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 چكیده
وجهیی بیی    ی  ای مستقل تبدیل شده است و به مثابه شناسی به معنای امروزی، عمدتا تحت تاثیر نظریات پیرس، به رشته نشانه
توانید زمینیه    ی آثار ادبی و به ویژه ادبیات پایداری می گیرد. تحلیل نشانه شناسانه ای در تحلیل متون مورد استفاده قرار می رشته

ساز خوانشی تازه از ای  متون و هویت بخش گفتمان پایداری و مناسبات بیرونی و درونی آن باشد. در ای  جستار با اسیتمداد  
هایی همچون: زمیان، مکیان، رواییت، شیاردهای مشیف معیانی        های فکری و نشانه شناسی، الیه مختلف نشانههای  از رهیافت

ای را  گیرد تا آفاق تیازه  ابو ریشه و ملک الشعرای بهار، مورد ارزیابی قرار می  های اضافی به همراه رمزگانهای موجود در سروده
های آنان پدیدار سازد. بر اساس ای  رویکرد، رمزگانهای  خاطب سرودهدر راستای تصویر هویت بخش شعر پایداری در برابر م

هیا و   شود و در شعر آن دو، شیماری از نقیش   ها نمایان می مربوط به خالق اثر، زیباشناسی مالم، زمان و مکان و فُرم ای  سروده
های دلپیییر و   منند و در میان نشانه ی میشوند مه ارتباطی استوار میان دنیای پرتالطم یک زندگی را بازساز ها روایت می نشانه

هیا و عناریر درون متنیی بیر عناریر       ها افزون بر سیازه  های ای  سرایندگان در برخی نمونه ناخوشایند در نوسان است. سروده
و مکان   توان به نشانه زمان، شخصیت های متنی شعر آنها می فرامت  و سوانح زندگی مولف تکیه دارد مه از پربسامدتری  نشانه

 اشاره مرد.
 

 عمر ابو ریشه، ملک الشعرا بهار.  شناسی پیرس، مت  ادبی، شعر معارر، نشانه :کلیدی واژگان

 
 مقدمه   .1

میرتب  بیا آن مفهیوم،     ینی یمحسیوس ع  افت ی یخود برا یرونیب یاست مه در جستجو یمفهومی ذهن ات،یاروالً ادب
چه نثر و  یادب زیو متما  یآثار مع ارید یآورد  به عبارت یم یاعم از شعر )نظم( ونثر رو ،یخواه و ناخواه به آثار ادب

شیامل   اتیی ادب یآثار خیارج  ای یادب انی. درواقع اعهستند اتیادب یمفهوم ذهن یچه شعر، عی  ادبی و مصداق خارج
 دارشیدن ید مه سیروده شیدند.همزمان بیا پد   باشن یشعرها ونثرها م ایو رمانها و...  ها دهیها، قص داستانها وغزلها، قطعه

شیده   رفتیه یپی یحمله به ارزشیها وهنجارهیا    یریگ میشدن قدرت تصم یشر سلطه گر وخودمامه انحصار یروهین
 اتیی ومقاومیت وارد ادب  یداریی با اهدف غارت واسارت واژه پا ارانید ینیسرزم یآنها   وتجاوز به مرزها فیوتضع

ادب دارد  ی¬در حیوزه  یداریپا اتیادب یعنیموضوع   یمه ا یتی( باتوجه به اهم852: 0931)روشنفکر ، دیملتها گرد
پیژوهش قصید     ایی  است، شده پرداخته بدان ممتر مه ها¬ملت یداریپا اتیادب  یب یقیتطب یاه¬یو خصوراً بررس

( شیه ی)عمر ابیو ر  ینیفلسط ،ی)ملک الشعرا بهار( و شاعر سور یرانیا ی¬از دو شاعر برجسته یاشعار انیدارد تا با ب
 .  دینما یو بررس یدو ملت را باز شناس یگونه ادب  یها در ا نشانه  یمهمتر
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 پژوهش ی¬نهیشی. پ0-0
در شیعر   یداریی پا اتیی ادب یهیا  هیی ب  ما»انجام شده است. از جمله  یادیز یها پژوهش یداریپا اتیادب ی¬نهیزم در
طوفیان   میبازتاب عشق به وط  در شعر بهیار و ابیراه   ی¬و مقاله یمانیدمتر مامران سل ی¬نوشته «یاحمد وائل ینید

