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  ی قصیدهشناسانهبررسی تطبیقی سبک
 عمر ابوریشه «النسر »و  زادهسواره ایلخانی «لو  هه»

 9/6/2931 تاریخ پذیرش: – 12/4/2931تاریخ دریافت: 

 1 الدین عبدیصالح

 بوعلی سینا همداندانشگاه ی زبان و ادبیات عربدانشیار 
 2ناصح مالیی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 کورته  چکیده
تمثیل در گذشته و حال نقش مهمی را در ادبیات 

شاعران و نویسندگان آموزشی ایفا کرده است و 
د. انبسیاری برای بیان هدف خود از آن بهره برده

ی شاعر سوری عمر سروده «النسر»دو داستانِ 
شاعر کُرد سواره  یسروده «لوهه»ابوریشه و 

زاده از جمله شعرهای تمثیلی هستند. هر ایلخانی
به معنی عقاب است. « لوهه»و  «النسر»دو عنوان  

-کل و محتوی، دارای ویژگیدو قصیده از نظر ش

های منحصر به اند؛ در مقابل ویژگیهای مشترکی
-خود را دارند که این امر زمینه را برای سبک

اسی شنشناسی تطبیقی فراهم کرده است. سبک
ای، سهم و نقش هر بخش از زبان را تطبیقی الیه

-گیری سبک هر فرد به روشنی نشان میدر شکل

ایی با سبک دو شاعر در دهد. این مقاله برای آشن
کوشد تا آنها آن را در سه های مذکور میقصیده

شناسی آوایی، ساختاری یا نحوی و ی سبکالیه
بالغی مورد کاوش قرار دهد و با هم مقایسه و 

وان تی نتایج به دست آمده میتطبیق کند. از جمله
ی نحوی و بالغی اشاره به اشتراک بسیار در الیه

در این پژوهش نیز توصیفی ـ  کرد. روش تحقیق
  تحلیلی است.

تەمسیل لە ڕابردو و ئێستادا ڕۆڵێكی گرنگی لە  
وێژەی فێركاری بووە، و شاعیران و نووسەرانێكی زۆر 

ە. رگرتوووهبۆ بەڕێوەبردنی ئامانجی خۆیان كەڵكیان لێ
 ر )ئەننەسر( ھۆنراوەی شاعیریسدوو چیرۆكی الن

سووریایی عومەر ئەبووڕیشە و ھەڵۆ  ھاوچەرخی
كورد سوارە  ھاوچەرخی ھۆنراوەی شاعیری

زادە لە ئەم بوارەدا دادەنرێن. واتای سەردێڕی ئیلخانی
ئەننەسریش ھەر ھەمان ھەڵۆیە لە زمانی كوردیدا. ئەم 
دوو چیرۆكە لە باری پێكھاتە و ناوەرۆكەوە 

گەلێكی ھاوبەشیان ھەیە و ھەروەھا تایبەتمەندی
گەلێكی تایبەت بە خۆیان ھەیە كە یبەتمەندیتا

ڕێگایان بۆ شێوازناسی بەراورد خۆش كردووە. 
توێ، ڕۆڵ و كاریگەری شێوازناسی بەراوردی توێ

ھەر بەشێك لە زمان لە گیرسانی شێوازی ھەر 
ك بە ڕوونی پیشان دەدات. ئەم وتارە بۆ كەسایەتییه

ناسینی شێوازی ھەر دوو شاعیر لە قەسیدە 
اوەكەیاندا ھەوڵ دەدات لە سێ توێی شێوازناسیی ناوبر

دەنگی، پێكھاتەیی و جوانكاری بكۆڵێتەوە و لەگەڵ 
یەك بەراوردیان بكات. لە دەستكەوتەكانی ئەم 
لێكۆڵینەوە دەتوانین ئاماژە بە ھاوبەشیێكی زۆر لە 
توێی پێكھاتەیی و جوانكاریدا بكەین. ڕێبازی 

 .هیشیکارانه ـ سفیلێكۆڵینەوەكە وه

 ،رالنس عقاب، ،شناسانهبررسی سبک: هاکلیدواژه
 زاده، عمر ابوریشه.سواره ایلخانی

ڵۆ، بەراوردیی شێوازناسانە، ھه سەرەکی: لیگه وشە 
 .بووڕیشهر ئهزادە، عومهئیلخانی سواره ،رسالن
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 مهمقدّ -1
ــرودن و به نظم درآوردن  ــاعر از آن برای س ــنعت یا فن ی که هر دو ش ــیدهص های قص

روایتی است به شعر یا »باشد. تمثیل ( میAllegoryتمثیل ) ،اندمذکورشان استفاده کرده
هایی غیر از نثر که مفهوم واقعی آن از طریق برگردان اشــخاو و حوادب به صــورت

ی که دارای دو الیه(. »808: 8811)میرصادقی، « آیدآنچه در ظاهر دارند، به دسـت می
ـــخصـــیت ها و اعمالِ )در  معناییِ ظاهری و ـــد که در آن تمامی وقایش، ش باطنی باش

 «مواردی زمان و مکان نیز( سطح روبنایی، دارای مرجش مشابهی در سطح درونی است
ـــخاو اغله ههره(. »871: 8838)مقـدادی،  های آدم گونه و در روایات تمثیلی، اش

بنابراین، هیئتی که آن را  (.861: 8830)داد،  «ای از معانی انتزاعی هستندتشخیص یافته
ـــت ظاهری که بینیم، واقعی نیســـت، بلکه الیهاز طریق واژگـان و عبـارات می ای اس

های تمثیلی کنار بزند تا به شخصیت خواننده باید آنها را از روی صـورت شـخصـیت
ل، ترین شکل ارائه تمثیرود. معمولتمثیل در همه انواع ادبی به کار می» حقیقی برسد.

مثیل فکری، افسـانه، به خصوو افسانه حیوانات است که در آنها، حیوانات، خاصـه ت
ــیت ــخص ــر قرار میتمثیل ش ــیات اخالقی و رفتارهای نوع بش ــوص  «گیردها یا خص

گزیند که با حال و هوای موضوع (. ادیه نیز حیوانى را برمی808: 8811)میرصـادقی، 
اش همخوان است هنگی جامعهو هدف او متناسه، و با شرایط اجتماعی، سیاسی و فر

رد لزومی ندا اتخاذ پند اخالقی مستتر در پیرنگ آن است که اصالً» و هدف از این کار
 (.871: 8838)مقدادی،  «به طور صریح از طریق عبارت اخالقی بیان شود

کند عقاب در قصـیده عمر ابوریشه در شخصیت یک انسان آزاد تسسم پیدا می
 منزلت، رفته رفته یی داشــته اســت، اما ســطح این جایگاه وکه در گذشــته جایگاه واال

ـــتمگران و ظالمان در حق  ؛کنـدتنزل پیـدا می ـــتم س زیرا در برابر هیمنه و ظلم و س
 بیند که شایستهشـهروندان دهار سـسـتی شده است و خودش را در جایگاه پستی می

