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چكیده
نشانهشناسی به معنای امروزی ،عمدتا تحت تاثیر نظریات پیرس ،به رشتهای مستقل تبدیل شده است و به مثابهی وجهیی بیی
رشتهای در تحلیل متون مورد استفاده قرار میگیرد .تحلیل نشانه شناسانهی آثار ادبی و به ویژه ادبیات پایداری میتوانید زمینیه
ساز خوانشی تازه از ای متون و هویت بخش گفتمان پایداری و مناسبات بیرونی و درونی آن باشد .در ای جستار با اسیتمداد
از رهیافتهای مختلف نشانهشناسی ،الیههای فکری و نشانههایی همچون :زمیان ،مکیان ،رواییت ،شیاردهای مشیف معیانی
اضافی به همراه رمزگانهای موجود در سرودههای ابو ریشه و ملک الشعرای بهار ،مورد ارزیابی قرار میگیرد تا آفاق تیازهای را
در راستای تصویر هویت بخش شعر پایداری در برابر مخاطب سرودههای آنان پدیدار سازد .بر اساس ای رویکرد ،رمزگانهای
مربوط به خالق اثر ،زیباشناسی مالم ،زمان و مکان و فُرم ای سرودهها نمایان میشود و در شعر آن دو ،شیماری از نقیشهیا و
نشانهها روایت می شوند مه ارتباطی استوار میان دنیای پرتالطم یک زندگی را بازسازی میمنند و در میان نشانههای دلپیییر و
ناخوشایند در نوسان است .سرودههای ای سرایندگان در برخی نمونهها افزون بر سیازههیا و عناریر درون متنیی بیر عناریر
فرامت و سوانح زندگی مولف تکیه دارد مه از پربسامدتری نشانههای متنی شعر آنها میتوان به نشانه زمان ،شخصیت و مکان
اشاره مرد.
واژگان کلیدی :نشانهشناسی پیرس ،مت ادبی ،شعر معارر ،عمر ابو ریشه ،ملک الشعرا بهار.

 .1مقدمه
اروالً ادبیات ،مفهومی ذهنی است مه در جستجوی بیرونی خود برای یافت محسیوس عینیی میرتب بیا آن مفهیوم،
خواه و ناخواه به آثار ادبی ،اعم از شعر (نظم) ونثر روی می آورد به عبارتی دیار آثار معی و متمایز ادبی چه نثر و
چه شعر ،عی ادبی و مصداق خارجی مفهوم ذهنی ادبیات هستند .درواقع اعیان ادبی یا آثار خیارجی ادبییات شیامل
داستانها وغزلها ،قطعهها ،قصیدهها و رمانها و ...یا شعرها ونثرها می باشند مه سیروده شیدند.همزمان بیا پدیدارشیدن
نیروهی شر سلطه گر وخودمامه انحصاری شدن قدرت تصمیم گیری حمله به ارزشیها وهنجارهیای پییرفتیه شیده
وتضعیف آنها وتجاوز به مرزهای سرزمینی دیاران با اهدف غارت واسارت واژه پاییداری ومقاومیت وارد ادبییات
ملتها گردید (روشنفکر  )852 :0931،باتوجه به اهمیتی مه ای موضوع یعنی ادبیات پایداری در حیوزه¬ی ادب دارد
و خصوراً بررسی¬های تطبیقی بی ادبیات پایداری ملت¬ها مه ممتر بدان پرداخته شده است ،ایی پیژوهش قصید
دارد تا با بیان اشعاری از دو شاعر برجسته¬ی ایرانی (ملک الشعرا بهار) و شاعر سوری ،فلسطینی (عمر ابیو ریشیه)
مهمتری نشانهها در ای گونه ادبی دو ملت را باز شناسی و بررسی نماید .