در شیعر   یداریپا اتیادب یو واماو یبه بررس یمه هر مدام به نوع یرالح مانیو دمتر پ یمیسل یدمتر عل ی¬نوشته
وجیود دارد میه توسی      «شیه یدر شعر عمر ابور یداریپا یها جلوه»با عنوان  ای¬مقاله  همچنی اند¬شاعران پرداخته
 دهیباهنر مرمان به چاپ رسی  دیدانشااه شه یداریپا اتیادب ی¬هیدر نشر یو دمتر محمود شهباز یدمتر قاسم مختار

بهیار و عمیر ابیو     یدر اشعار ملک الشعرا یدر حوزه نشانه شناس یانجام شده تامنون پژوهش یها پژوهشاست. طبق 
 انجام نشده است.   شهیر
پرداختیه اسیت.    شهیبهار و عمر ابور یدر اشعار ملک الشعرا یشناس نشانه یقیبار به خوانش تطب  یاول یمقاله برا  یا

مشیکالت در جامعیه    انیی ب وهیبه ش باشناسانه،یزمان و مکان و ز ت،یروا یشده تا ضم  پرداخت  به رمزگانها یو سع
 زد.ها بپردا آن یابی شهیهر شاعر و ر

 
 . شرح حال ملک الشعرا بهار8

ه.ش  0829در سیال   یاسیت . و  یرانیوروزنامه ناار ا استمداریس ب،یبهار ملقب به ملک الشعرا شاعر، اد یتق محمد
فیرا   یریبور  یرا نزد پدر خیود ملیک الشیعرا    یفارس اتی( مقدمات و ادب23،ص0931 ل،یدر مشهد متولد شد. )ار

دربیار   ی. بعد از فوت پدر ملک الشعرافتر یشابورین بیبه محضر اد یو فارس یمعلومات عرب لیتکم یگرفت وبرا
و دانشیکده   یعیال  یدانشسیرا  اتیادب ی¬مجلس بود و سالها استاد دوره ندهیشش دوره نما یشاه شد. و  یمظفر الد

مشکالت مردم و رسیوا میردن حاممیان     انیو ب خواهان¬آزادی و طلبان¬به مشروطه وست یبود  او به علت پ اتیادب
بوده است. بهیار   یو یادب یزندگ یسالها  تری¬از پربهره دیزندان و تبع یشد مه سالها یندانو ز دیظالم چند بار تبع
 رانیرا بدرود گفیت و در شیم   یخود در تهران زندگ یمسکون ¬ی¬ه.ش در خانه 0991سال  بهشتیدر روز دوم ارد
اشیعار، متیاب سیبک     وانیی د یآثار و  ی( از معروفتر23،ص0932،یبه خاک سپرده شد.)عباد رالدولهیدر آرامااه ظه

 خیو القصی  وتیار   خیو مجمیل التیوار   ستانیس خیمتون مه  مانند تار یبرخ حی،تصح یاسیاحزاب س خیتار ،یشناس
 (080،ص0928نام برد.)سپانلو، توانیرا م یبلعم
 
  شهی. شرح حال عمر ابو ر9

« عکّیا  »در شهر   یدر فلسط 0300: در سال دگوی¬یم 0333در سال  یمطبوعات ی مصاحبه کیدر  مه خودش آناونه
(  در  9:0322،  یرفیت )دنید   هیدر شیمال سیور  « منبح » اول به همراه خانواده اش به  یآمد و در جنگ جهان ایبه دن