اش را خواریآید و ذلت و شـخصـیتی هون او نیست، به همین خاطر، به خودش می
یابد و تا زمان مرگش بر همین حال کند و جایگاه و منزلت ســـزاوارش را میدرک می
 لنسرلنسراا زاده نیز بسیار نزدیک به شخصیتدر شعر ایلخانی  لوههشـخصیت  ماند.باقی می

را در شـخصیت انسان کهنسالی به تصویر کشیده   لوههاو  در قصـیده ابوریشـه اسـت.
و این  کندبیند. بر این اساس به وضعیت خودش فکر میمیاست که مرگش را نزدیک 

ســـازد که هرا او )جنق عقاب( عمری کوتاه دارد اما ال فکر او را مشـــ ول میؤســـ
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رود تا راز زندگی ای دیگر همچون کالغ عمری طوالنی دارد؟ به ســوی کالغ میپرنده
شــود و کالغ راز میاش را از او جویا شــود. گفتگویی میان عقاب و کالغ آغاز طوالنی

گوید: راز زندگی طوالنی مدت زیستن در کند و میزندگی طوالنی مدتش را برمال می
پستی، خواری و خوردن گوشت مردار حیوانات و غذاهای گندیده است، اما عقاب آن 

افتد، پذیرد و به یاد گذشـته شرافتمند و پرافتخارش میزندگانی پسـت و خوار را نمی
ــمزه و پاک و... . در پایان به کالغ میپرواز بر بلندی گوید: ها و خوردن غذاهای خوش

این زنـدگی طوالنی مـدت پیشـــکش خودت باد، من زندگی کوتاه مدت خودم را بر 
 دهم.زندگی بلند مدت تو ترجیح می

هایی در شکل و محتوای دو قصیده وجود دارد. این مقاله بر تشابهات و تفاوت
 اول: یسـبک شناسی بررسی نماید. الیه یرا در سـه الیه آن اسـت تا هر دو  قصـیده

الغی ب یالیه :سوم ینحوی یا ترکیبی. الیه یدوم: الیه یصـوتی یا آوایی. الیه یالیه
الزم به ذکر است که مقاله حاضر را در ابتدا به زبان عربی نوشتیم سپق آن  یا معنایی.

ی منابش و مراجش مورد استفاده از نوع عربرا به فارسـی برگرداندیم، به این دلیل بیشـتر 
 .ایماست و کمتر از منابش فارسی بهره برده

 سؤاالت تحقیق -1-1
ــیده  -8 ــاعر در این دو قص ــبک دو ش ــابهات و تفاوت های موجود در س تش
 ؟است هگونه

المثل در سبک دو شاعر در هه جایگاه مؤلفه های فرهنگی همچون ضـرب -2
 سطحی است؟

 شاعر در کدام سطح زبانی برجستگی پیدا کرده است؟سبک دو  -8
 هافرضیه -1-2

 ؛تشــابهات زیادی در موســیقی درونی و بیرونی هر دو قصــیده وجود دارد -8
 اشتراکاتی در مضمون و محتوا نیز وجود دارد. همچنین
زاده در این داســتان ها ویژگی بارز ســبک ایلخانیالمثلاســتفاده از ضــرب -2

 است.
ــاعر در الیهســبک  -8 بارز و مشــخص اســت، با این آوایی و نحوی  یدو ش

 بالغی برجستگی بیشتری پیدا کرده است. یزاده در الیهسبک ایلخانیتفاوت که 
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 ی تحقیقهپیشین -2
بان های سبک شناسی در هر زهای تطبیقی سبک شناسانه در مقایسه با بررسیبررسـی

 های مرتبط با این موضوع می توان به اینبررسیو ادبیاتی بسـیار کمتر است. از جمله 
بودن یا نبودن؟! نه، هه گونه بودن! مقایســه شــعر عقاب از »مقالۀ مقاالت اشــاره کرد: 

ــه ــر از عمر ابوریش ــته «پرویز ناتل خانلری و نس  یمنصــور پیرانی که در مسله ینوش
ـــی(، پیاپی  ادبیـات تطبیقی ـــتـان زبـان و ادب فارس ـــتان ) بهار  88)فرهنگس و تابس

بررسی تطبیقی رمز عقاب در »مقالۀ به هاپ رسیده است.  886-30 و هـ.ش(:8831
 نیا ونوشــته ســید محمدرضــی مصــطفوی «شــعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشــه

دانشگاه شیراز/ سال سوم، شماره ههارم، زمستان  بوستان ادب یهمکاران، که در مسله
شێرری لێكدانەوەی شـێرری ». به هاپ رسـیده است 80، پیاپی 8830 ی سوارە لە ڕوانگەی ی سوارە لە ڕوانگەی ««ھەڵۆھەڵۆ»لێكدانەوەی 

ــواره ایلخانی  ««پێكھاتەخوازییەوەپێكھاتەخوازییەوە ــعر عقاب س سواره ایلخانی)بررســی ش شعر عقاب  سی  ــاختارگرایی()برر ساختارگرایی(زاده از دیدگاه س   زاده از دیدگاه 
ــته جعفر قهرمانی که در  ــنامه ادبیات کردینوش ــال اول پژوهش ــماره اول ،س پاییز  ،ش

سابقه  است بیدر نوع خود جدید و  اما موضوع این مقاله به هاپ رسیده است. 8831
و سـبک سـواره ایلخانی زاده در شـعر عقاب را با سبک همتای خود عمر ابوریشه در 

 نماید.شعری تحت همین عنوان بررسی می
 
 ایشناسی الیهسبک -3

انی های مختلف زبهمانطور که از عنوان پیداسـت، برای آشنایی با سبک نویسنده، الیه
شـناسی شبیه به تشریح جسم است و همه کگیرد. این نوع سـبمورد بررسـی قرار می

را در  ای متنشناسی الیهدهد. سبکزوایای گفتار و نوشتار را به طور روشنی نشان می
این  ما در .کندکاربردشـناسـی( بررسی می و )آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی پنج الیه

ی یاد منظوم تمثیلدو داستان  آوایی، نحوی و بالغی به بررسی یمقاله فقط در سه الیه
 هایمشــخصــه ،کنیمهای مختلف تحلیل میوقتی متن را در الیه» ایم.شــده پرداخته

شود. این روش، برجسـته سبک و نقش و ارزش آنها در هر الیه جداگانه مشخص می
د. این سازتر میهای صوری متن با محتوای آن را آسانکشـف و تفسیر پیوند مشخصه
ــفتگی تحلیل و ــیوه از آش ــگیری میها و دیدگاهتداخل داده ش ی، فتوح« ) کندها پیش

8831 :287.) 
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 صوتی یا آوایی یالیه -3-1
شود و از لحظه آغاز تاکنون اولین نمود تفکر و اندیشـه انسان در لف  و آوا نمودار می

وابسـتگی بسـیاری میان موسیقی هر حرف، کلمه و جمله و محتوا و مفهوم آن وجود 
موسـیقی عنصـری اسـاسی از عناصر شعر است و بارزترین وسیله ای » داشـته اسـت.