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 .0-0پیشینه¬ی پژوهش
در زمینه¬ی ادبیات پایداری پژوهشهای زیادی انجام شده است .از جمله «ب ماییههیای ادبییات پاییداری در شیعر
دینی احمد وائلی» نوشته¬ی دمتر مامران سلیمانی و مقاله¬ی بازتاب عشق به وط در شعر بهیار و ابیراهیم طوفیان
نوشته¬ی دمتر علی سلیمی و دمتر پیمان رالحی مه هر مدام به نوعی به بررسی و واماوی ادبیات پایداری در شیعر
شاعران پرداخته¬اند همچنی مقاله¬ای با عنوان «جلوههای پایداری در شعر عمر ابوریشیه» وجیود دارد میه توسی
دمتر قاسم مختاری و دمتر محمود شهبازی در نشریه¬ی ادبیات پایداری دانشااه شهید باهنر مرمان به چاپ رسییده
است .طبق پژوهشهای انجام شده تامنون پژوهشی در حوزه نشانه شناسی در اشعار ملک الشعرای بهیار و عمیر ابیو
ریشه انجام نشده است.
ای مقاله برای اولی بار به خوانش تطبیقی نشانهشناسی در اشعار ملک الشعرای بهار و عمر ابوریشه پرداختیه اسیت.
و سعی شده تا ضم پرداخت به رمزگانهای روایت ،زمان و مکان و زیباشناسانه ،به شیوه بییان مشیکالت در جامعیه
هر شاعر و ریشه یابی آنها بپردازد.
 .8شرح حال ملک الشعرا بهار
محمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرا شاعر ،ادیب ،سیاستمدار وروزنامه ناار ایرانی اسیت  .وی در سیال  0829ه.ش
در مشهد متولد شد( .اریل،0931 ،ص )23مقدمات و ادبیات فارسی را نزد پدر خیود ملیک الشیعرای ریبوری فیرا
گرفت وبرای تکمیل معلومات عربی و فارسی به محضر ادیب نیشابوری رفت .بعد از فوت پدر ملک الشعرای دربیار
مظفر الدی شاه شد .وی شش دوره نماینده مجلس بود و سالها استاد دوره¬ی ادبیات دانشسیرای عیالی و دانشیکده
ادبیات بود او به علت پیوست به مشروطه¬طلبان و آزادی¬خواهان و بیان مشکالت مردم و رسیوا میردن حاممیان
ظالم چند بار تبعید و زندانی شد مه سالهای زندان و تبعید از پربهره¬تری سالهای زندگی ادبی وی بوده است .بهیار
در روز دوم اردیبهشت سال  0991ه.ش در خانه¬ی¬ مسکونی خود در تهران زندگی را بدرود گفیت و در شیمیران
در آرامااه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد(.عبادی،0932،ص )23از معروفتری آثار وی دییوان اشیعار ،متیاب سیبک
شناسی ،تاریخ احزاب سیاسی ،تصحیح برخی متون مه مانند تاریخ سیستان و مجمیل التیواریخ و القصی وتیاریخ
بلعمی را میتوان نام برد(.سپانلو،0928،ص)080
 .9شرح حال عمر ابو ریشه
آناونه مه خودش در یک مصاحبهی مطبوعاتی در سال  0333می¬گوید :در سال  0300در فلسطی در شهر «عکّیا »
به دنیا آمد و در جنگ جهانی اول به همراه خانواده اش به « منبح » در شیمال سیوریه رفیت (دنیدی  ) 9:0322 ،در
دانشااه بیروت به تحصیل پرداخت و در سال  0391برای ادامیهی تحصییالتش بیه لنیدن سیفر میرد .پیس از اتمیام
تحصیالتش به وط بازگشت و در حلب به عنوان مدیر «دار الکتب الوطنیه » منصوب شید از سیال  0313تیا سیال
 0331به جرگه¬ی سیاسیون پیوست و به عنوان سفیر مشورش در شماری از مشیور¬هیای جهیان از جملیه برزییل
آرژانتی  ،هند اتریش و آمریکا به مار سیاسی اشتغال داشت فرهنگ وافق واالی او و دانست هفت زبان بیاانیه از او
انسانی موفق در عررهی سیاست ساخته بود ( عیسی ) 913:8101 ،
 .1دانش نشانهشناسی و تصاویر شعری