بیه لنیدن سیفر میرد. پیس از اتمیام        التشیتحصی  ی ادامیه  یبرا 0391پرداخت و در سال  لیبه تحص روتیدانشااه ب
تیا سیال    0313منصوب شید  از سیال   «  هیدار الکتب الوطن» ریبه وط  بازگشت و در حلب به عنوان مد التشیتحص
  لیی جهیان از جملیه برز   هیای ¬از مشیور  یمشورش در شمار ریو به عنوان سف وستیپ ونیاسیس ی¬به جرگه 0331
از او  اانیه یاو و دانست  هفت زبان ب یاشتغال داشت  فرهنگ وافق واال یاسیمار س به کایو آمر شیهند  اتر  ،یآرژانت
 (  913:8101،  یسیساخته بود ) ع استیس ی موفق در عرره یانسان
 
 یشعر ریو تصاو یشناس . دانش نشانه1

 Ferdinand-0309-0253دو سوسیور )     نانیآراء فرد یعنیعمدتا از دو منبع  ،یشناس نشانه رامونیپ یو بررس بحث

de Saussureیهیا  و نوشیته  ،ییمکتیب سیاختارگرا   گییار  هیی پا یها تیشخص  یتر و از مهم یسیشناس سوئ (، زبان 
از مؤسسیان مکتیب اریالت عمیل      یکی ی(، Charles Sanders Peirce 1839-1914) رسیی چیارلز سیاندرز پ  
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 یشناسی  نشیانه  رس،یی است. از نظیر پ  افتهیسرچشمه گرفته و رشد و گسترش  ،یشناس نشانه انایاری( و بنسمی)پراگمات
را  یعلمی  تیوان  یسوسور معتقد بیود میه می    رس،یهمزمان با پ بای( تقر015: ص0921 رو،یاست )گ یچارچوب ارجاع

 یاجتمیاع  یاز روانشناسی  یعلم بخشی   یبپردازدو ا یاجتماع یدل زندگ درها  نشانه یزندگ یمرد مه به بررس یطراح
 یا رشیته  انیی م کیرد یرو کیی  یشناسی  است مه نشیانه   ی. آنچه مسلم است اشود یم دهینام یشناس خواهد بود و نشانه

 یکردهیا یو رو شیها یمیه از گرا  شیود  یم یتلق یا فرارشته یعلم نهیزم کیبهتر،  ی( و به عبارت3، ص 0339)فیدوح، 
(؛ )داسیکال،  2، ص0921 سی ،  نیه یاسیت )د  رفتهیپی ریموضوع مشخ ، تاث کیمختلفِ  یفلسف فیگوناگون و تعار

 متون بهره گرفت. یشناس نشانه لیدر تحل یا رشته انیمطالعات م اتیاز خصور توان یم نروی( از ا02، ص0323،
 
 شهیبهار و عمر ابور یملک الشعرا  یها سروده یشناس . نشانه5
  یی ا یها جستار، سروده  یا مانده است؛ در یبرجا یاریآثار منظوم و منثور بس شهیبهار و عمر ابور یملک الشعرا از

میه رنیگ نشیانه و     ،یشاعران، موضوعات فراوانی  یها بر سروده یقرار گرفته است. با مرور یمورد بررس ندهیدو سرا
آن  یهیا  از سروده ییها نمونه یشناس مه از رهایر نشانه اند دهیدگر یابیو معنا ییاند ، قابل شناسا به خود گرفته لیتاو

 .آورد یبهتر در خوانش اشعار فراهم م یابیداللت  افتیآنها، امکان در ییمحتوا لیدو به همراه تحل
 
 ییروا یها . رمزگان5-0

امیا در   شیوند  یمی  لیی و تحل یبررسی  یمتیون داسیتان   یو بررسی  یشناسی  تیی در روا شتریب ییروا یرمزگانها هرچند
گیردد   یآشکار می  رسیپ یمطرح شده از سو یها مارآمد باشند. با دقت در انواع نشانه توانند یم زیشعر ن یشناس نشانه

اسیت. بیه    کینزد اریسمبل، رمز و...( در بالغت بس ل،یثها )تم با مفهوم استعاره و استعاره گونه یلیشما یها مه نشانه
را  یمخاطب فرضی  کی دیارتباط با یمننده مت  به منظور برقرار دیاست و تول یهر نشانه خطاب به مس رس،یاعتقاد پ