(. 811811: : 20022002، ، )عشــرز زاید «گیرداســت که شــاعر آن را در ایساد قصــیده به کار می
اش دارای اهمیت بسیاری است که ارزش آن موسـیقی شعر با دو نوع درونی و بیرونی

ر ذوق نقدی و موســیقی رکن مهمی د»در گذشــته و حال بر کســی پوشــیده نیســت. 
 عمیقی میان ی(. رابطه3 :8:ج8331)عبدالحاف ، « قضـاوت درباره قصیده )شعر( است

ذات انسان و موسیقی وجود دارد، طوری که خروج احساسات و عواطف انسان بدون 
موسیقی، یک آرایش خارجی که به شعر افزوده شده »همراهی موسـیقی ممکن نیست. 

شان ز جنق موثرترین وسایل الهام و قدرتمندترینبلکه ابزاری است ا ؛باشـد، نیسـت
 «برای بیان آنچه که در ژرفای وجود انسـان پنهان است و سخن توانای بیانش را ندارد

یرا ز ؛نیست های دیگر کمتر(. اهمیت این الیه نسبت به الیه811811: : 20022002، ، )عشری زاید
 (.11: : 20032003بشیر، بشیر، « ) باشندهیره و مسلط می -اگر شعر باشد  -روابط آوایی بر متن »
 موسیقی درونی -8-8-8
 هاتکرار واج -8-8-8-8

ـــیقایی ویژه، و به تبش آن دهر واج، واژه و جملـه رای مدلولی اای دارای یـک بار موس
شـوند، معانی و مدلوالت ها و واژگان و عبارات تکرار میخاو اسـت. هرگاه که واج

ــوند و بر غنای مفهوم و محتوی مینیز تکرار می ــحنه تکراری» افزایند.ش  بنابراین، ص
زیرا در  ؛شودشـعر، بعد از تکرارشدن، منسر به خلق داللت دوم پق از داللت اول می

 خوانیم، و این تکرارهیزی غیر از آنچه که در قبل بیان شده است می صـحنه تکراری،
ان (. شــای16: 8331)هیمه،  «در الهام و اثرگذاری عمیق در جان خواننده ســهیم اســت

دارای سطح و مقداری است و همیشه  تکرار در هر بافت و متنی پدیده ذکر اسـت که
واحد ارزش موســیقایی کاملی ندارد، بلکه ارزش آن در  ،آهنگ»به یک اندازه نیســت. 

کند و خواننده را در درک متن یاری داللتی است که در جایگاه خودش آن را تولید می
گیرد. ابوریشه از حرف حاء در اشعار زیر بهره می .(888: 2001سـعدالسبار، ) «کندمی
ـــت و این دو از جملــه » ـــایش و نسوا یــا زمزمــه اس ویژگی این حرف، تــداعی آس

تا: تا: (، بی(، بی88السعدنی)السعدنی)« )انگیزانندهایی هستند که انسان را به تامل و ژرفنگری برمیویژگی
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8888  .) 
 اـــــعَثیهـابـــةً ، فـحـــُجرحِ صیــــإن لل

 

 رِ رِ ــــــــــــــحَ سَعِیحَ سَعِیــــــــدُّنَى فَحِیدُّنَى فَحِیــــتــــتاءِ الاءِ الــــــــسَمَسَمَی ی ــــــفف 

 (851: 8991 ابوریشه،)  

همچنین از تکرار آوای حرف الف که از حروف باز به حســـاب می آید اینگونه بهره 
 گیرد.می

 وریوریــُــُو ثو ثالِ الِ ــــــــــا ذُرى الجبا ذُرى الجبــــــــــی یی یــــــاغضَباغضَبــــــفف  ورِورِــــــــــسســـَُّـــَُّللنللن    باًباًــــــــــملعملع    حُحُــــــــــسََّفسََّفــــالال    أَصبحَأَصبحَ

 صورصورــُــُا صُدورَ العا صُدورَ العــــتــــتی بهی بهــــــــــر، و ارمر، و ارمــــــــــــالنسالنس            ااــــایایــــــالِ و بقالِ و بقــــــا ذُرى الجبا ذُرى الجبــــــــی یی یــــــــلملمــــــــلملم

 مَســحُورِمَســحُورِــا  الا  الــتــتن أُفقهن أُفقهــــــــِــــــــِاوى  ماوى  مــــــــــــــــههتتتت  سُحبٍ        سُحبٍ          بَ بَ ــــــمَواکمَواک  هُ هُ ــــــــــاً خَلفَاً خَلفَــــــــــــارکارکــــــــــــتَتَ

 (859ـ  851 :)همان  

ـــات را در  ،هر کـدام از حروف هسایی ـــاس یک نوع خاو از حاالت و احس
اش در خود جای حرف الف انسانیت را با همه ابعاد خوشحالی و ناراحتی»گیرند.برمی
سعدنیالسـعدنی) «دهدمی گوید شـاعر گاهی درباره حماسه و شور سخن می (.6262تا: تا: (، بی(، بی22))  ال

نقش کلیدی در این دو جایگاه بازی و گاهی نیز درباره غم و اندوه گذشته. حرف الف 
کند. او فصــل زاده در قصــیده اش بیشــتر از حرف هاء اســتفاده میاما ایلخانی کند.می

کند که در شرف مرگ داند و وضـعیت عقاب را توصـیف میپاییز را کنایه از مرگ می
 :خورداست و بر گذر ایام جوانی اش حسرت می

 ەـــەرگــــی  مــــــــەیاڵــــاوی  خــــــــــۆكــــــــەشـــــــدڵ  پ  ەـــــــــــــــــــــــەرگـــــــێ  بــــــــزە   دار و دەوەن  بــــــــاییــپ
 ۆـەڵــرە ھــــر پیـــــەوە بیـــــــــاتــۆی ھــــــــــی خــــــــــــــژین  ۆــــە دڵــەژارە و لـــــە  پـــــوو لـــــــــڕ بــــــــــــی پــــــــــــدڵ
 (511: 4182 زاده،)ئیلخانی  

سیقى حرف هاموســیقى حرف ها به  کند وحزن و دردمندی ژرفی را در وجود خواننده ایساد می  ،،ییمو
کند تا همزادپنداری بیشــتر و بهتری با ســراینده یا قهرمان داســتان داشــته او کمک می

را به نمایش بگذارد خواهد هیبت و عظمت عقاب همچنین زمانی که شاعر می باشـد.
 جوید:از تکرار حرف کاف بهره می

ـــــرســـــــــــــا تە  ە ڕەو سا تە  ە ڕەوكەوتە ئەو دەشـــــــــــــتە لە ت تر شتە لە   كەوتە ئەو دە
 

 ەوەوــــــەوە كەوە كــــــــــــــڕ مایڕ مایــــــــــوڕ و كوڕ و كــــــــــــــــــــــــوڕكوڕكــــــــــــــــــــــەڕی كەڕی كـــــــــدەرپدەرپ 

 (851: 8991 ابوریشه،)   

 تکرار واژگان -8-8-8-2

ر متن ثیرات مختلفی بأاین نوع تکرار تباشد. آوایی مربوط به واژه می یبخش دوم الیه
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یا  کند وگـاهی اوقـات باعت تولید معنی و گاهی اوقات نیز تولید ریتم ناب می»دارد. 
ابوریشه  (.101: 8337 عبدالمطله،)« آمیزددر درجه سـوم، معنی و ریتم را با هم درمی

 آمیزد:ثیر معنایی و ریتمیک فعل تطیری را اینگونه درمیأت
 ـالنســحِ ، فـــةَ السََّفــــجَوَّابَ ریــــال تَطی

 

 ریــم تَِطیـــــلرتِهِ  ـــــــَـرُ   إذا مـــــا خَب ..  ..  ..