بحث و بررسی پیرامون نشانهشناسی ،عمدتا از دو منبع یعنی آراء فردینان دو سوسیور (Ferdinand -0309-0253
 ،)de Saussureزبانشناس سوئیسی و از مهمتری شخصیتهای پاییهگییار مکتیب سیاختارگرایی ،و نوشیتههیای
چیارلز سیاندرز پییرس ( ،)Charles Sanders Peirce 1839-1914یکیی از مؤسسیان مکتیب اریالت عمیل
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(پراگماتیسم) و بنیانایار نشانهشناسی ،سرچشمه گرفته و رشد و گسترش یافته است .از نظیر پییرس ،نشیانهشناسیی
چارچوب ارجاعی است (گیرو :0921 ،ص )015تقریبا همزمان با پیرس ،سوسور معتقد بیود میه مییتیوان علمیی را
طراحی مرد مه به بررسی زندگی نشانهها در دل زندگی اجتماعی بپردازدو ای علم بخشیی از روانشناسیی اجتمیاعی
خواهد بود و نشانهشناسی نامیده میشود .آنچه مسلم است ای است مه نشیانهشناسیی ییک رویکیرد مییان رشیتهای
(فیدوح ،0339 ،ص  )3و به عبارتی بهتر ،یک زمینه علمی فرارشتهای تلقی میشیود میه از گرایشیها و رویکردهیای
گوناگون و تعاریف فلسفی مختلفِ یک موضوع مشخ  ،تاثیر پییرفته اسیت (دینیهسی  ،0921 ،ص)2؛ (داسیکال،
 ،0323،ص )02از اینرو میتوان از خصوریات مطالعات میان رشتهای در تحلیل نشانهشناسی متون بهره گرفت.
 .5نشانهشناسی سرودههای ملک الشعرای بهار و عمر ابوریشه
از ملک الشعرای بهار و عمر ابوریشه آثار منظوم و منثور بسیاری برجای مانده است؛ در ای جستار ،سرودههای ایی
دو سراینده مورد بررسی قرار گرفته است .با مروری بر سرودههای شاعران ،موضوعات فراوانیی ،میه رنیگ نشیانه و
تاویل به خود گرفتهاند  ،قابل شناسایی و معنایابی گردیدهاند مه از رهایر نشانهشناسی نمونههایی از سرودههیای آن
دو به همراه تحلیل محتوایی آنها ،امکان دریافت داللت یابی بهتر در خوانش اشعار فراهم میآورد.
 .0-5رمزگانهای روایی
هرچند رمزگانهای روایی بیشتر در رواییت شناسیی و بررسیی متیون داسیتانی بررسیی و تحلییل مییشیوند امیا در
نشانهشناسی شعر نیز میتوانند مارآمد باشند .با دقت در انواع نشانههای مطرح شده از سوی پیرس آشکار میی گیردد
مه نشانههای شمایلی با مفهوم استعاره و استعاره گونهها (تمثیل ،سمبل ،رمز و )...در بالغت بسیار نزدیک اسیت .بیه
اعتقاد پیرس ،هر نشانه خطاب به مسی است و تولید مننده مت به منظور برقراری ارتباط باید یک مخاطب فرضیی را
در نظر بایرد مه بازتاب ای فرض در مت حضور می یابید (لییدو )828 :0333 ،بسییاری از اشیعار از درون ماییهای
روایی برخوردارند و روایتی را نقل میمنند .مفهوم ملی اشعار شاعران ،روایی است روایتی از انسان اسیر غیم غربیت
و امیدوار به بازگشت به وط است ،غربت و امیدی مه نه تنها بشر امروز ،بلکه هر انسانی در هر زمان و مکانی با ان
ارتباط برقرار میمند و از آن گریزی ندارد .اشعار ایشان حدیث نفس انسانی است مه در دنیای رینعتی و در دنییایی
مه تظاهر و نیرنگ ،پیروز میدان است از عنارر غیر حقیقی بیزاری میجوید.
روالن بارت نیز در تعبیری مشابه از رمزگان روایی پیرس ،تعبیر رمزگان منشی و رمزگان معنایی را مطرح می مند مه
با زنجیرهی رویدادها سرومار دارد و منظور از آن معناهیای ضیمنی است(.اسیکولز ،0929 ،ری  )802-803مینش
مسل اشعار ملک الشعرای بهار و عمر ابوریشه ،را میتوان در موارد زیر خالره مرد-0 :بییان رنجهیای آوارگیی -8
مرور خاطرات مودمی  -9شرح رخدادهای وط -1مرزهای فکری و اخالقی.
