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 چکیده

ین قابلیت را داشته گی خود، ااز آن نیست که شاعر، با توجه به قوه خالق و آفرینند آورترشگفتدر زیباسازی شعر، چیزی 

م برای درک معنای مقصود، ی لفظ در این حالت به کالریکارگبهی کالم نهفته سازد. هاهیالباشد که معنای دیگری را در پسِ 

ه سبب تمایز ی خاص ادبی در حوزه بالغت کهایژگیودهد. این کاربست، همان استعاره است؛ یکی از ای میمعنایی عاریه

عر معاصر کویتی، شا، شود؛ آن چنانکه کاربرد این سبک برجستة بیانی در شعر سعاد الصباحآثار ادبی از یکدیگر میبعضی از 

در  ژهیوبهشود؛ می موجب شگفتی و غافلگیری خواننده آنچهی به اشعار وی داده است. خاصه آنکه بدانیم، زتریانگالیخنقش 

شف معنای مقصود ت که در ماورای کالم استعاری او نهفته است و خواننده با ک، معانی دیگری اس«بالسواحل مراۀإ»دفتر شعر

 رسد.آن به لذت هنری می

ه این سؤال اساسی بپردازد و تحلیلی، به بررسی استعاره در اشعار سعاد الصباح می –شیوه توصیفی  برهیتکمقاله حاضر با 

که شاعر در  دیآیمته در کالم استعاری شاعر چیست؟ چنین به نظر های پنهان و معانی نهفترین الیهدهد که: مهمپاسخ می

، وه، شکیت، تهکمگوناگونی همچون بیان اهمهای نهفته ی متعددی، از انواع مختلف استعاره بهره برده است تا هدفهابخش

 ی و... را در پس کالم خود جای دهد.زیآمحسبیان قدرت، 

 بال سواحل.  امرأةن، سعاد الصباح، ی پنهاهاهیالاستعاره،  :هادواژهیکل
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ی است. یکی بررسقابل(؛ این حادثه از جهات مختلف 128: 1393)طاهری و صرفی،« شعر یک حادثه زبانی است» ازآنجاکه

های ظاهری سخن و رسیدن به عمق معنای آن است. در چنین حالتی، زباِن متون ادبی از این جهات تالش برای گریز از الیه

های ظاهری کالم نهفته سازد. شعر( که خالق و آفریننده است، این قابلیت را دارد که معنای دیگری را در پس الیه ژهیوبه)

استعاره که یکی از مباحث مهم بالغی است در  درواقعدر میان جمالت استعاری بیابیم.  میتوانیمیکی از این معانی ثانوی را 

زند )عرفان، ای را در خیال مخاطب نقش میبخشد؛ چرا که صورت تازهی به کالم میرزتیانگالیخبین صور خیال، نقش 

1385 :198.) 

کند، برای مخاطب ایجاد تأمل زدایی میای آن آشنایینشیند و از مفهوم کلیشهی دیگر میی کلمهجابهکه استعاره  آنجااز     

های شیرین استعاره موجود در کالم، چه اهداف و اغراض الیه که مخاطب دریابد در پس آنجاستکند اما زیبایی کالم می

سازد به کشف معانی نهفته در استعاره بپردازد اندازد و او را وادار میدیگری نهفته است. این مسئله ذهن خواننده را به کار می

ش بر آن است که به پی گیری و با رسیدن به معنای مطلوب به لذت هنری دست یابد و زیبایی کالم را درک کند. این پژوه

 یها شهیدر اند یکه افکار نزار قبان در اشعار استعاری سعاد الصباح، امیرزاده و شاعر معاصر کویتی، کاررفتهبهی اغراض نهفته

إمراۀ بال »، به ویژه در دفتر شعر اشعار او تفکرات زنانه استی ات برجستهداشت و موضوع ییبه سزا ریاو تاث انهیزن گرا

 اند؟)زن بی کرانه( بپردازد تا به این سوال اساسی بپردازد که: معانی نهفته و الیه های پنهان دراشعار استعاری وی کدام« واحلس

إمراۀ »با توجه به پرسش باال، فرض براین مبنا استوار است که شاعر بنابر موقعیت های گوناگون شعری، در دفتر شعرش    

، حس آمیزی، دیتاک به کار رفته در آن، از اغراض گوناگونی همچون، بیان اهمیت، میزان قدرت، و در استعاره های« بال سواحل

 شکایت و سرزنش و... بهره گرفته است، تا اشعار وی از جلوه های هنری ویژه و منحصر بفردی برخوردار شود.

 پیشینه پژوهش 

قرارگرفته  ی، موردتوجه محافل ادباع و سیاست است، اجتماشعارش، زن غالب موضوعاتکه  یعرب زن شاعر، سعاد الصباح 

 ،یقیتطب اتیادب نهیدر زم :ازجمله ؛ی این شاعر و اشعار او نگاشته شده استی متعددی دربارههانامهانیپاو مقاالت و  است

بر ادب  دیتأکبا  در آنه و نگارنده درآمد ریبه رشته تحر «اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح سهیمقا» با عنوان  یانامهانیپا

نبوده است.  موردتوجهآثار وی  شناسانه؛ اما جنبه زیبا (26: 1389 سرشت،است )پاکی به بررسی اشعار سعاد پرداخته ستینیفم

که نویسنده در آن به زندگی، آثار و اشعار سعاد « پژوهشی در ادب سعاد الصباح»نام مریم فرهمند به  نامهانیپاهمچنین است 

مقاله (. علوی مقدم با 49: 1387پرداخته است و در آن به رویکرد زن، عشق، سیاست و جامعه توجه نموده است )الصباح 

به بررسی مضامین سبک شناسانة مشترک این دو شاعر پرداخته و « ی شعری پروین اعتصامی و سعاد الصباحهاهیمادرون»
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( و باالخره 202: 2012قرارداد )دو رو مورد تحلیل و واکاوی  مضامین انسانی، عاطفی، احساسی، خردورزی و عشق گرایی آن