 (801: 8991 ابوریشه،)  

صل ااثرگذاری ریتم همراه با اثرگذاری معنایى حاصـل ا  ز تکرار فعل تطیرین به دو صورتاثرگذاری ریتم همراه با اثرگذاری معنایى حا
ــت. از تکرار وجود دارد که نوع دیگری   گوناگون، زیبایی ترکیه را دوهندان کرده اس

ــتقاقی نامیده می  هســتند. شــود و آن بین کلماتی اســت از یک ریشــه واحدتکرار اش
 شود که یکی از آنها تاکید است:اهداف زیادی از این نوع تکرار دنبال می
 فَسَرْت  فیه َرعشةٌ مِن  جُنـــــو

 

 رورــزَّة المقــزََّ هــــــــبرِ و اهتـــــــنِ  الكِ ..  ..  ..

 (808 :)همان  

 همچنین برای تحسر و تمنی:
 أَیَّها النسرُ: هل َأعوُُد کما ُعدْ  

 

 وری؟ــاتَ  شُعُـــدْ َأمـــــَسَّفحُ  قَـــتَ  أم ال ..  ..  ..

 (804 :)همان  

ــلی دارد. این واژگان به واژگان زیادی وجود دارد که رابطه ــوع اص ی محکمی با موض
قصـیده ابوریشه تکرار می شوند که در جدول زیر الی ابیات شـکل ملموسـی در البه

 آمده است.
 بسامد واژه
 بار پنج عقاب
 بار چهار دامنه
 بار سه قله
 بار سه افق

ـــت و بر زیبایی آهنگ و لوی ایلخانیتکرار واژگانی در هه زاده نیز موجود اس
 معنا و ترکیبی از این دو افزوده است:

 ەلەلــــــەلی مەلی مــــــــری گری گــــــــــە بیە بیــــــــــــر و بر و بــــــــــــــودای پیودای پیــــــــــــــەیخەیخــــــــــكك  ەلەلــــــــــــــۆ الی قۆ الی قــــــــم بم بــــــــــە دەچە دەچــوت كوت كــــــۆی بە خۆی گۆی بە خۆی گــــــخخ
 ردنردنــــــــــــردن كردن كــــــــمم  ەەــــــــــــی بی بــــــــــــــەستەستــــــــــــــەو ھەو ھــــــــــــــئئ  ەەــــــــــاڵاڵــــــــــــــــــــتت    ردنردنــــــــــــــــــــــــی می مــــــــــــــرسرســــــــــــــمەتمەت  ەەــــــــــــــــــــــــخۆشخۆش  ەەــــــــــــــــــــە قسە قســــــــــــــبب

 ژیژیــــدە بدە بــــــــــــچەنچەن  ەوەك ەوەك ــــــــــنن  ۆشە ۆشە ــــــــــــخخ  ژیژیــــــــــــــــۆن بۆن بــــــــــــــــچچ    ژیژیــــــــمم    ەرزەەرزەــــــــــبب    ڕیڕیــــــــــەرزەفەرزەفــــــــــبب      ۆیۆیــــــــەڵەڵــــــــھھ      الیالی
 (859ـ  851 :)همان  
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ــعر در ذهن  و ،آهنگ باعت زیبایی هرهه بیشــترمذکور تکرار   رســوب بهتر معنای ش
ظر زاده از نلوی ایلخانیشود. باید این را اضافه کرد که نوع ادبی داستان ههخواننده می

ـــت و تکرار واژگان نیز در هنین جو ی ت ـــنامه اس ـــیار نزدیک به نمایش یر ثأمحتوا بس
)گفتگوی دوطرفه( میان عقاب و کالغ اینگونه آغاز  دوهندانی خواهد داشــت. دیالوگ

 شود:می

شکارترین ویژگی آن است، به شیوهدیالوگ در این شـعر که از بارزترین و آشـکارترین ویژگی آن است، به شیوه»» شعر که از بارزترین و آ دبی دبی ای اای ادیالوگ در این 
شخصیت عقاب و کالغ را بروز میبه کار رفته اسـت و نقش، جایگاه و مرتبه شـخصیت عقاب و کالغ را بروز می ست و نقش، جایگاه و مرتبه  د و د و دهدهبه کار رفته ا

قهرمانی، ))  ««نمایدنمایدآگاه میآگاه میخواننده را از اختالف خرد و اندیشه هر دو شخصیت داستان خواننده را از اختالف خرد و اندیشه هر دو شخصیت داستان 
در جدول زیر  لولوههههپربسـامدترین واژگان تکرار شـده در داستان شعری   (.(.811: 8831

 مشخص شده است.
 بسامد واژه
 بار هفت عقاب 
 یازده بار مرگ
 ده بار زندگی
 هشت بار کوه
 شش بار قله
 پنج بار دامنه

 نمودهای دیگر آوایی -8-8-8-8
. کننددیگری نیز دوشـادوش تکرار در قصـیده دو شاعر خودنمایی مینمودهای دلنواز 

ـــخن به  آغاز آن )رد العسز على  از جملـه آنهـا جناس، تضـــاد، بازگرداندن پایان س
 .استالصدر(، ترصیش، توشیح یا تبیین، مساورت یا همنشینی و تدویر 

 جناسالف: 
تنها نوع جناسی که  دارد.های لفظی است و خود نیز انواعی یکی از انواع آرایه

 –مانند: أعُوُد ، ُعدَت  ،از نوع اشتقاقی آن است ،کار رفته استه در قصـیده ابوریشـه ب
 ،اهتزَ ، هزَّة. اما در قصـــیده ایلخانی زاده تعداد زیادی از نوع جناس ناقص وجود دارد

ــــەختی  –مردن، كردن  –زریان، گریان  –رگە، مەرگە بهمانند:   –، بردم مردم –وەختی، س

بو بــــــ  كزیكــــــزی  ەەبب  ەلەلالی قالی ق  ھاتەھــــــاتە   وازیوازی  ێێو 
 

ـــــاســـــــــــــازی   قەلقەل  ـــــۆ ن سازی گـــــوتـــــی: مـــــامە ھەڵ نا ڵۆ  مامە ھە تی:   گو
 

               (518 :همان )  
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 ... . چەندە، چەند و –قووڵە، ماقووڵە  –پاڵێ، پاڵی  –ھەستانی، وەستانی  –ژینێ، تینێ 
 تضادب: 

دهد و دارای های معنوی اسـت که زیبایی خاصی به متن مییکی از انواع آرایه
اد در تض دو نوع سـلبی و ایسابی اسـت. تضـاد در این دو قصیده از نوع ایسابی است.