جزء دیار رمزگانهای روایی ،رمزگانهای فرهنای است مه با رهایری آنها باورها و عقاید خالق اثر شناخته مییشیود.
منشهای هر دو شاعر مه بیشتر با یک واقعیت تاریخی مناسبت دارند و به عنوان ابزاری در ناارش آنها از ای روایت
مدد میگیرند
در چکامههای مورد بررسی از موتیفهای گوناگون برای بیان ظلمستیزی بهره گرفته شده است .ای ظلم ستیزی گیاه
به رورت مقابله با دشم خارجی مشترک و گاه به رورت دشم خودی ،همان جهل مردم و حاممان ،در شیعر دو
شاعر بروز می مند مه در ذیل به هرمدام اشاره خواهد شد.
در سال  0981خورشیدی هناام اشغال ایران بوسیله لشاریان انالیس و روس ،بهار متوجه توطئه انالیس و همسیایه
شمالی یعنی روسیه شد مه با تجاوز به خاک ایران چه نقشههایی برای ایران دارند از ای رو ایناونه در سرودههیا بیه
آن می پردازد:
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نه بیوراسیب مرد و نیه افراسیییاب مرد
ظلمی مه انالیس در ای آب و خاک مرد
ظلمی مه انالیس در ای خاک و آب مرد
از جور و ظلم تازی و تاتار در گیشییت
چنایز مشیت خلق و خراسیان خراب مرد
تازی گرفیت مشیور و آئی نو نهیییاد
اخالق ما تبیاه و جارها مبیاب مییرد
مرد انالییس آن همه بیداد و بر سیری
(دیوان بهار ) 558:0928 ،
شاعر در ای ابیات ضم روشناری از ظلمهایی مه بر مردم در طول تاریخ رفته ،از انالیس و ظلمی مه بر مردم روا
داشته ،به سان تباهی یاد می مند .همی دشم در بی عربها نیز بعنیوان دشیم خیارجی مشیترک ،نمیود میی یابید.
پیروزی ارتش بریتانیا بر ترمها و فتح فلسطی  ،با ستایش بسیاری از اعراب روبرو شید .آنیان از انالییس بیه عنیوان
متّحد وفادار خود یاد می-مردند زیرا آنان را از ظلم ترمها رهانیده بود اما دیری نپایید مه سران بریتانیا بیا اقداماتشیان
شک و تردید اعراب را نسبت به خود برانایختند در زمان قیمومیت انالیس بیر فلسیطی  ،بسییاری از یهودییان بیه
فلسطی مهاجرت مردند و زمینهای بسیاری به تملک آنهیا درآمید  .بیا ریدور اعالمییه « بیللفور » در سیال ، 0303
عربهای فلسطی خود را در شرایطی یافتند مه راه برای تبدیل فلسطی به سرزمینی برای یهودیان هموار شده بود.
ابوریشه مه خود از نزدیک شاهد حوادث بود و نارانیها را در دوران خود احساس می مرد نسیبت بیه آنهیا وامینش
نشان داد وی به حیله گری و شیطنت انایس در رواب خود با اعراب اشاره می¬مند .
مِ سرابِ الحقّ اوهیَ سببِ ؟
و مَ ِ الطاغی الّیی مَدَّ لهم
معقل األم ِ و جسر الهربِ ؟
أو ما منّیا لییهُ فی خَطبیهِ
مخِلب الیئبِ و جلدَ الثّعلبِ ؟
ما لنا نَلمَیحُ فی مشیتیهِ
( ابوریشه) 112:0 ،8113 ،
میست آن سرمشی ( انالیس ) مه با سراب حق سست تری رشتهها را برای آنان ( اعراب ) په مرد.
آیا آن هناام مه انالیس با خطر روبه رو بود ،ما پناهااه ام و پل فرار آنان نبودیم.
ما را چه شده است مه به خ مشی او دلبسته ایم ؟! حال آنکه وی چناال گرگی است در پوستی روباه.