ی سعاد الصباح و هاسرودهبازتاب تکرار در »از معدود مقاالتی که به واکاوی اشعار این شاعر با اسلوب بالغی پرداخته است 

است )رسول نیا و  قرارگرفته بر اساس اسلوب تکرار مورد بررسی برده نامنام دارد که در آن اشعار دو شاعر « نادر نادرپور

 (.166: 1395، پورحسن

های پنهان استعاره ی دیگر مقاالت بسیاری نگاشته شد اما پژوهشی که با هدف تبیین الیهدر باب استعاره، در آثار شعرا و ادبا 

 شود.در اشعار سعاد الصباح تدوین شده باشد یافت نشد که در این پژوهش بدان پرداخته می

 الصباحسعاد . 2

و متفکر معاصر در دنیای عرب است که پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی  سازشهیاندی هاتیشخص ازجملهسعاد الصباح 

عرب دیدگاهی ژرف و عمیق دارد، وی با حضور فعال خود در عرصة شاعری به انعکاس شرایط زنان در جامعه عرب 

قرن  انیدر پا تیپدرش محمد الصباح، فرزند حاکم کوی که تیکو یاهرزادیام(؛ 201: 2012پرداخت )علوی مقدم و همکاران، 

. (2: 2008ضامن، ) سرودن شعر را آغاز کرد یسالگ 13متولد شد. او در  «ریالجب»در  1942در سال  یم 22در  بود. سعاد 17

و ازدواج کرد لح، مس یو رهبر قوا تیمنصب و نائب حاکم کوصاحب ،عبداهلل مبارک الصباح خیش ی باسالگ17در سپس 

اقتصاد را از  سانسیل 1973( در سال 127: 1389سرشت، . )پاکرفتیپذ رستانیرا در سال دوم دب یاجتماع ریخط تیمسئول

رشد و »را در رشته  شیرفت و دکترا سیبه انگل لیادامه تحص ی( و برا11 :2008کرد )ضامن،  افتیدانشگاه قاهره در

 (.13 :)همان اخذ کرد کایآمر ینشگاه ساراز دا 1982در سال « یزیربرنامه

از جاها به  یاریبود و خود در بس یشاعر معروف سور یزبان شعر نزارقبان یو حت هاشهیاند ریتحت تأث داًیدر ابتدا شد او     

 ،ینزارقبان»: دیگویم نهیزم نیدر ا یو .کندیصرف را هم بر آن گذاشت، اشاره م دینام تقل توانیموارد م یاریکه در بس ریتاث نیا

 یساخت. نزار مثل دانشگاه یعرب یاز شعر را به وسعت کشورها یمرتفع یهامن بود. او ساختمان یبرا یو دوست بزرگ ستادا

 .(132: 1389سرشت، )پاک« .میخواندیبود که همه ما شاعران در آن درس م

در آغاز « »زن یهایجوانمرد»، «تو فرزندم یبرا»، «رزوآ»، «عمر من»دارد مانند:  یمتعدد یسعادالصباح مجموعه شعرها     

 ... .و« کرانهیزن ب» ،«عشقیب یشعرها»، «گل و تفنگ ها یگفتگو»، «زن بود

 ریتأثیب فکریپرورش  ای جادیدر ا لیمنظور ادامه تحصبه ،ییکایو آمر ییاروپا یاو به کشورها یسفرها رسدینظر م به    

 .برد یغرب بر افکار او پ ریتأث یعنیمطلب  نیتوان به ای، م«العودة الی الزنزانة»در قطعه  طور کههماننبوده است. 
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امانت و موقتی از دیگری  صورتبهاست و در لغت بدین معناست که: کسی چیزی را  شدهگرفته« عاریة»واژه استعاره از 

علمای علم بیان، استعمال لفظ است در غیر آن معنایی که برایش  زنظرا: ذیل ماده عار(. استعاره 2004أنیس و همکاران،)بگیرد 

 (. 67عبد الغنی، التا: شود )ای که مانع اراده معنای اصلی میمشابهتی که بین این دو وجود دارد، با قرینه به خاطروضع شده؛ 

والحسن علی بن عیسی شاید بتوان گفت نخستین کسی که از استعاره تعریف جامعی به دست داده است، اب    

و ابن  کاربردندگرچه کسانی چون ابوعبیده و جاحظ کسانی بودند که نخستین بار این لفظ را به  –ق( است 348رمانی)متوفی

از نظر رمانی )به  –( 520: 2012غزاوی، است )ی اصطالحی ذکر کرده بامعنااثیر معنای لغوی آن را بیان کرده  و ارتباط آن را 

انتقال  صورتبه( استعاره پیوند عبارت به معنایی است که در اصل، لغت برای آن وضع نشده است؛ 39: 1382 نقل از جعفری،

تشبیه  منظوربهکه عبدالقاهر جرجانی، استعاره را انتقال اسم از اصل آن به غیر آن ی، در صورتیسازروشنمعنایی( به جهت )

کند و آن را نوعی (. جرجانی به تعریف رمانی اشکال وارد می368: 1987)گیرد داند که آن هم در حد مبالغه انجام میمی

خواند زیرا وی مدعی است در استعاره کلمه به این معنا بکار رفته است؛ اما از نظر جرجانی، گاهی یک لفظ در مسامحه می

را از آن اصل انتقال وضع لغوی، معنای واضح و معروفی دارد که مخصوص آن است، سپس شاعر یا غیر شاعر، آن لفظ 

. از نظر جرجانی، استعاره باالترین ترفند جذاب زبانی و کندیمای پیدا . پس استعمال لفظ در این معنی صورت عاریهدهدیم

 (.22: 1988)زیبایی در کالم است  نیآورترشگفت

ن استعاره که به تصریحیه و مکنیه است: از جهت حذف یکی از طرفی میتقسقابلاستعاره از دیدگاه بالغیون به چهار شکل    

شود. از جهت مالئم و به اعتبار ( از جهت جامد یا مشتق بودن لفظ استعاره که به اصلیه و تبعیه تقسیم می1شود. )تقسیم می

: 2012شود )غزاوی، شود به مجرد، مطلقه و مرشحه و از جهت افراد و ترکیب به مفرده و مرکبه تقسیم میجامع تقسیم می

521.) 