ۆشــە خزاده: سماء و دُنى. و در قصیده ایلخانی -ابوریشه: السفح و ذُرز السبال قصـیده 
ــ نەمان و ژین از نوع  ھات و نەھاتاز نوع ایسابی و ھێزە ھێزی و بێ -بەرز و  نشێو -و تاڵەـ

 سلبی است.
 رد العسز على الصدر )بازگرداندن پایان سخن به آغاز آن(پ: 

های لفظی است که از تکرار دو کلمه آرایه رد العسز علی الصـدر یکی از انواع
 کلمه اول در ابتدای مصــراع اول و دیگری در انتهای بیت اســت»حاصــل می شــود و 

 (.811: 8811)الهاشمی، 
 جَوَّابَةَ السََّفحِ ، فالنسـ ال َتطیری

 

 ریــم تَِطیـــــلرتِهِ  ـــــــَـرُ   إذا مـــــا خَب ..  ..  ..

 (801: 8991 ابوریشه،)  

ـــیح یا تبیین وجود دارد.  همچنین در مصـــراع دوم این بیت و آن هنگامی »آرایه توش
ــخن می توان ــرآغاز س ــیله س ــبینی کرد اســت که به وس ل ل )عبدالسلی)عبدالسلی« پایان آن را پیش

 ..((877877، ، 88جج  ::83138313یوسف، یوسف، 
 ترصیشت: 

یکی دیگر از انواع آرایه های لفظی ترصــیش است که اساس آن بر پایه وزن بنا 
 «ستا ترصیش توازن واژگان با هماهنگی بخش انتهایی آنها یا نزدیکیشان»اسـت.شـده 

شمی، الهاشـمی، ) شَرُود و شَرُود و   --صُدُور و عُصُورصُدُور و عُصُور(. در قصیده ابوریشه میان واژه های 818818: : 88118811الها
ــیش وجود دارد.  --نَفُورنَفُور صیش وجود دارد.مِخْلبَیْه و مَنکِبَیْه ترص های و در قصــیده ایلخانی زاده میان واژه مِخْلبَیْه و مَنکِبَیْه تر

 ترصیش وجود دارد.  بەرزەفڕی بەرزەمژیبەرزەفڕی بەرزەمژی
 مساورت یا همنشینیج: 

و از عنوان  باشدیکی دیگر از نمودهای آوایی صنعت مساورت یا همنشینی می
د یا گیرندو واژه مشابه در بیت بیاید، هر دوی آنها یا در کنار هم قرار می» پیداست که

این  نزدیک هم، طوری که اضــافه نباشــند و وبا حذف یکی از آنها معنا تمام باشــد.
(. این نوع 878878، ، 88:ج:ج83138313عبدالسلیل یوسف، عبدالسلیل یوسف، ) «صـنعت از جمله تکرار یا تردید است
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 زاده یافت شد:آرایه فقط در قصیده ایلخانی

 تدویرچ: 
ـــود و در ادبیات بیت می یهـای لفظی کـه باعت آهنگینآرایـهیکی دیگر از  ش

ــت. ــیک عربی به طور فراوان وجود دارد تدویر اس ــت که هر دو » کالس و آن این اس
مصـراع بیت در یک واژه مشـترک باشــند، طوری که قسـمتی از آن در مصــراع اول و 

رایه به طور (. این نوع آ882: 2001)المالئکه،  «قســمت دوم آن در مصــراع دوم باشــد
 های قصیده ابوریشه وجود دارد:تقریبی در پنساه درصد از بیت

 إنَّه لم یَعُدْ یُكَحَِّلُ جَفْنَ  النََّجْــــــ
 

 ورِ!ــــِشهِ  المَنْشــــهاً   بِریـــمِ   تِیْـــــــــ ..  ..  ..
 

 (859: 8991 ابوریشه،)  

بیشـتر از آن است که فقط به » این اهتمام مهم اسـت و در ادبیات عربی کارکرد تدویر
با استفاده از قسمتی از جمله باشد و از طریق کشش آهنگ آن  خاطر کامل شـدن وزن

: : 20012001المالئکه، المالئکه، ) «آهنگ و لطافتی بدهد حاصل شود و به بیت نیز شـاعربودن شـاعر
 (. این آرایه فقط در قصیده ابوریشه وجود دارد.882882

 ها و جمالتتکرار ترکیه -8-8-8-1
کرار شاعر ت الی قصیده دوظور از این بخش بیان عبارات و جمالتی است که در البهمن

ا ذُرز ا ذُرز یی»»ی گذاشته است. جمله یایثیر موسیقایی و معنأشـده اسـت و بر جو  قصـیده ت
ه ثیر موسیقایی است کأکه هدف از آن ت دو بار در قصـیده ابوریشه آمده است   ««السبالالسبال

ــود و دو واژه پق از آن که دارای حرف  یازیرا حرف ندای  ؛با تکرار آن ممکن می ش
ــت ــیده  ،الف اس ــت. این جمالت نیز در قص ــرت اس ــاس دلتنگی و حس بیانگر احس

ەل ەل قق    --)آمد یا نه ( )آمد یا نه (   ھات و نەھاتھات و نەھات  ––)به نظر تو( )به نظر تو(   تۆ بڵێیتۆ بڵێیزاده تکرار شـده است: ایلخانی
رفته اســت و حســرت بر آنچه از دســت بیانگر بیانگر   و دوم)کالغ گفت(. جمله اول )کالغ گفت(. جمله اول   گوتیگوتی

ـــت که میان عقاب و کالغ انسام می ـــودآخرین جمله نیز توصـــیف گفتگویی اس  ؛ش
ز بلکه به وســیله آن معنا نی ؛بنابراین هدف از تکرار فقط جنبه موســیقایی آن نیســت

 ای آن را حقاین اکتشافات معنایی که در هر قصیده»شود و تر و بهتر ادراک میکامل

ـــۆیبە بە   خۆیخـــۆی ـــۆ الی قەل  خۆیخ بۆ الی قەلگـــوت كە دەچـــم ب چم   گوت كە دە
 

لی مەلكەیــــخـــــودای پـــــیـــــر و بە بـــــیـــــری گەلـــــی مەل  یری گە ب یر و بە  پ خودای  ی   كە
 

               (511: 4182 زاده،ئیلخانی)  
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 (.866866: : 83328332، ، )حسین قاسم «آواهاست نفقط نتیسه ساختما ،کنیممی
 موسیقی بیرونی و کناری -8-8-2

 شـــود.نمودهای بارز این بخش، وزن و قافیه اســـت که در علم عرور بررســـی می
منظور از موسـیقی بیرونی شعر، جانه عروضی وزن شعر است که بر همه شعرهایی »

(. اما 838: 8861کدکنی، )شفیعی «اند، قابل تطبیق اسـتکه در یک وزن سـروده شـده
ظام عواملی است که در ن» گیرد. موسیقی کناریقافیه در دسـته موسیقی کناری قرار می

موسـیقایی شعر دارای تاثیر است ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده 
 (.838)همان: « نیست. آشکارترین نمونه آن قافیه و ردیف است

بر یک قافیه واحد بنا »قاله قصـیده سروده است که ابوریشـه این شـعر را در 
ثیر بر مخاطه أ(. این قاله ریتم خاصی دارد که در ت26: 8311)موسی،  «شـده اسـت