شاعران مقاومت ملک الشعرا بهار و عمر ابوریشه مه تقریباً هم دورهی هم بوده اند دردهای مشترمی داشته انید چیرا
مه وضعیت جامعه¬ای مه آنها در آن بسر می بردند تا حدود زیادی به هم شباهت داشته است هر دو شیاعر تیالش
مرده اند مردم مشور خود را در سایهی ملی گرایی متحد و یک دل منند با ای تفاوت مه ابوریشه در ضیم رواییت
گویی خود ،از نماد حیوانی بهره گرفته شده و بی چناالهای گرگ (در مشنده بیودن و خیوی دررنیدگی گیرگ) ،و
پوستی روباه (در حیله گری) ،شباهت آفرینی مرده است؛ ای در حالی است مه ملک الشعرا بهار در ضیم رواییت
گویی خود ،از اسطوره بیوراسب (مه ایرانیان به ستوه آمده از ستمهای جمشید او را به شاهی برمییگزیننید .ابلییس
دستیار ضحاک با دو بوسه بر دوش ضحاک ،دو مار از جای بوسههیا بییرون مییجهید و هیر روز مغیز دو جیوان را
خوراک مارها می مرد) ،افراسیاب(شاه اسطورهای توران پسر پشنگ در شاهنامه مه دشم ایرانیان بود) و چنایز (میه
حمالت او باعث تخریب سرزمی های پارسی شد) برای بیان و تصویر آفرینی ظلمهای دهشتنامی مه بیر ایی میردم
گیشته ،بهره می گیرد.
 .8-5رمزگانهای مربوط به زمان و مکان
چالرز ساندرز پیرس بر رابطه میان نشانهها و تفسیر مننده آنها و نیز میان نشانه و عالم خیار تامیید دارد و فهیم هیر
نشانه را وابسته به نشانههای دیار می داند؛ و از ارطالح ابدامسیون ( )Abductionنام می برد و در منار نشانههیای
حرمتی ،نشانههای زمانی و مکانی را مورد توجه قرار گرفته اسیت .از اینیرو برخیی از نویسیندگان در تحلییل نشیانه
شناسانهی آثار هنری از جمله نقاشی ،شعر و داستان به نشانههای زمانی و مکانی نیز پرداختهانید(نامور مطلیق،0929 ،
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ر  )053-052نااهی به سروده شاعران نشان میدهد مه در درون ای اشعار ظاهرا نشانههایی از داللت رریح بیر
زمان و مکان مشخصی وجود ندارد ،اما با بررسی دقیقتر میتوان نشانههای زمانی و مکانی را از جنبیههیای دیایری
نیز مورد بررسی قرار داد ،مثال با توجه به زمان افعال به مار رفته در شعر نشان داد مه شاعران ،خودآگاه یا ناخودآگاه،
بر چه وجهی از روایتِ شعر گرایش دارد.
دیدگاههای متفاوتی مه اغلب با عنوان مثلث معنایی خوانده شده اند متاثر از نرییه پییرس مطیرح شیده اسیت.هارالید
واینیریش ( )Harald Weinrichزبیان شیناس نامیدار آلمیانی( )0383در مقالیهی «زمیان ،حکاییت و تفسییر» در
اندیشهای مشابه با پیرس ،دو گروه زمانی را از هم متمایز میمند :گروه اول شامل حال ،آینده و ماضی نقلیی اسیت و
گروه دوم شامل ماضی مطلق ،استمراری ،بعید و شرطی .از نظر او افعال گروه اول بیه حیوزهی تفسییر تعلیق دارد و
افعال گروه دوم به حوزهی حکایت(تادیه ،0932 ،ر  )881 ،889با بررسی اشعار شاعران ،مشیخ مییشیود میه
وجه تفسیری در دیوانش غلبه دارد.
بهار در چکامهای مه سال  0900خورشیدی سروده است با برشمردن مفاخر و ملثر گیشته ایران ،جوانان وط را پنید
و اندرز داده و در پایان ایجاد یک حزب ملی و ظهور رجال مصلح و وط پرست را آرزو مرده است .