(: استعاره مفید آن است که کلمه را برای غرض 23: 1988عبد القاهر استعاره را به مفیده و غیر مفید نیز تقسیم کرده است )    

آن  دیرمفیغ( و 2( )24: همان) شودینممعینی در غیر موضع خود به کار ببری و اگر در آن موضع قرار نگیرد، استعاره محقق 

در ) یمختلفت بسط دادن کالم و رعایت ظرائف و دقائق در تفاوت معنایی مدلول آن در حاالت است که اسم را فقط به جه

 (. 3( )همان)غیر موضع خود( وضع کنند 

وی همچنین استعاره را از جهت مستعار و مستعار منه و جامع آن، به پنج نوع تقسیم نموده است: استعاره محسوس به     

 استعاره عقلی. در وصفحسوس، استعاره محسوس به محسوس به جهت اشتراک محسوس، به جهت مشارکت در وصف م

 (.4به بعد() 45: 1988محسوس به معقول. استعاره معقول به معقول و استعاره معقول به محسوس )الجرجانی، 
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 ارتباط استعاره با تشبیه و مجاز 

در بعضی از کتب بالغت، استعاره   کهچنان. رودیمار استعاره از سویی با مجاز مرتبط است؛ زیرا که در غیر معنی اصلی به ک

گویی که مؤلف مجاز را همان استعاره دانسته است و از سوی  ،(275: 1437 ،ی)عسکر است شدهیبررسدر مبحث مجاز 

یز معتقد (. عبد القاهر ن21: 1381رسد زیرا تشبیهی است که یکی از دو رکن اصلی آن نیامده است )یاسینی، دیگر به تشبیه می

( که با غرض ایجاز و اختصار یکی از دو 220: 1988است )است که تشبیه همان استعاره نیست ولی استعاره نوعی تشبیه 

: 1994ی تشبیهی آن قوی باشد )یوسف عبداهلل، جنبه که داندیمی را مفید ااستعارهبنابراین، عبد القاهر ؛ رکن آن نیامده است

کلمه را از جایی دیگر به عاریت  آنکه شرطبه(. 20: 1988)« وعی از تشبیه و روشی از تمثیل استاستعاره ن»: دیگویم( و 25

 ( 68ای وجود داشته باشد.)عبد الغنی، التا: از آن، رابطه شدهخواستهبگیریم و بین کلمه عاریت گرفته شده و معنی 

(. تا 141: 1370)شمیسا،  ردیگیممجاز است که استعاره نام مجاز به عالقه مشابهت نیز، از انواع مهم  میدانیمهمچنان که    

شد، مقصود گوینده اعم از مجاز شدند و هرگاه استعاره گفته میپیش از عبد القاهر، استعاره و مجاز از یکدیگر بازشناخته نمی

که عالقه مشابهت بین آن  داندیم (. کزاری نیز استعاره را مجاز مرسلی59: 1395ها بود )پاشا و جعفری، و استعاره و انواع آن

( و مجاز را اعم از 25: 1994، عبداهلل) یوسف خواندیم( و عبد القاهر آن را قسم دیگری از مجاز 94: 1370برقرار است ) 

ی از زئج( ابن اثیر نیز استعاره را 20: 1988پردازد.) الجرجانی، لذا قبل از پرداختن به استعاره، به مجاز می خواندیماستعاره 

 (570خواند. )التا: مجاز می

از  بهمشبه کهآن، استعاره، مجازی را گویند که عالقه میان آن و معنی حقیقی، عالقه مشابهت باشد و به ادعای رونیا از    

م (. هرچند که عبد القاهر، برای هریک از مفاهی21: 1381شود )یاسینی، جنس مشبه است، یکی از دو طرف تشبیه آورده می

(؛ گروهی هم استعاره را از نوع مجاز عقلی 54: 1994یی قائل شده است )یوسف عبداهلل، هاتفاوتتشبیه، مجاز و استعاره 

 جا که(. ولی از آن 426: 1991؛ قزوینی،  478: 1420اند )سکاکی، بیشتر، آن را مجاز لغوی شمرده کهیدرحالاند، دانسته

مچون بیان حال مشبه، بیان امکان حال مشبه، بیان مقدار ضعف و قوت حال مشبه، ه -برای تشبیه اغراض متعددی توانیم

 توانیم( و در مجاز نیز 311: 1388در نظر گرفت )التفتازانی،  -تقریر حال آن،امکان وجود آن، تقبیح و تحسین حال مشبه و... 

(  را با 7: 1389اطاله کالم و...)پاشا و جباری،  ی گوناگونی چون، حتمی بودن کالم، توبیخ، تأکید، ایجاز و پرهیز ازهاغرض

تا درک معنا را  کندیمای درونی ایجاد توجه به نوع کالم مجازی در نظر گرفت. استفاده مجاز گونه کالم استعاری، دغدغه

های نهفته ن غرض( بنابراین و با توجه به ارتباط میان این سه نوع صور بیانی، این مقاله ، درصدد یافت6تلطیف کند.)همان: 

 )سعاد الصباح( هست.موردبحثدر کالم استعاری شاعر 
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 . تحلیل و بررسی اشعار سعاد الصباح4

إمرأۀ »در باب استعاره و ارتباط آن با تشبیه و مجاز گفته شد، به بررسی استعارات موجود در دفتر شعر  آنچهمطابق با 

 پردازیم:و اغراض ثانوی نهفته در آن می« 1بالسواحل

در دسترس  هنکیا باکه  افتی دستی است که تحت تأثیر الهاماتی خاص به معانی ادبی ابرجستهسعاد از جمله شاعران 

 توانیمی طورکلهباست.  رگذاریتأثی از شگردهای گوناگون ادبی، بسیار در مخاطب ریگبهرههمگان است، اما همین معانی، با 

 ی نمود: بندطبقهعار سعاد الصباح در این دفتر شعر را به شکل زیر ی پنهانی برخاسته از استعاره اشهاهیال