ـــه بیت ه ب  -کند. حرف روی نمود پیـدا می ـــت -جز س  ؛در همه ابیات متحرک اس
ــت. تعداد ابیات آن ــت و یک بیت و در بحر خفیف کا بنابراین قافیه مطلق اس ل مبیس

گروهی از شاعران نوگرا تالش  با این وجود،، این بحر مفرد نیست»سروده شده است. 
ـــان قرار دهندکردنـد تا آن را جزو وزن ـــیل  هون ؛های مورد کاربردش به دلیل پتانس

ــیار روان  و لطیف نزدیک میویژه ــعر را به نثری بس ــازد. به نظر ای که دارد وزن ش س
ســوی این شــاعران به خاطر جریان روان و جاری  رســد دلیل پذیرش این ریتم ازمی

ــت ــیده از بحر رمل بهره اما ایلخانی (.883: 8337)علی،  «ذاتی آن اس زاده در این قص
رسد و آن را در قاله مثنوی سروده است. بیت می 11های آن به گیرد و تعداد بیتمی

یاپی های پبیتهای شعر سنتی فارسی و آن شعری است شامل یکی از قاله»این قاله 
 (.261: 8811)میرصادقی،  «ای مستقل و جداگانه داردن قافیهآدر یک وزن که هر بیت 

شود. همچنین این تنوع در قافیه سـبه به وجود آمدن موســیقی جذاب و دلنوازی می
غنائی است که به دلیل روان بودنش باعت شیدایی و  انگیزاز بحرهای طرب» بحر رمل

 بیت شنونده نیز هر بار که به آخر (.3838: : 83378337  علی،علی،« )شودمیسـرمسـتی در شـنونده 
ـــد، میمی ـــنواز آن را را پیشتوانـد قافیهرس  یقصـــیدهبینی کند. قافیه در های گوش

موســیقی  یخالصــه مقی د ســاکن بودن آن اســت. از زاده مقی د اســت و منظورایلخانی
 :بدین شکل استبیرونی 

 روى قافيه بحر  موسيقى بيرونى
 راىمكسور مطلق خفیف قصيده أبو ريشه
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 متنوع مقید رمل قصيده ايلخانى زاده

 
 نحوى یا تركیبىنحوى یا تركیبى  یییهیهالال  --22--33

ــی قرار می ــوعاتی که در این الیه مورد بررس ــاختار عبارات، تعبیرها و  ،گیرندموض س
ــنده به کار میترکیه ــت که نویس ــبک او در نزد هایی اس ــانی بارز برای س گیرد و نش

 این آیددر این زمینه برای خواننده پیش می که های گوناگونیالؤســ اســت.خواننده 
گیرد؟ اسمیه یا فعلیه؟ )شاعر( کدام نوع از عبارات را به کار می : نویسـندهگونه اسـت

بیشـتر عبارات قصـیده ابوریشه از نوع  عبارات انشـائی بیشـتر اسـت یا خبری؟ و ... .
( است که در زبان عربی بر حدوب و تسدد )ماضی گذشـته جمله فعلیه و نوع فعل آن

ـــته داللت می ـــی کنیم کند. اگردر گذش  30بینیم نزدیک به می ،از لحاظ آماری بررس
درصد از این مقدار نیز عبارات نوع انشایی  20درصد از از افعال از نوع ماضی است و 

سمی شروع ا هایزاده با ترکیهو بقیه خبری هسـتند. اما بیشتر عبارات قصیده ایلخانی
ود  و شکند، و به ندرت عبارات انشائی در آن یافت میکه بر ثبات داللت می شـودمی

حَ، اطرحی، حَ، اطرحی، أَصبأَصبباشد. سرآغاز جمالت قصیده ابوریشه: دلیل آن تمثیلی بودن قصیده می
ز ز )پایی)پایی  پاییزەپاییزەزاده: ســرآغاز جمالت قصــیده ایلخانی لملمی، هَسَرَ، هَبَطَ، تَبَارَتْ و ... . ولملمی، هَسَرَ، هَبَطَ، تَبَارَتْ و ... . و

 و ... .و ... .  )تو()تو(ۆۆتت)روز(، )روز(،   ڕۆژڕۆژ)آفتاب(، )آفتاب(، تاوتاو)هر(، )هر(،   ھەرھەر)قله(، )قله(،   ڵڵدد، ، است(است(
عبارات هر دو قصیده نسبتا بلند هستند، طوری که ابتدای بیت ابتدای عبارت و انتهای 

 آن انتهای عبارت است: 

ــت و با تعسه و حیرت خودش را به  ــید باقی نمانده اس ترجمه: نیرویی برای خورش
 سوی دامنه و پستی می کشاند.

ای وجود دارد، از جمله به طور برجستهانواع اسلوب انشائی در این دو قصیده  
 در قصیده ابوریشه: .است )امری( اسلوب پرسشی و دستوری آنها

  ــــــن النجــــــل جفـــــــد يكحــــــم يرــــــه لـــــإن
 

 ور!ور!ــــــــــــــــــــــــمنشمنشــــــــــــــــــــــــه اله الــــــــــــــــــــــــــــريشريشــــــها بها بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تيـــــــــــــم تيـــــ ...

               (859: 8991 ابوریشه،)  

 أعـــــودُ  کمـــــا عُْد  هلأیها النســـــرُ: 
 

 وری؟وری؟ــــــــاتَ  شُعُاتَ  شُعُــــــحُ   قد  أمحُ   قد  أمــــــــسفسفــتَ أم   التَ أم   ال 

  مــــدمَّى   شلوا     الكبریاء   اطرحی   و
 

 ررــــــــسَِّكیِّسَِّكیِّــــــالال    ـركِـركِــــدهده  أقـــــدام أقـــــدام     تتــــــــتحتح  

               (804 ـ 851: 8991ابوریشه، )  
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ــت هل از ادوات هل از ادوات  ــی و اطرحی فعل امر مفرد مونت مخاطه اس ــش ــیده پرس و در قص
 زاده:ایلخانی

 نحوى یا تركیبىنحوى یا تركیبى  یییهیهالال  --33--33
ی سـبکی به طور قطعی از یکدیگر جدا نیستند و کامل کننده هم هستند. هاهاالیهالیه  ییهمههمه

 ؛یی دارندبر الیه معنا ناپذیریثیر انکارأت ،قبلی که تاکنون بررسـی شده است یدو الیه
در این  آن ینتیسه ،کارگیری شـده باشدهقبلی درسـت ب یبه عبارت دیگر اگر دو الیه

ی انرژ»این زیبایی توان خود را از  انسامد.الیه آشکار خواهد شد و به خلق زیبایی می
ــاد وواژه و امکاناتش در داللت و ترکیه و ریتم و حقیقت و  مساز و مترادف و   متض

این  یگسـتره (.818تا: )القط، بی «گیردمقابله و تسانق و دیگر ابزارهای تعبیر فنی می
ــورت ــتعاره محدود کرده های بیانیالیه را در ص ــبیه و اس ــاعر در  ؛ایمتش زیرا دو ش

ــبت باالیی از این صــورتقصــیده ا در و ما ر اندهای بیانی بهره گرفتههای خود به نس
 .کنندبه خودشان یاری می شناخت سبک مخصوو