ترا پیییام به رید عز و احیترام دهییید
به هوش باش مه اییران تو را پیام دهیییید
مه گل به طرف گلستان رالی عام دهد
به یاد عشیییرت اجداد تُسیت هییر نوروز
مه تلخکامیییت آرد پدیید و مام دهید
به مارنامه ب پیشینیان نار  ،بیید و خوب
وزی دو دیده به ما مسوت و طعام دهد
دو چشم مام وط ز آفتاب و مه سوی ماست
(بهار ) 115:0928 ،
دیوان عمرابو ریشه نیز همانند بهار یک دغدغه مهم دارد و آن وط دوستی و تشویق مردم بیه ملیی گراییی و وطی
دوستی و اتحاد است میهب و ملی گرایی دو عنصری هستند مه ابوریشه هماام با دیار شعرای پاییداری در ریدد
است تا با تأمید بر آنها ،به برانایخت حس وحدت و همدلی در ییان اعیراب بپیردازد .ابوریشیه در قصییده « عُیرس
المجد » به ای مسأله اشاره دارد مه فلسطی سرزمی مورد احترام هر سه دی و از جمله اسالم است:
یا رْوی عیسی علی جف ِ النّبی
یا رو ابی القدس یا مَجلی السنا
رهلة الخیییلِ و وهجُ القضییبِ
دونَ علیائکَ فی الرّحبِ المدی
( ابوریشه ) 113:8113 ،
ای تپههای قدس ای تجلی گاه نور! ای منظره عیسی در دیدگاه پیامبر!
در بلندای تو در مسافتی دراز شیهه اسبان و زبانه¬ی آتش شاخههاست مه به چشم می¬خورد.
او سعی می مند با ذمر مقدسات(قدس) ،احساسات دینی عربهای مسلمان و مسیحی را بر انایزد .بنابرای نیام پییامبر
(ص) را همراه با نام مسیح (ع) بیان می¬مند و اشاره دارد میه تنهیا راه بیرای دفیاع از سیرزمینهای مقیدس اتحیاد و
وحدت است .ابوریشه دوست داشت تا اگر یک سرزمی عربی دچیار فاجعیهای شیود و ییا میورد تجیاوز بیاانایان
قرارگیرد دیار سرزمینهای عربی خود را شریک او بدانند و با آن مشور متحد شوند.
 .9-5رمزگانهای مربوط به زیبایی شناسی مالم
پییر گیرو ( ،)Pierre Guiraudدر بحث از نسبی بودن مفهوم قرار دادی در نشیانههیا ،از دو نیوع نشیانه زیبیایی
شناختی سخ میگوید -0 :نشانههای بالغی -8نشانههای هنری .ای نظامهای زیبایی شناختی ،مارمردی دوگانیه بیه
خود میگیرند ،برخی از آن بی آنکه در قلمرو منطق قرار گیرند ،بازنمایانندهی امر ناشناختهانید و برخیی دیایر بییان
مننده امیال ما هستند ،نظامهای نوع اول فنون معرفت و نظامهای نوع دوم هنرهای تفریحی در معنای ریشیه شیناختی
آن هستند( .گیرو ،0921 ،ر )32-33
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ملک الشعرای بهار و عمر ابوریشه در سرودههای خود ،از شاردهایی بهره گرفتیهانید میه در تحلییل متیون ادبیی از
نشانههای زیبایی شناختی به شمار میروند از جملهی آنها بهره گیری از اسطوره ،استعاره ،اغراق و ...اسیت .شیاعران
با استفاده از ایناونه شاردها از نشانههایی بهره میگیرند مه بر مدلول خود داللت ضمنی دارند؛ ای گونیه نشیانههیا،
منعطفتر و پویاتر از نشانههایی هستند مه در زبان علمی به مار میروند.
با نااهی به مجموعه تصاویر شعری ابوریشه می توان به ای نتیجه رسید مه وی در عرره علیم بییان ،بیه خصیوص
استعاره را برای ظهور تصاویش برگزیده است و از ای رهایر به ابداع تصویر می پیردازد .وجیه غالیب در تصیاویر
تشبیهی او تشبیه بیلغ و در استعاره بیشتر از استعاره مکنیه استفاده می مند .در شعر او به خوبی موسیقی شعر قدیم بیا
تصاویر تازهی شعر نو در هم می آمیزد .او همچنی برای انتقال احساسات زخم خورده خود به خواننیده ،از اریوات
به خوبی بهره می گیرد از جمله آنها «فحیح» مه به ردای آتش گفته می شود و نیز «جللت» و «زعقه» است در بییت
زیر:
فوقه قبلهی الضحی المخمور (ابوریشه)011 ،0 ،8113 ،
مم امبت علیه وهی تندی
چه بسیار بر او هجوم آورده و فریاد بر می آورد و بر بلندای او قبلهی خمار ربح گاهان قرار دارد.