 یا هیی از اشیعار از درون ما  یاری( بسی 828: 0333 دو،یی )ل ابید ی یفرض در مت  حضور م  یمه بازتاب ا ردیدر نظر با
غیم غربیت    ریاز انسان اس یتیاست روا ییشاعران، روا  اشعار ی. مفهوم ملمنند یرا نقل م یتیبرخوردارند و روا ییروا
با ان  یدر هر زمان و مکان یمه نه تنها بشر امروز، بلکه هر انسان یدیبه بازگشت به وط  است، غربت و ام دواریو ام

 ییایی و در دن یرینعت  یایاست مه در دن ینفس انسان ثیحد شانیا رندارد. اشعا یزیو از آن گر مند یارتباط برقرار م
 .  دیجو یم یزاریب یقیحق ریاست از عنارر غ دانیم روزیپ رنگ،یمه تظاهر و ن

مند مه  یرا مطرح م ییو رمزگان معنا یرمزگان منش ریتعب رس،یپ ییمشابه از رمزگان روا یریدر تعب زیبارت ن روالن
( مینش  802-803، ری  0929است.)اسیکولز،   یضیمن  یسرومار دارد و منظور از آن معناهیا  دادهایرو ی رهیبا زنج

 -8 یآوارگی  یرنجهیا  انیی ب-0خالره مرد:  ریدر موارد ز توان یرا م ه،شیبهار و عمر ابور یملک الشعرا  مسل  اشعار
 . یو اخالق یفکر یمرزها-1وط   یشرح رخدادها -9 یمرور خاطرات مودم

. شیود  یخالق اثر شناخته می  دیآنها باورها و عقا یریاست مه با رها یفرهنا یرمزگانها ،ییروا یرمزگانها ارید جزء
 تیروا  یدر ناارش آنها از ا یمناسبت دارند و به عنوان ابزار یخیتار تیواقع کیبا  شتریهر دو شاعر مه ب یمنشها
 رندیگ یمدد م
گیاه   یزیظلم ست  یبهره گرفته شده است. ا یستیز ظلم انیب یگوناگون برا یها فیموت های مورد بررسی از  چکامه در

همان جهل مردم و حاممان، در شیعر دو   ،یمشترک و گاه به رورت دشم  خود یبه رورت مقابله با دشم  خارج
 به هرمدام اشاره خواهد شد.  لیمند مه در ذ یشاعر بروز م

 هیو همسیا  سیو روس، بهار متوجه توطئه انال سیانال انیلشار لهیبوس رانیهناام اشغال ا یدیخورش 0981سال  در
هیا بیه    در سروده ناونهیرو ا  یدارند از ا رانیا یبرا ییها چه نقشه رانیشد مه با تجاوز به خاک ا هیروس یعنی یشمال
 پردازد:   یآن م
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 مرد ییابیمرد  و نیه افراس وراسیبیآب و خاک مرد          نه ب  یدر ا سیمه انال یظلم
 خاک و آب مرد  یدر ا سیمه انال یو تاتار در گیشییت           ظلم یجور و ظلم تاز از
 مشیت خلق و خراسیان خراب مرد زیچنا            نو نهیییاد   یگرفیت مشیور و آئ یتاز
 ها مبیاب مییرد اخالق ما تبیاه و جار                یو بر سیر دادیآن همه ب یسیانال مرد

 ( 558:0928بهار ،  وانی)د                                                                                                        
مه بر مردم روا  یو ظلم سیرفته،  از انال خیمه بر مردم در طول تار ییها از ظلم یضم  روشنار اتیاب  یدر ا شاعر

. ابید ی یمشیترک، نمیود می    یبعنیوان دشیم  خیارج    زیعربها ن  یدشم  در ب  یمند. هم یم ادی یداشته، به سان تباه
بیه عنیوان    سیاز اعراب روبرو شید. آنیان از انالی    یاریبس شی، با ستا  یبر ترمها و فتح فلسط ایتانیارتش بر یروزیپ