 تشبیه -8-8-8
 انواع بیانی دیگری نیز مقدمه ســاخت های بیان اســت کهترین انواع صـورتاز ابتدایی

 . در قصیده ابوریشه:است

کند و در بزرگی از دسـت رفته به عنوان عضوی خون آلود یاد می شـاعر از عظمت و
ائم )د مستی گوید و آن را به انسان سیاهرنج و سختی روزگار سخن می مصراع دوم از

هایی که پشــت ســر عقاب کند. در بیت دیگری ابرها را به کاروانالخمر( تشــبیه می
حسی  -های ابوریشه از نوع حسیکند. بنابراین اغله تشبیهتشبیه می ،کنندحرکت می

 ێ بێ ــان ژینـــی نەمـــپاش یـــبڵێتۆ  
 

 ێ ێ ــــــــــێ بێ بــــــــــوو تینوو تینــــــــــــــــبب  اردەوەاردەوەــــــــــــــــــــی سی ســــــــــــــەشەشــــــــــۆ لۆ لــــــــــــبب 

 ی بێ ــانــئەو خەوە ھەست یـــبڵێتۆ 
 

 ێ ێ ــــــــی بی بــــــــــانانــــــــــــــــە وەستە وەستــــــــــــــــــافڵافڵــــــــــــەو قەو قــــــــــــــە ئە ئــــــــا نا نــــــــــــــــــیی  

 ەەــــــــــنیشنیشــــــــــــــــــــەڵەڵــــــــــــــھھەو ەو ــــــــــــــــداری نداری ن  ەرەرــــــــــــــە سە ســــــــــــەر لەر لــــــــــــھھ  ەەــــــــــــــەو ئیشەو ئیشــــــــــان ئان ئــــــــــــــــــــەشقی ژیەشقی ژیــــــــــــــــــــكە سەرمكە سەرمــــــــــــــــــــــــــبیبی
               (518 ـ 511 :4182 زاده،ئیلخانی)  

 ررــــــــسكیسكیــــــــرك الرك الــــــدهدهدام دام ــــــــــت أقت أقــــــــــتحتح         ىـدمـــوا مـشل اءـریـــــرحی الكبــــــو اط
 

          سحب   مواکب   خلفه تارکا 
 

 ورورــــــــمسحمسحــــــا الا الــــــــن أفقهن أفقهــــــــــــاوى مِاوى مِــــــــتتهتته  

               (859 ـ 851: 8991ابوریشه، )  
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کند تا آن را حسـی اسـت و یا یک امر ذهنی را به یک امر حســی تشبیه می -یا ذهنی
هکیده انواع تشبیه از منظر حسی و ذهنی  فتنی کند.برای خواننده ملموس و دسـت یا

 در قصیده ابوریشه به شرح زیر است:

بهمشبه مشبه  
 )حسی( ملعب )حسی( السفح
 )حسی( فحیح سعیر )حسی( صیحة
 )حسی( شلوا مدمی )ذهنی( الكبریاء
 )حسی( سكیر )ذهنی( دهر
 )حسی( مواکب )حسی( سحب
 )ذهنی( جنون )ذهنی( الكِبر
 )حسی( عواصف )ذهنی( المقدور
 )حسى( فَضلة )ذهنی( الوقار
 )حسی( جثه )حسی( النسر

 )حسی( هزة المقرور )حسی( اهتزاز النسر

 زاده: ایلخانی یو در قصیده

ه خبر ست کا ر برگی که از درختی بر زمین می افتد همانند نوشته ایگوید: هگوید: هشاعر میشاعر می
 دهد. همچنین:از حالت و وضعیت بدی می

: باغچه عمرم به خاطر فرارسیدن پاییز پژمرده شده است و هنگام مرگ است و ترجمهترجمه
 .  رسدفرا میاجل انسان نیز یکباره 

)اضــافه تشــبیهی( که خزانش فرا  ای تشــبیه کرده اســتعمر خود را به باغچهشــاعر 
 -تر حسیهای ابوریشه بیشتشبیهزاده نیز همانند های ایلخانیرسیده است. بسامد تشبیه

هر دو داستان است که بر  یمایهنحسـی است و دلیل آن جوهر و بُ  -حسـی یا ذهنی
ــت و می یپایه ــده اس ــاده و ملموس به تمثیل بنا ش ــیوه س خواهند پیام خود را به ش

هکیده انواع تشـبیه از منظر حسی و ذهنی در قصیده   خواننده یا شـنونده انتقال دهند.

یێگەاڵیــــــــــێھەر ھەر    كە لە دارێ دەوەرێكە لە دارێ دەوەرێ  گەاڵ
 

ێكەنــــــــووســــــــــــــــراوێــــــــكە  سراو خۆش خەوەربە نــــــــاخــــــــۆش خەوەر  نوو نا    بە 
 

               (511: 4182زاده، ئیلخانی)  

 اوە      ـــــــەزان ژاكــــتخ ەـــب مـــــــی ژینـــــــباخ
 

 اوەـــــــاكـــــش نـــــــــەلیـــــەجــــــە و ئــــــەرگـــــی مـــــاتــك 
 

               (518 :همان)  
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 زاده به شرح زیر است: نیایلخا

بهمشبه مشبه  
 )حسی( نووسراو )حسی( گه ال
 )حسی( وخه )ذهنی( مردن
 )حسی( قافله )ذهنی( رگمه
 )حسی( یخوداکه )حسی( لقه

 )حسی( باخ )ذهنی( ژین
 )حسی( نزلمه )حسی( ین و پالپه

 )حسی( رفهتاقی زه )حسی( کولكه زیرینه
 )حسی( تاق )ذهنی( رفهزه
 )حسی( ریانی شهمه )حسی( وانانوتهحه

 )حسی( میوان )ذهنی( رگمه
 )حسی( التخه )حسی( وری ئاسمانهه

 
 استعاره -8-8-2
اه جایگ اسـتعاره بیشتر از انواع دیگر بیان دارای اهمیت است و در نزد اهل بالغت از 

ای که استعاره بر شیوه. »دارندبه آن  ایویژهمهمی برخوردار اسـت و ناقدان نیز اهتمام 
همان محک اسـاسـی برای توانایی شـعری است و فقط  ،اسـاس آن به کار رفته باشـد

های تزیرا استعاره هیئ ؛کار بندند به ایتوانند آن را به شکل برجستهشاعران بزرگ می
ضد هم را در یک یکان جدیدی با یکدیگر درمی آمیزد و آن از طریق دیدن پیوند بین 

بینند. در این شــیوه است که های عادی آن پیوندها را نمیهایی اسـت که انسـانیئته
  محمدویق،محمدویق،) کندای ابداع میشـاعر با اسـتفاده از خیال راسـتینش آسمان و زمین تازه

20012001 : :883883.) 
 کند و از قدیم نیز گفته شده است که تقریباً عقاب نسبت به کالغ کمتر عمر می

ر دو ماند. هسـیصـد سال یا بیشتر زنده می میرد، اما کالغ تقریباًبعد از سـی سـال می 
 به عاریت ،پذیردای که هیچ گونه ظلمی نمیشاعر عقاب را برای انسان شریف و آزاده