 تقریر حال. 1. 4 

ای یکدیگر آرزوی خواهد که بر، شاعر از محبوبش می«عام سعید»(، با عنوان إمرأة بال سواحلدر اولین قصیده از دفتر شعری ) 

خواهد اند . او میامعاین کلمات بیانگر احساساتی  چراکه کنند؛خوشبختی کنند اما نه با کلمات متعارفی که همگان استفاده می

)الصباح،  «حٌ  سعیٌد »ا إّني أّفضل أن نقول ِلَبعضن» :از عبارتی استفاده کند که گویای روابط عاشقانه خودشان باشد و نه دیگران

در این ( همان) «اآلخرین ي/ منقولة عن أمنیاتأنا ال أرید بأن تکون عواطف»کند: در ادامه از یک استعاره مکنیة استفاده می (6: 1377

عارمنه در کالم است و این مستعار یا مشبه امری عقلی است،اما مست ذکرشدهمشبه  عنوانبهعبارت، احساسات و عواطف 

من که عواطف  خواهمینماست. ) شدهاثباتبر سبیل تخییلیه برای مستعارله « منقولة»نیامده است، و از لوازم آن صراحتبه

ان برخوردار گویای آرزوهای دیگران باشد(. در حقیقت شاعر عواطف را همچون شخصی)انسان( در نظر گرفته که از قدرت بی

 اره بهره گرفته است. نشان دادن بیان حال ویژه خود در بروز عواطف از استع قصدبهآید سعاد به نظر می رونیا ازاست؛ 

ا في بطاقاِت » « پذیرم.ده باشد نمیشمن عشقی را که در کارت پستال ها پر ». )ترجمه( (8: همان) « البرید..أنا أرفض الح َّ المعبَّ

ه معقول به که در ظرف جای گرفتنی است در این استعار ردیگیمدر این عبارت نیز سعاد عشق را همچون مظروفی در نظر 

مکنیه  ( به طریق326: 1389)عرفان، شودیم، به چیز حسی یعنی مظروف تشبیه سوس که، مستعار امری غیر حسی استمح

قریر حال تدر غرض اصلی عبارت ما با  گرید عبارت بهی بگوید. رواقعیغاز کثرت حب و عشق اعم از واقعی و  خواهدیم

حسی قریب التصور  که در این غرض بیانی متکلم برای اثبات و ایضاح ادعای خود به تشبیه طورهمانشویم. مشبه مواجه می

 بگنجد. پستالرتکای و فراتر از آن است که در محدوده تنگ قیاو حق(، سعاد نیز تصور نموده عشق  234برد )همان: ناه میپ

 

                                                           
 «کرانه یب یزن».  1
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 . برانگیختگی مخاطب2. 4 

بیان میزان قدرت عشق، آن را به یک انقالبی شبیه  و درگوید در ادامه شاعر در اهمیت عشق و میزان قدرت آن سخن می 

را تغییر دهد؛ حتی آیین عاشقی  زیچهمهتواند شورد و از چنان قدرتی برخورداراست که میمی هانییآاصول و  که بر سازدیم

ر کل شیٍء / في قوامیس»:را قوس المسرحیة في الکالم /ح ٌّ یثوُر علی اوصول. ./ علی النظام . ./ ح ٌّ یحاول أن یغیِّ  ح ٌّ یثور علی الطُّ
ای در سخن دست به شورش زند. عشقی که عشقی که بر همه رسوم نمایشنامه»)ترجمه(  (8: 1377،)الصباح «الغراِم! !. . . 

 «های عشق!!ها بشورد.. عشقی که تالش کند همه چیز را تغییر دهد در فرهنگبرهمه اصول و نظام

هدف اشاره به موضوعی  شاعر به طریق مکنیه در بیان میزان طغیان عشق، ضمن بیان مجازی این ابیات، آگاهانه و با   

 ختنیاشک ر »« افتراضات»در خاص)تاکید جلب مخاطب( است تا به این شکل توجه مخاطب را به قدرت عشق جلب کند.

شاعر لباس را به چشم گریانی شبیه  (54:همان)« کیف سأمَسُح َدمَع الفساتین» :دیکن یمالحظه م یاستعار یرا در کالم« لباس

و حذف مستعار منه و با آوردن دمع که از لوازم مستعار منه است  آن را در زمره استعاره مکنیه قرار  دانسته و با ذکر مستعار 

 داده است.

در رفع آن است، تاب  یدیخو گرفته اند، شاعر که سرشار از نام ر،یهمه ظلم و تحق نیبه ا زیزنان ن یکه حت ییدر فضا    

خان؟کیف ُأقاوُم رائحَة ا»دهد:  یمقاومت از کف م بِغ؟ / و کیَف سأهرُب من َحَلقات الدِّ چگونه در برابر بوی ».)ترجمه( (همان)«لتَّ

که روح و جسم زن به دست مرد به تاراج رفته است احساس  نیو از ا «های دود بگریزم؟تنباکو مقاومت کنم؟و چطور از حلقه

ني َخجلُت من َبیع تاریخي. . / و بیِع مَ »کند:  یم یسرافکندگ (.)ترجمه( 68: همان)« شاعري. . / و بیِع َضفائري. . / في الَمزاِد الَعَلنّي و لکنَّ

 «ولی از فروختن تاریخ خود، و فروختن احساساتم و فروش گیسوانم در حراج عمومی شرمسار شدم.»