بیا اقداماتشیان     ایتانیمه سران بر دیینپا یریبود اما د دهیآنان را از ظلم ترمها رهان رایمردند ز-یم ادیمتّحد وفادار خود 
بیه   انیی هودیاز  یاریبسی   ،یبیر فلسیط   سیانال تیمومیدر زمان ق  ختندیاعراب را نسبت به خود برانا دیشک و ترد

،  0303در سیال  « بیللفور  »  هیی به تملک آنهیا درآمید . بیا ریدور اعالم     یاریبس ینهایمهاجرت مردند و زم  یفلسط
 هموار شده بود. انیهودی یبرا ینیبه سرزم  یفلسط لیتبد یمه راه برا افتندی یطیخود را در شرا  یفلسط یعربها
مرد نسیبت بیه آنهیا وامینش      یرا در دوران خود احساس م هایشاهد حوادث بود و ناران کیمه خود از نزد شهیابور

 .  مند¬یدر رواب  خود با اعراب اشاره م سیانا طنتیو ش یگر لهیبه ح ینشان داد  و
 سببِ ؟ یَمَدَّ لهم               مِ  سرابِ الحقّ اوه یالّی یمَ ِ الطاغ و
 خَطبیهِ                  معقل األم ِ و جسر الهربِ ؟ یأو ما منّیا لییهُ ف 
 مخِلب الیئبِ و جلدَ الثّعلبِ ؟                    تیهِیمش یما لنا نَلمَیحُ ف   

 ( 112:0، 8113 شه،ی) ابور                                                                                                
 آنان ) اعراب ( په  مرد.   یها را برا رشته  ی( مه با سراب حق  سست تر سی) انال یآن سرمش ستیم
 .میبا خطر روبه رو بود، ما پناهااه ام  و پل فرار آنان نبود سیآن هناام مه انال ایآ
 روباه.   یاست در پوست یچناال گرگ ی؟! حال آنکه و میاو دلبسته ا یما را چه شده است مه به خ  مش 

داشته انید چیرا    یمشترم یهم بوده اند دردها ی هم دوره باًیمه تقر شهیمقاومت ملک الشعرا بهار و عمر ابور شاعران
به هم شباهت داشته است  هر دو شیاعر تیالش    یادیبردند تا حدود ز یمه آنها در آن بسر م ای¬جامعه تیمه وضع

 تیی در ضیم  روا  شهیتفاوت مه ابور  یدل منند با ا کیمتحد و  ییگرا یمل ی هیمرده اند مردم مشور خود را در سا
گیرگ(، و   یدررنیدگ  یگرگ )در مشنده بیودن و خیو   یچناالها  یبهره گرفته شده و ب یوانیخود، از نماد ح ییگو
 تیی است مه ملک الشعرا بهار در ضیم  روا  یدر حال  یمرده است؛ ا ینی(، شباهت آفریگر لهیروباه )در ح  یپوست
 سی. ابلی ننید یگز یبرمی  یاو را به شاه دیجمش یها به ستوه آمده از ستم انیرانی)مه ا  وراسبیب اسطورهخود، از  ییگو
و هیر روز مغیز دو جیوان را     جهید  یمی  رونیی هیا ب  بوسه یضحاک با دو بوسه بر دوش ضحاک، دو مار از جا اریدست

)میه   زیبود( و چنا انیرانیر شاهنامه مه دشم  اتوران پسر پشنگ د یا )شاه اسطورهابیمرد(، افراس یخوراک مارها م
میردم    یی مه بیر ا  یدهشتنام یها ظلم ینیآفر ریو تصو انیب یشد( برا یپارس یها  یسرزم بیحمالت او باعث تخر

 .ردیگ یگیشته، بهره م
 
 مربوط به زمان و مکان یها . رمزگان5-8

دارد و فهیم هیر    دیی نشانه و عالم خیار  تام  انیم زیمننده آنها و ن ریها و تفس نشانه انیبر رابطه م رسیساندرز پ چالرز
 یهیا  برد و در منار نشانه ی( نام مAbduction) ونیداند؛ و از ارطالح ابدامس یم ارید یها نشانه را وابسته به نشانه