در عبارت «مم امبت» ،مم خبریه به خوبی توانسته است حجم خسارت شاعر را به نمایش گیارد.
بهار ضم بهره گیری از تصاویر ادبی شارف ،با بهره گیری از تشبیه هیئیت سیکون و طیرز قیرار گیرفت عناریر و
اجزای یک پدیده در منار یکدیار را ترسیم می مند؛ در ایناونه تشبیه ،یک چیز بیه چییز دیایر ماننید نشیده ،بلکیه
اجزای مرمب با حالت و هیات مخصوص به وضعیت همانندی تشبیه گردیده و درجه ابداع و معمیاری تشیبیه در آن
هنری تر و واالتر است مثال در نمونههای زیر:
چون به خون غلتیده خصم خسرو اندر مارزار()83/2
چفته و خمیده ماه نو پدید اندر شفق
سرو را بینی چو برپا در منار جویبار ()99/01
خضر پنداری ستاده بر لب آب حیات
چونان مه اندر آب ز باران ،حبابها()10/02
استارگان تافته بر چرخ الجورد
و یا در ابیات زیر:
لعل جانان سرخ تر یا الله یا می یا عقیق مه نکوتر یا پری یا حور یا دلدار م ()0115/09
مهر و مه تابنده تر یا چهره تو یا ربح ورل قامت تو راست تر یا سرو یا گفتار م ()0112/8
قامت تو راست تر یا سرو یا گفتار م ()0112/2
مشتری فرخنده تر یا روی تو یا بخت شاه
مه در آن شاعر تشبیهات تفضیل را برای مقایسه و افادهی مبالغه بیشتر و مزیید ابهیام و اعجیاب مخاطیب ،بیه گونیه
پرسشی با تشبیه ملفوف در هم می آمیزد.
نتیجه گیری
سیر تدریجی دوشاعر در ای سرودهها ،ارائه و تبدیل توریف به گفتاو است ،یعنی به جای توریفهای دور و دراز
سنتی ،ای گفتاوست مه زمینة ارلی شعر را تشکیل میدهد ،ررفنظر از توریفهای ابتدایی شعر مه هنیوز شیاعر
را وابسته و متعهد به نظام شعر سنتی نشان میدهد .از مهمتری عوامل تأثیرگییار در شیباهتهیا ،تجربیهی مشیترمی
است مه ای دو شاعر در هناام جنگ و نبرد در میه خویش و در دفاع از ارزشهیا و باورهیا و اعتقیادات دینیی و
میهنی خویش داشتند و تالش مردند تا با سرودن اشعاری ،تصاویر ادبی نهفتیه آن را در قالیب ابیزاری تأثیرگییار در
رویارویی با دشم متجاوز به خدمت بایرند و به تشبیهات ارزشمند دست میزنند و به روایت واقعیت تلیخ حیامم
بر مشور خود میپردازد .هر دو شاعر از یک بیان میانه استفاده مرده مه با مقابل هم قرار دادن اوضاع قبل از جنیگ و
بعد از آن ،تشویش و نارانی و دلهرهی دوران جنگ را به تصویر میمشند .در ای جسیتار و در ایی بررسیی نشیانه
شناسانه ،عالوه بر عنارر درون مت  ،تکیه فراوانی بر عنارر برون مت (فرامت ) و وقایع زندگی مولفان ،میشیود ،تیا
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جایی مه بدون آگاهی از مقاطع مختلف حیات آنها ،مشف و تفسیر نقاط مبهم مت و شناخت نشانههای معنیایی اثیر،
دشوار مینماید و طرح پرسشهای اساسی از داللتهای فرارو ،آغاز میپییرد.
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