دغدغه در افکار  جادیحواس، با ا یختگیبا استفاده از درآم زیکه شاعر با استفاده مجاز گونه از استعارات و ن رسدینظر م به 

مخاطب و  یختگیغرض عمده کاربست استعاره در دو قطعه فوق عمدتاً برانگ نی. بنابراداردیممخاطبان، آنان را به جنبش وا

 تحول در افکار اوست جادیا
 

 تزیین .3. 4 

: 1985است )عتیق، تحسین مشبه و ترغیب آن از طریق تشبیه او به چیزی با زیبایی ظاهری یا معنوی  در تحسین عرض، 

مددَت » گیرد: که ابوالحسن انباری در بیت زیر و در رثای ممدوح به صلیب کشیده شده از این غرض بهره می( چنان109
اند را به دراز او در این بیت دستان شخص مصلوب و مردمی که اطرافش جمع شده «یدیَک نحوهم / احتفاء کمّدها إلیهم بالهبات
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کند. در صورتی که تصور مشبه، به صورت دراز نمودن ش به مستمدان، در زمان حیاتش تشبیه میکردن دستش برای بخش

 (.110بخشد )همان: کند و کالم را زینت میدست برای بخشش و عطایا به فقرا زشتی کالم او را زایل می

اما با  دیگویمایش در برابر معشوق سخن هو سرکشی هایوانگید، هاحماقت، شاعر از  )إعترافات امرأٍة شتائیٍة(در قصیده    

فراموش  شیهایسرکشکه  کشدیمبه تصویر  نینشدلکاربست استعاراتی لطیف و زیبا، افکار و اعمال خود را چنان زیبا  و 

ِف الورود؟»: شودیم في/ َمن الذي َیغَض  من َتطرُّ و سرکشی من ی تندروای که از ».)ترجمه( ( 20: همان) «یا رجاًل ُیغضبه َتطرُّ

هستیم و آن  روروبهدر این قسمت با یک استعاره محوری « .دیآیمی گل به خشم تندروی چه کسی از شویمخشمگین 

ی است که انهیزمآید عشق شود اما چنین به نظر می؛ گرچه از ظاهر کالم عتاب حاصل میباشدیم« عشق دیوانگی است»تعبیر

 ورشعلهاحساسات عاشقانه شاعر، همچون آتشی  (22 :همان)« عواطفي حارقةٌ »شود یموجب پیدایش احساساتی داغ و سوزان م

شواطئي تضرُبها البروُق و »سازد و طوفان سرگردانی می رعدوبرقو وجود آرام او را اسیر  ردیگیفرامخرمن وجود شاعر را 
عود لکه در دریای زندگی به دنبال ساحل نجات ب رسدینموجودش به ساحل آرامش  زدهطوفانبه حدی که کشتی  (همان)« الرُّ

و أنُهری »مقاومت کند  اشعاشقانهدر برابر طغیان رودخانه مسیر زندگی  تواندینمو حتی هیچ سدی  «أشرعتي مفتوحةٌ » گرددیم
دود ما را به شکلی  با ایجاد چشم اندازهایی تازه، قدرت توصیفی» استعاره های به کار رفته در این قطعه،( همان) «َتهزُأ بالسُّ

سازند تا به واقعیاتی اشاره کنیم که اگر زبان، غیر استعاری بود، نمی توانستیم در مورد خاص افزایش می دهند و ما را قادر می

)نورمحمدی، « دهند که از دایره تجربه مستقیم خارج استهایی را به زبان میها سخن بگوییم و امکان توصیف واقعیتآن

هایش در برابر معشوق با تشبیه وجود خود به گل و رود و و احساسات شاعر، تند روی ها و سرکشی( عشق 158: 1391

دارد در برابر این همه سرکشی و جنون رسد که معشوق را وا میساحل در استعاره ای مکنیه، چنان زیبا و لطیف به نظر می

آید که شاعر با حالوت به جان بخرد. از این رو، بر می وی چشم بر بندد و جز زیبایی چیزی نبیند و طعم تلخ سرکشی او را

در پسِ کاربست هریک از این تعابیر استعاری، در حقیقت به تزیین محسوس مشبه روی آورده تا با استفاده از این زیبایی 

 معنا، زشتی ها زدوده شود.

 مقدار حال .4. 4 

یا سیدي ال تخَش امواجی، و ال عواصِفي . . / أال تح  امرأة »انه اش می گوید: های احساسات عاشقنیز از تند روی« إمرأة بال سواحل»در  
 ( 102: 1377الصباح، «) لیس لها سواحل

 یازآنجا که سرکش «کرانه را دوست نداری؟های سرکش من نترس. آیا زنی بیسرورم! از امواج خروشان و طوفان»)ترجمه( 

تر معروف یرانگریکه به قدرت و و ده)چون موج و طوفان( همانند نموی زیچبه  یعبارت استعار نیاحساسات خود را در ا

مقدار حالت مشبه و  انیگفت که غرض شاعر، ب توانیاست؛ پس م افتهیدست یاستعار یاست، سپس با حذف مشبه به معنا
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کند که گاهی غرض، بیان ه میتشبیه، به این مقوله اشار دیفوا. الهاشمی در بیان ه استبود اشقدرتِ عواطف عاشقانه زانیم

به امری یا صفتی معروف باشد و از نظر شدت و مقدار حال مشبه و میزان قدرت و ضعف اوست و آن وقتی است که مشبه

 .(238: 1999)شود صورت مقدار این سخن برای مشبه مشخص میضعف به معرفی مشبه بپردازد. در این

 استطراف .5. 4 

دهد؛ همان  یرا مورد خطاب قرار م شیعبارت، محبوب خو نی( شاعر در ا10: 1377)الصباح، « ی...یا أیها المسافر في دم» 

خون او که چون  انیکه در جر خواندیم یکه عشق او همه وجود شاعر را فرا گرفته است و او را همچون مسافر یکس

کند و  یم هیشاعرخون را به جاده تشب هیکنااستعاره بال نیاو را فرا گرفته رهسپار است.در ا یاست که همه هست ایجاده

. از آنجا که شاعر با برقراری مشابهت بین خون و جاده، تصویر نو و جدیدی آن است ریدر مس قیطر یمالزمت آن دو در ط

 توان گفت که غرض نهفته در این استعاره استطراف است.خلق کرده است می

تنها تو را می ». )ترجمه( (همان) «يحدک أنت...  کل الهدایا ال تثیرنأریدک و ينإ»شاعر،  یقبل اتیتوجه به عبارات و اب با    

مجاز  لیبر سب بیخطاب به غا وهیندا از ش یالتفات انیاستعاره، ب نی، در اآوردخواهم ، هیچ یک از )این( هدایا مرا به وجد نمی