نشیانه   لیی در تحل سیندگان یاز نو یبرخی  نیرو یقرار گرفته اسیت. از ا  توجهرا مورد  یو مکان یزمان یها نشانه ،یحرمت
، 0929انید)نامور مطلیق،    پرداخته زین یو مکان یزمان یها شعر و داستان به نشانه ،یاز جمله نقاش یآثار هنر ی شناسانه



 5/       شناسی در اشعار ابو ریشه و ملک الشعرای بهار خوانش تطبیقی نشانه 

بیر   حیداللت رر از ییها اشعار ظاهرا نشانه  یمه در درون ا دهد یشاعران نشان م  به سروده ی( نااه053-052ر 
 یایر ید یهیا  را از جنبیه  یو مکان یزمان یها نشانه توان یم تر قیدق یوجود ندارد، اما با بررس یزمان و مکان مشخص

ناخودآگاه،  ایقرار داد، مثال با توجه به زمان افعال به مار رفته در شعر نشان داد مه شاعران، خودآگاه  یمورد بررس زین
 دارد. شیگرا عرش تِیاز روا یبر چه وجه

هارالید   مطیرح شیده اسیت.    رسیی پ هیی خوانده شده اند متاثر از نر ییمه اغلب با عنوان مثلث معنا یمتفاوت یها دگاهید
در  «ریو تفسی  تیی زمیان، حکا » ی ( در مقالیه 0383)ی( زبیان شیناس نامیدار آلمیان    Harald Weinrich) شینیر یوا
اسیت و   ینقلی  یو ماض ندهیحال، آ: گروه اول شامل مند یم زیرا از هم متما یدو گروه زمان رس،یمشابه با پ یا شهیاند

تعلیق دارد و   ریتفسی  ی . از نظر او افعال گروه اول بیه حیوزه  یو شرط دیبع ،یمطلق، استمرار یگروه دوم شامل ماض
میه   شیود  یشاعران، مشیخ  می    اشعار ی( با بررس881، 889، ر 0932 ه،ی)تادتیحکا ی افعال گروه دوم به حوزه

 غلبه دارد. وانشیدر د یریوجه تفس
جوانان وط  را پنید   ران،یسروده است با برشمردن مفاخر و ملثر گیشته ا یدیخورش 0900مه سال  یا در چکامه بهار

 و ظهور رجال مصلح و وط  پرست را آرزو مرده است .  یحزب مل کی جادیا انیو اندرز داده و در پا
 به رید عز و احیترام دهییید ییامیدهیییید              ترا پ امیتو را پ یرانیهوش باش مه ا به
 عام دهد یعشیییرت اجداد تُسیت هییر نوروز              مه گل به طرف گلستان رال ادی به
 و مام دهید یدیآرد پد ییتینار ، بیید و خوب                مه تلخکام انینیشیمارنامه ب پ به
 به ما مسوت و طعام دهد دهیدو د  یماست             وز یچشم مام وط  ز آفتاب و مه سو دو

 ( 115:0928)بهار ،                                                                                         
و وطی    ییی گرا یمردم بیه ملی   قیو تشو یدغدغه مهم دارد و آن وط  دوست کیهمانند بهار  زین شهیعمرابو ر وانید

در ریدد   یداریی پا یشعرا اریهماام با د شهیهستند مه ابور یدو عنصر ییگرا یملو اتحاد است  میهب و  یدوست
عُیرس  »  دهیدر قصی  شیه یاعیراب بپیردازد. ابور   انیی در  یحس وحدت و همدل خت یبر آنها، به برانا دیاست تا با تأم

 و از جمله اسالم است:  یمورد احترام هر سه د  یسرزم  یمسأله اشاره دارد مه فلسط  یبه ا« المجد 
 یجف ِ النّب یعل یسیع یرْو ایالسنا                        یمَجل ایالقدس   یرو اب ای