کند و به زندگی در پستی و ها پرواز میهمانند عقاب در بلندی او .اند)استعاره( گرفته
در بلندی بماند تا روزی که مرگش فرا خواهد همیشه نشـیه راضـی نیست، بلکه می

 رسد.می
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د کنبیند و تالش میمی است، )قهرمان( سرنوشت بدی را که دهارش شده این انسـان
ـــود. این مفهوم در قصـــیده نیز موفق می در پایانتـا خودش را از آن رهـا کنـد و  ش

ــتایلخانی ــانی اس ــت. عقاب در نزد او رمز انس که  زاده نیز با اختالف اندکی آمده اس
در جستسوی عمر  و خواهد بیشـتر زنده بماندهنگام مرگش فرا رسـیده اسـت، اما می

 اش را دریابد.طوالنی به سراغ کالغ می رود تا راز زندگانی طوالنی
 ەــــــــــەرگـــم یـــاڵـــــەیــــخ   اویـــــــــۆكــەشــــپ   دڵ  ە  ـــــەرگــــب  ــێـــــب   دەوەن     و  دار    زە ــــــاییــــپ
 ۆــــەڵــــــھ رە ـــــپی  رــــبی  ەوەــــاتــــھ  ۆیــــی خــــژین     ۆ  ـدڵ لــە    و   پەژارە   ە ــل  ووـــب  ڕـــــــی پـــــــــدڵ
 ەلــی مــــەلــــری گـــــــە بیـــر و بــــــودای پیـــــەیخــــك      ەل ــــۆ الی قـــم بـــە دەچـــوت كـــۆی گـــۆی بە خـــخ
 ازی ـــاســۆ نــــەڵــــــە ھـــامـــــم  :یـــــــــگوت لەــــــــــق  ێ وازیـــب و   زی ــــك  ە ــــب  ەل ــــق ە الی ــاتـــھ
 اویاویــــــــــــــا ما مــــــــــەاڵم چەاڵم چــــــــــــری بری بــــــــــــپیپی  اڵ اڵ ــــــــــە سە ســــــــبب    زۆر زۆر    الوی        ەرــھ   ۆ ــت ە ـــك  ەــــۆنـــــچ ێ ـــبڵ  مـــپێـ
 (080ـ  081: 4102زاده، )ئیلخانی  

خشی به ب)جان مکنیه یا تشخیص یاز مشترکات این دو شعر استفاده فراوان ازاستعاره
اشـیاء( است که با تمثیل رابطه مستقیم و انکارناپذیری دارد. بسامد استعاره در قصیده 

 صورت است:ابوریشه بدین 

های مکنيهاستعاره های مصرحهاستعاره   
اغضبی یا ذری الجبال و 

 -للجرح صیحة -ثوری
اقدام  -اطرحی الكبریاء
صدور  -دهرك السكیر

سرت -جفن النجم -العصور
 -انقاض هیكل -فیه رعشة
 -حضن الوکر -مدى الظن

 -ایها النسر -وکره المهجور
 یكحل -السفح أمات شعوری

 حرَّی.زعقة  -النسر

سرالنســر صائب تبارت عصــائب   --الن تبارت ع
شی  الوقار الذی یشـــی    --الطیرالطیر الوقار الذی ی
 سرت فیه.سرت فیه.  --أماتأمات  --علیهعلیه

 زاده نیز بدین صورت است:بسامد استعاره در قصیده ایلخانی

 وریوریــــــالِ و ثُالِ و ثُــــــجبجبــــا ذُرى الا ذُرى الــــی یی یــــــاغضَباغضَبــــــفف  سورِسورِنَُّنَُّــلللل      اًاًــــببــــــملعملع  حُ حُ ــــسََّفسََّفــــــالال  حَ حَ ــــــتــــــتأَصبأَصب
 

         ا ـــذروة الشمـــةً على الـــوى جُثَّــــو هَ
 

 ورورــــــمهجمهجــــــالال    رهرهــــــــوکوک      ننــــــحضحض    ی ی ــــــفف  ء ء   

               (804-851: 8991ابوریشه،  )  
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های مکنيهاستعاره های مصرحهاستعاره   
ناخۆش  -پەشۆكاویی دڵ

ماتیی  -ھەناوی تاو -خەوەرێ
میوانیی  -و پەشێویی تاو

 -لەشی زاماری تاو -مەرگ
سەرمەشقی  -ژینی لەدەس چوو

دڵ  -بووژاندنەوەی یاد -ژیان
 -خۆشی مەترسی -پڕبوون

عەرزی  -تاڵیی ھەست
ی لەش -سەختی ژیان -خوێڕیگر

دواھێنانی مەرگ بە  -سارد
 -رێگەی مردن -ھەموو شت
 -مامە ھەڵۆ -ھاتنی چارە
 -ژینی كورت -لێوی گۆڕ
وزەی بیر و  -ژینی درێژ

ا بە مان -لە گۆڕ كەوتن -خەیاڵ
 قووڵ.

ندن بۆ لەش كێشـــــــــانــدن بۆ   --ھەڵۆھەڵۆ شا لەش كێ
شێونشــێو   --سەفەرســەفەر  --كۆچ كردنكۆچ كردن  --ن
 قەل.قەل.  --مەنزڵمەنزڵ  --قافڵەقافڵە  --خەوخەو

 
 گیرینتیجه -4

نحوی )تکرار حرف، واژه و ترکیه و نمودهای آوایی  یدر الیه دو داسـتان اشتراکاتی

ابوریشه تدویر وجود دارد که در  یهمچون جناس، تضـاد و ترصیش( دارند. در قصیده

زاده نیز تکرار ترکیه وجود دارد ایلخانی یزاده نیسـت و در قصیدهایلخانی یقصـیده

ل بیت است، یعنی از او بلند عبارات دو قصیده نسبتاً ابوریشه نیست. یقصـیده که در

 ابوریشـه با فعل و مخصوصاً  یشـروع و تا آخر آن ادامه دارد. این عبارات در قصـیده

داللت دارد، در حالی که و تازگی در گذشته حدوب شود که بر فعل ماضـی شروع می

شود. هر دو قصیده در زاده با ترکیه های اســمی شروع میایلخانی یهعبارات قصـید

 یههایی هسـتند. در قصیداند که دارای راوی و شـخصـیتشـکل داسـتانی بیان شـده

د دارد ایلخانی زاده هم دیالوگ وجو یابوریشه فقط دیالوگ وجود دارد، اما در قصیده
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)رمز انســان پســت( که همان  هم مونولوگ میان عقاب )رمز انســان شــریف( و کالغ

ر اند، النسهر دو قصیده در بحور سنتی شعر سروده شده شـخصیت ضد قهرمان است.

هر دو شـــاعر برای قهرمان داســـتان خود  در قاله بحر خفیف و هه لو در بحر رمل.

 ینیانپیش ها و سخنان حکیمانهالمثلده ازضـربزااند. ایلخانیرا به عاریت گرفته عقاب

تشبیه و ری کارگیبه بهره گرفته اسـت تا تنوع و جذابیت بیشـتری به سبک خود بدهد.

 .  استهر دو شاعر  ه از مشخصه بارز سبکاستعار
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