دهد. و خود را از محبوب  یورد مالمت قرار مرا م شیمحبوب خو فیلط یاست، که با توجه به لحن کالم، شاعر به شکل

 ایهدا گردد،یمعشوق خود م قی. او به دنبال جلب توجه و محبت عمردگییبهره م بیغا وهیاز ش نیبنابرا ندبییدور م شیخو

جود او که همه و کندیم هیتشب یاو را به مسافر ش،یلذا گله مند از محبوب خو آورد،ینم جانیاو را به ه یو توجهات ظاهر

 .است پارهمچنان رهس یول دهیرا درنورد

و با  داندیمی معشوق توجهیبرا ناشی از  شیهایسرکش، علت نینشدلای به شیوه ،)إعترافات إمراة شتائیة(در پایان قطعه     

ها الغارُق في مقعِدِه ال» :پردازدیمتعبیری استعاری و در ماورای آن، مالمت وار به سرزنش او  / هل تبُصُرني في زحمِة یا أیُّ ِجلِديِّ
 .(36: 1377)الصباح،« اووراق؟...

 « ای/ آیا مرا می بینی؟ای که در صندلی چرمی خود/ در میان انبوه کاغذها غرق گشته»)ترجمه( 

ق گرداب یا دریایی عمی او را به خود مشغول کرده است بهشاعر صندلی محبوب خود و کاغذهایی که دور و برش ریخته و    

 رونیازاشده است  اشمحبوبهکه معشوق را در خود غرق و گرفتار نموده است به حدی که موجب غفلت وی از  کندیمتشبیه 

که این نوع تشبیه)غرق شدن در صندلی و کاغذ(  میدانیم، هرچند. پردازدیمبا تعبیری مجاز گونه به مالمت و سرزنش وی 

را پر از لطافت ساخته است. پس شاعر با استفاده از استطراف، که در واقع یکی  ناممکن است؛ اما کاربست آن، سخن عادتاً

( و با غرض مجازی مالمت و سرزنش، کالم استعاری خود را برای مخاطب 239: 1999از اغراض تشبیه است )الهاشمی، 

 ساخته است. ترنینشدل
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 یزیآمحس. 6. 4 

شاعر  رونیازاهایش را به تصویر کشید؛ ی را به زیبایی درک کرد و ویژگیادهیپدتوان در بسیاری از موارد با یک حس نمی 

یابد.)مشایخی دست می هادهیپدو ادیب، با آمیزش حواس متفاوت به حسی برتر از حواس پنجگانه برای درک موضوعات و 

 ( 66: 1391و خدادی، 

جاج الُمَجّلد»و  «إفتراضات»در  آنچه    ا به خود جلب می کند، استفاده از ترکیب های استعاری با توجه مخاطب ر «ثورة الدَّ

غرض حس آمیزی است؛ حس آمیزی یعنی، ربط دادن دو یا چند حس به یکدیگر، که ارزش چنین استعاراتی در گره افکنی 

، به لددر ثورة الدجاج المج(. 151: 1387است که گشودن آن سبب می شود تا خواننده خود را در شعر سهیم بداند )مسکوک،

َمتَک »مردان جامعه خود که فقط در پی مالکیت بر جسم زن هستند و به روح و عواطف او توجهی ندارند طعنه می زند أما علَّ
( قهوه خانه به عنوان یکی از مکان هایی عمومی که محل تجمع افراد 174: 1377)الصباح،  «َمقاهی المدینة/ أیَّ کالم جدید؟...

است را به معلمی تشبیه کرده که به آموزش مردان می پردازد، اما این ( همان)« یا راجعاً من فرنسا»ربه ظاهر متمدن و روشنفک

تعلیمات هم نتوانسته تفکر مردان را درباره زنان تغییر دهد؛اما شاعر همچنان دربرابردیدگاه مردان نسبت به زنان معترضانه داد 

َو َلن یسَتطیع جنوُدَک/ » خویش را در برابر این نوع افکار نشان می دهد: سخن سر می دهد و با ترکیب استعاری زیبا مقاومت 
  (.183: همان)« أن یشربوا/ قطرًة ِمن سواِد عیوني

شاعر سیاهی چشم را چون جام شرابی به تصویر  ای از سیاهی چشمانم بنوشند(سربازانت نخواهند توانست که قطره»)ترجمه( 

 «ی از آن هستند.اقطرهدن که همگان به دنبال نوشی کشدیم

یافتن رابطه بین شراب و چشمان سیاه و درک و دریافت ارتباط موجود میان آن، پس از کمی تأمل، احساس رضایت خاطر     

؛ در بخش نخست با استعاره مکنیة و در بخش دوم با استفاده از استعاره مصرحه، با آوردیمبیشتری در مخاطب به وجود 

ی حس نوشیدن سیاهی چشمان، عملکرد و تفکر مردان جامعه، و مقاومت خویش در برابر ختگیدرآمبا  ژهیوبهتعبیری شیوا 

 آنان را به تصویر کشیده است.

ُیهاجمني صوتک في وحدتي.../  و یترک جرحا في الرقبة. . / و جرحا » : میهست یصوت یزیشاهد حس آم زین «القمر... و الوحش»  در 
 . (90: همان) «في الذاکرة

 « گذارد.ور می شود و زخمی را بر گردن و خاطره )ام ( برجای میام بر من حملهصدایت در تنهایی» )ترجمه(

 د،گوییزنان م هیسعاد، از سلطه مردان و خشونت آنان عل زیقطعه ن نیدفتر شعر، در ا نیموجود در ا دیاز قصا یاریهمانند بس   

و  کندیحواس در قالب حمله صوت، استفاده م یختگیو از آم زدانگییمخاطب را بر م الیاستعاره صور خ یبایز ریبا تعب اام
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نمودن  یاز هجمه صوت در زخم رمعمولی. استفاده غرساندیبه مخاطب م ییبایما به زاو اختصار  جازیرض خود را با اغ

 .استعاره انیتوسط شاعر در ب یر شعریخالقانه تصو جادیاست بر ا یشاهد زیحافظه ن

 تشویه .7. 4 

در فضایی که به خاطر جو حاکم بر فرهنگ جامعه، پر از سرخوردگی است و همه جا تحقیر زنان موج می زند، شاعر با   

. ./کما ُتشَتری و ُتباُع الُخیول! »فریاد خود علیه این نگاه می شورد:  . ./ َو َطّلقَتهنَّ جَتهنَّ  . (166:همان)« سأصرُخ/ باسم الَعذاري الّلواتي/ تزوَّ

به نام دختران و دوشیزگانی فریاد می زنم با آنان ازدواج کردی و طالقشان دادی همان طور که اسبان خرید و »)ترجمه( 

 «فروش می شوند.