 و وهجُ القضییبِ لِیرهلة الخیی                        یالرّحبِ المد یف ائکَیعل دونَ
 ( 113:8113،  شهی) ابور                                                                               

 !امبریپ دگاهیدر د یسیمنظره ع یگاه نور! ا یتجل یا قدس  یها تپه یا
 . خورد¬یهاست مه به چشم م آتش شاخه ی¬اسبان و زبانه ههیدراز  ش یتو در مسافت یبلندا در
 امبریی نیام پ   ی. بنابرازدیرا بر انا یحیمسلمان و مس یعربها ینیمند با ذمر مقدسات)قدس(، احساسات د یم یسع او

مقیدس اتحیاد و    ینهایدفیاع از سیرزم   یو اشاره دارد میه تنهیا راه بیرا    مند¬یم انی)ع( ب حی)ص( را همراه با نام مس
 اانایان یمیورد تجیاوز ب   ایی شیود و   یا فاجعیه  چیار د یعرب  یسرزم کیدوست داشت تا اگر  شهیوحدت است. ابور

 او بدانند و با آن مشور متحد شوند. کیخود را شر یعرب ینهایسرزم ارید ردیقرارگ
  
 مالم یشناس ییبایمربوط به ز یها . رمزگان5-9
 ییبیا یز  هیا، از دو نیوع نشیانه    در نشیانه  یبودن مفهوم قرار داد ی(، در بحث از نسبPierre Guiraud) رویگ ری یپ

دوگانیه بیه    یمارمرد ،یشناخت ییبایز یها نظام  یا. یهنر یها نشانه-8 یبالغ یها نشانه -0: دیگو یسخ  م یشناخت
 انیی ب ایر ید یانید و برخی   امر ناشناخته ی انندهیبازنما رند،یآنکه در قلمرو منطق قرار گ یاز آن ب یبرخ رند،یگ یخود م
 یشیناخت  شیه یر یدر معنا یحیتفر ینوع دوم هنرها یها نوع اول فنون معرفت و نظام یها ما هستند، نظام الیمننده ام

 (32-33، ر 0921 رو،یآن هستند. )گ
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از  یمتیون ادبی   لیی انید میه در تحل   بهره گرفتیه  ییخود، از شاردها یها در سروده شهیبهار و عمر ابور یالشعرا ملک
از اسطوره، استعاره، اغراق و... اسیت. شیاعران    یریآنها بهره گ ی از جمله روند یبه شمار م یشناخت ییبایز یها نشانه

هیا،   گونیه نشیانه    یدارند؛ ا یمه بر مدلول خود داللت ضمن رندیگ یبهره م ییها شاردها از نشانه ناونهیبا استفاده از ا
 .روند یبه مار م یهستند مه در زبان علم ییها از نشانه اتریتر و پو منعطف

بیه خصیوص    ان،یی در عرره علیم ب  یمه و دیرس جهینت  یتوان به ا یم شهیبورا یشعر ریبه مجموعه تصاو ینااه با
 ریپیردازد. وجیه غالیب در تصیاو     یم ریرهایر به ابداع تصو  یاست و از ا دهیبرگز شیظهور تصاو یاستعاره را برا

بیا   میشعر قد یقیموس یمند. در شعر او به خوب یم تفادهاس هیاز استعاره مکن شتریو در استعاره ب لغیب هیاو تشب یهیتشب
انتقال احساسات زخم خورده خود به خواننیده، از اریوات    یبرا  ی. او همچنزدیآم یشعر نو در هم م ی تازه ریتصاو
 تیی است در ب« زعقه»و « جللت» زیشود و ن یآتش گفته م یمه به ردا «حیفح»از جمله آنها  ردیگ یبهره م یبه خوب

