كه ابوريـشه. حاضر نيست حال عقاب را بپذيرد

:به كار گرفته است، داللت بر اين دارد كه او اين وضعيت را پذيرفته است
جفنَ الـنَّجمِ يكَحلُ يعد لَـم ــــنثُورإنـّهالـم هتـيــــهاً بِـريــــش

رَ الوـجوه ـــوداعِ األخـــيرِعلى عينَيـهكرَ ذاهالً ـــن ال م ـــيء شَ
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تَـتهاوى مـن أفــقها المـسحورِتـارِكاً خَـلفَه مــواكب سـحبٍ

ـــقبورهـَبطَ السفح طاوياً مـن جناحيـه ــحٍ م طمـــلّ م ـــى كُ عـَل
ج2009،هأبوريش( ،1:143-144(

. اش، چشم ستارگان را سرمه زند هاي گستردهو با بالاو ديگر قادر نيست با غرور
آن آشيان . هاي آخرين خداحافظي نمايان استكه در چشمانش نشانه هاش را ترك كرد حال

مي،او در پشت سر خود به پايين . آمدند، ترك نمود ابرهايي را كه از افق سحرآميزِ كوه
با او از قله و در دل . آرزوهايش را دفن نمود هاي خود، تماميلي كوه به دامنه پايين آمد

، همگـي افعـال ماضـي»هــبط«و» كـم أكــبت«،»هـجر«،»لـم يعد«افعالي از قبيل
عقـاب بـه،در پايان.و بر كاري كه انجام آن پايان پذيرفتـه، داللـت دارنـد مطلق هستند

و ملـتش ترديـد آغوش آسمان بازمي  . دارد گردد؛ ولي هنوز ابوريشه به بازگـشت خـود
هـل«: پرسـد شايد به همين دليل است كه ابوريشه در پايان كار، بـا ترديـد از خـود مـي

» اعود؟

 گيري نتيجه.6

و شرايطي كـه دو شـاعر در آن زنـدگي و نيـز كـرده پس از بررسي اوضاع تاريخي انـد
و فكري اين دو اثر ارزشمند ادبي، نتايج زير به دست آمد :تحليل ادبي

آن نشان،اين دو اديبيهنامگيبررسي زند.1 هـا در آفـرينش گر اين مطلب است كه
و رونـد حـوادث اين دو اثر، از يكديگر متأثر نبوده  و عامـل شـباهت در مـضمون ،انـد

مي. اند كرده شرايط يك ساني بوده كه دو اديب در آن زندگي مي در اين شرايط را تـوان
و عـز  و مبارزه با استعمار، از دست رفتن غرور ت هـر دو ملـت در زيـر يـوغِ اسـتعمار

. تالش در بازگرداندن آن، خالصه نمود
و كرامت، دو مفهومي.2 است كه در اين دو اثـر ادبـي، بـه آن پرداختـه شـده آزادي

آن اين دو مفهوم از پايه. است دو شـاعر. ها تكيـه زده اسـت هايي هستند كه انسانيت بر
هم كوشيده و همـت را متوجه از دست رفتن اين ارزش وطنِ خود اند كه انسانِ ها بكنند

و اين گنجِ ارزشمند را بازپس گيرد . او را تحريك كنند تا به مصاف ديو استعمار رود
: دهد بررسي ساختار لفظي دو شعر، موارد زير را نشان مي

چينـي چيني وارد بحث شده است؛ ولي ابوريشه بدون مقدمـه ناتل خانلري با مقدمه-
مي به يك . زند باره، درد خود را فرياد
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مي- و سـاختار رمـزي بيـت مثنـوي پذيرد كـه شـاه مثنوي خانلري با بيتي پايان سـت

ابوريشه قصيده خود را با بيتي به پايان برده اسـت،در مقابل. داستان نيز حفظ شده است 
ب . ريخته استهمهكه ساختار رمزي قصيده را

و به آرامي ناتل مفصل- مي گو است گويد؛ ولي ابوريـشه اختـصار را در پـيش سخن
و با زباني تند، سخن مي . گويد گرفته

و بـه تكـه- هـاي مختلفـي تقـسيم تصوير در نزد خانلري، تـصويري پراكنـده اسـت
ب مي و يادآور يـك تـابلوي نقاشـيهمهشود؛ ولي تصويرِ ابوريشه سـت كـه پيوسته است
.نداجزاي آن با يكديگر در تعامليههم

مي- شود؛ ولي ابوريشه گرايش به ادبيات كالسيك در نزد خانلري به وضوح مشاهده
.زبان او زبان شعر نوي عرب است گرچه از چارچوب شعر قديم بهره برده،
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