گرچه در این قسمت به نوعی از تشبیه استفاده کرده است وازدواج و طالق های متعدد و پیاپی مردان را به خرید و فروش    

موده است اما غرض از کاربست آن، تشویه و زشت شمردن عمل مردان جامعه بوده است که آن را جزئی از اسبان همانند ن

فرهنگ خود قرار داده اند، و این جاست که سکوت زنان در برابر چنین نگاهی را تاب نمی آورد و آنان را به مرغ منجمد و 

د / باسم ألوف الّدجاج الُمَعلَّ .. سأعِلُن باسم ُألوِف الّدجاج ال»کند: کنسرو شده تشبیه می به عبارت دیگر شاعر  .(163: همان).« ُمجلَّ

دهد و بدین شکل زنان منفعل در برابر تحقیر توسط بعد از کاربست اسلوب تشبیه، کالم خود را با بیانی استعاری ادامه می

پردازد؛ از آنجا که مستعار منه یه مستعار میمردان را به مرغان منجمد و یا کنسرو شده تشبیه می کند و بدین شکل به تشو

 صراحتا در کالم قید شده، لذا می توان آن را در حوزه استعاره مصرحه قرار داد.

 تهکم  .8. 4 

است؛ یک کلمه در معنای حقیقی و دیگری در معنای  شدهلیتشکگاهی استعاره، نتیجة یک ترکیب لفظی است که از دو کلمه  

 یچند از کسان یشاعر در استعارات «لألنثی قصیدتها. و للرجل شهوة القتل»ی که در قطعه( چنان523: 2012مجازی است) غزاوی، 

های نقد را در (. )سگ148: همان ) «و أطلقوا َخلفي کالَب النقد . . » .کندیاو پرداختند شکوه م هیتند عل یبه انتقاد لیدلیکه ب

 کاررفتهبهید، استعاره نتیجه یک ترکیب لفظی است که یک کلمه در معنای حقیقی آن کنمالحظه می چنانکهام سردادند( هم پی

 چراکهتوان تشبیه بلیغ دانست، )النقد( و کلمه دیگر)کالب( در معنای مجازی آمده است. این اضافه تشبیهی را به نوعی می

ابن جنی تشبیه  کهیدرحال( 65: 1402داند)ره میدر آن ادات وجود ندارد؛ ابن معتز هم در البدیع تشبیه بلیغ را نوعی استعا

 ( 445: 2006داند. )بلیغ را داخل در دایره مجاز می

 دادهی اسم فاعل )منتقد( قرار جابهو شاعر با استفاده از مجاز مصدر)نقد( را  وجود دارد،« نقد»لفظ ، استعاره در هرحال به   

هستند که با اشعار  یندارند و عمدتاً مردان یمنطق لیدل چیه کهی، درحالنیتند و آتش یشکل که منتقدان با نقدها نیبد است
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اند و قصد ترساندن، شاعر روانه گشته یاند که در پشده هیتشب ییهابه سگ اند،هدیرا در معرض تحول د شیخو تیشاعر موقع

جامد است و  یز آنجا که استعاره در اسمبماند. ا باقی چنانآنان هم تیرا دارند، تا موقع یبه عقب راندن و ساکت کردن و

( و جامع در هردو ترساندن و به عقب راندن است. 262: 1999 ،یمصرحه است)الهاشم هیمشبه در کالم ذکر نشده استعاره اصل

قِد یومًا، قد أخاَفت» پردازدی منتقدان، به بسط کالم میهاتالشخواندن  اثریبدر ادامه شاعر با  غرض  )هیچ گاه  «نيال کالب النَّ

شوند را به دزدان آزادی بیان و ( و کسانی که مانع آزادی افکار می150:  1377سگ های نقد مرا نترسانده اند( )الصباح، 

ي سارِقي »ربایند وآنان را به مبارزه می طلبد: فرعون های زمین تشبیه می کند که این سرمایه گرانقدر بشریت را آنها می أتحدِّ
ِة الفکرِ  ي ألَف فرعوَن علی اورِض ُحریَّ دزدان آزادی اندیشه و هزار فرعون روی زمین را به »(. )ترجمه( 154: همان)« . . /أتحدِّ

 « خوانم.مبارزه فرا می

تأکید بر عدم موفقیت منتقدین در ساکت کردن اوست.  قصدبهکنید، شاعر با بسط کالم استعاری خود، چنانکه مالحظه می   

بودن تالش آنان، زمینه مناسبی برای کاربرد غرض  اثریبتفهیم اشتباه آنان در نقد و  قصدبهی منتقدان ونهتوصیف رفتار خطاگ

(. 146: همان) «/ لن َیطالوا أبدًا َکعَ  حذایی. . / لن ینالوا َشعرًة واحدًة من کبریایی..  -علی کثرتهم  –الصعالیک » مجازی شده است: 

ه تعدادشان زیاد است، نخواهند توانست حتی به پاشنه کفش من دست یابند. یا به اندازه یک تار این دزدان با این ک»)ترجمه( 

(. در نگاهی دیگر، 263: 1999چون مشبه به در کالم نیامده استعاره مکنیة است )الهاشمی ،« مو از غرور و کبریایی من برسند.