 ر:یز
 (011، 0،  8113 شه،یالمخمور )ابور یالضح ی قبله فوقه   یتند یوه هیمم امبت عل

 خمار ربح گاهان قرار دارد. ی او قبله یآورد و بر بلندا یبر م ادیبر او هجوم آورده و فر اریبس چه
 گیارد. شیتوانسته است حجم خسارت شاعر را به نما یبه خوب هی، مم خبر«مم امبت»عبارت  در
سیکون و طیرز قیرار گیرفت  عناریر و       ئیت یه هیاز تشب یریشارف، با بهره گ یادب ریاز تصاو یریضم  بهره گ بهار
ماننید نشیده، بلکیه     ایر ید زیی بیه چ  زیچ کی ه،یتشب ناونهیمند؛ در ا یم میرا ترس اریکدیدر منار  دهیپد کی یاجزا
ر آن د هیتشیب  یو درجه ابداع و معمیار  دهیگرد هیتشب یهمانند تیمخصوص به وضع اتیمرمب با حالت و ه یاجزا
 :ریز یها تر و واالتر است مثال در نمونه یهنر
 (2/83خصم خسرو اندر مارزار) دهیچون به خون غلت  اندر شفق دیماه نو پد دهیو خم چفته
 (01/99) باریچو برپا در منار جو ینیسرو را ب  اتیستاده بر لب آب ح یپندار خضر

 (02/10ها) باران، حبابچونان مه اندر آب ز    تافته بر چرخ الجورد  استارگان
 :ریز اتیدر اب ای و

 (09/0115دلدار م ) ایحور  ای یپر ایمه نکوتر   قیعق ای یم ایالله  ایجانان سرخ تر  لعل
 (8/0112گفتار م ) ایسرو  ایقامت تو راست تر  ربح ورل ایچهره تو  ایو مه تابنده تر  مهر
 (2/0112گفتار م ) ایسرو  ایقامت تو راست تر   بخت شاه ایتو  یرو ایفرخنده تر  یمشتر
ابهیام و اعجیاب مخاطیب، بیه گونیه       دیی و مز شتریمبالغه ب ی و افاده سهیمقا یرا برا لیتفض هاتیدر آن شاعر تشب مه

 .  زدیآم یملفوف در هم م هیبا تشب یپرسش
 
 یریگ جهینت  
دور و دراز  یها فیتور یبه جا یعنیبه گفتاو است،  فیتور لیها، ارائه و تبد سروده  یدوشاعر در ا یجیتدر ریس
شعر مه هنیوز شیاعر    ییابتدا یها فینظر از تور ررف دهد، یم لیشعر را تشک یارل نةیگفتاوست مه زم  یا ،یسنت

 یمشیترم  ی هیا، تجربیه   در شیباهت  رگییار یعوامل تأث  یتر . از مهمدهد ینشان م یرا وابسته و متعهد به نظام شعر سنت
و  ینی یهیا و باورهیا و اعتقیادات د    و در دفاع از ارزش شیخو ه یدو شاعر در هناام جنگ و نبرد در م  یاست مه ا

در  رگییار یتأث ینهفتیه آن را در قالیب ابیزار    یادب ریتصاو ،یداشتند و تالش مردند تا با سرودن اشعار شیخو یهنیم
تلیخ حیامم    تیواقع تیو به روا زنند یارزشمند دست م هاتیو به تشب رندیبا دشم  متجاوز به خدمت با ییارویرو

استفاده مرده مه با مقابل هم قرار دادن اوضاع قبل از جنیگ و   انهیم انیب کی. هر دو شاعر از پردازد یبر مشور خود م
نشیانه   یبررسی   یی جسیتار و در ا   ی. در امشند یم ریصودوران جنگ را به ت ی و دلهره یو ناران شیبعد از آن، تشو

تیا   شیود،  یمولفان، م یزندگ عیبر عنارر برون مت  )فرامت ( و وقا یفراوان هیشناسانه، عالوه بر عنارر درون مت ، تک
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اثیر،   ییمعنیا  یها نقاط مبهم مت  و شناخت نشانه ریآنها، مشف و تفس اتیاز مقاطع مختلف ح یمه بدون آگاه ییجا
 .ردیپی یفرارو، آغاز م یها لتاز دال یاساس یو طرح پرسشها دینما یم دشوار
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