در پی غارت و چپاول این سرمایه بشری اند و با این بیان،  شاعر مخالفان آزادی اندیشه را به صعلوک تشبیه کرده است که

قدرت آنان را در این حیطه بی ثمر خوانده و در ورای معنای استعاری به تحقیر و ناتوانی آنان را در گرفتن آزادی افکار 

عمق معنای  پرداخته است. از این رو  با غرض تحقیر و تهکم، با تعبیری لطیف موجب جذب مخاطب برای نیل به درک

 مقصود شده است.  

 نتیجه  

، نتایج «إمرأۀ بال سواحل»های پنهانی و معانی نهفته در استعارات موجود در دفتر شعر سعاد الصباح با عنوان با بررسی الیه 

 زیر به دست آمد:

خشونت آنان علیه زنان بوده موضوع کلی قصاید شاعر در این دفتر شعر، انتقاد از سلطه مردان، تحقیر و  کهنیابا توجه به   

بسیاری گذاشته  ریتأثگیری از شگردهای گوناگون ادبی و استخدام آن در استعاره، با ایجاد صور خیال،در مخاطب است، با بهره

 ازد. پردو با تعابیر استعاری زیبا، به انتقاد آنان نیز می آوردینمتاب  بارهنیدرااست. تا جایی که حتی سکوت و تسلیم زنان را 
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شاعر با استفاده مجاز گونه از کالم استعاری، دغدغه درونی مخاطب را به تحرک واداشته و با تعبیراتی لطیف اغراض متعددی  

هایی کالم استعاری به ، بیان اهمیت، شکایت و سرزنش را به کار گرفته است، تا مخاطب با کنار زدن پس الیهدیتأکهمچون، 

 کند.شکلی زیبا غرض شاعر را درک 

نشان دادن حال ویژه خود در بروز عواطف خویش، بیان قدرتش و میزان آن، به زیبایی از  باهدفدر بخشی دیگر، شاعر  

 استعاره استفاده کرده است.

ی لمس روشنبهالی استعارات موجود، ، که مخاطب آن فضا را از البهکندیمی حواس، فضایی ایجاد ختگیدرآمدر مواردی با  

 کند.می

 حتوای استعاراتش برگرفته از خفقان اجتماعی جامعه شاعر است؛ واژگان انتخابی شاعر منطبق با این فضاهاست.م 

ای که هر الی معناهای محدود نشدهی عمل کرده است که در البهاگونهبهسعاد در استفاده از تعابیر استعاری در اشعار خود   

ی باشد تا ما را به درک این نکته برساند که او هر سخن نو و مخالفی اگونههبیک به حوزه معنایی دیگری تعلق دارند، سخن 

 گوید تا در فضای دور از آزادی بیان و افکار از گزند فرهنگ سنتی جامعه تا حدی مصون بماند.را چنان می

افکار عمومی جامعه، اندیشه  چراکهکند، نشان دهد، موفق است؛ اما به همین مقدار بسنده می خواهدیمکه  آنچهاو در بیان   

 شود.پذیرد و با انتقادات کوبنده سد راه وی میزن محوری او را نمی

 نوشتیپ

 : بر دو قسم است -مستعار منه و مستعار له -از دو طرف آن یکیاستعاره به اعتبار ذکر ( . 1)

شود به آن مصرحه  یم حیبه در کالم تصرگردد و چون مشبه  ی: استعاره مصرّحة: که در آن مستعارمنه در جمله ذکر مالف

 : 1388 ،ینیحس )ندیوگ زین ةیقیرو به آن تحق نیمحقق و ثابت است، از ا یامر ایاستعاره نی.در واقع مستعارمنه در چنندیگو

301.) 

ستعار منه را ذکر از لوازم و مختصات م یبلکه برخ شودیقسم مستعارمنه در کالم ذکر نم نی: در اةیمکن ای هی: استعاره بالکناب

مالزم و همراه  .(177: 2008 ،یانیبام ی)محمدندیگو ةین مکنآ به شودیو اشاره آورده م ییو چون مستعارمنه بطور کنا کنند،یم

مستعار له اثبات  یاما لوازم آن برا شودیمستعارمنه در کالم ذکر نم زین ةیلییاست. در استعاره تخ ةیلییاستعاره تخ ة،یاستعاره مکن

به گمان و  رای. زپنداردیمشبه الزم م یرا برا یتیوجود خصوص ندهیکه در آن، گو ندیگو ةیلییرو به آن تخ نی. از اگرددیم

 ةینشانه و عالمت استعاره بالکنا ةیلییمتحد و مشترکند. در واقع استعاره تخ یو صفت تیمشبه با مشبه به، در خصوص ،یو لیتخ

 (.180)همان:  است

 استعمال لفظ اسد است در موضع مشخص.«: أسدا تیرأ»اره مثال استع -2
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 اورد،یموضع خود ب ریاز آن را در غ یکیاسب و...؛ و اگر شاعر  یبرا« جحفلة»االغ،  یبرا« مشفر»انسان،  یبرا« الشفة»مثال -3

انسان است  یکه برا« فةش». مثال اگرمیمنتقل کرده ا گریخود به موضع د یشده است. چون آن را از موضع اصل جادیاستعاره ا

 دشویخوانده م دهیمف ریغ یاستعاره از نظر جرجان نیصورت استعاره است.ا نیدر ا میاستفاده کن« فرس»را در موضع 

 .(24: 1988الجرجانی، )

دکه (  می توان نام بر88)طه: « فأخرج لهم عجالً جسداً له خوار» به عنوان نمونه در طرفین حسی با جامع حسی ، از آیه -4

در آن مستعار منه، گوساله و مستعار حیوانی است که از زیورهای مردم درست شده و جامع شکل حیوان است. در طرفین 

( که ظاهر گوشت، مترتبِ کندن پوست است 37)یس: « و آیة لهم اللیل نسلخ منه النهار»محسوس با جامع عقلی ، می توان به آیه 

« من بعثنا من مرقدنا»عقول به آیه ردن نور و ترتب، یک چیز عقلی است. در طرفین مو رخ نمودن ظلمت مترتب بر، از بین ب

( که تبلیغ به 14)حجر: « فاصدع بما تومر» (که در آن مردن به خفتن تشبیه شده است. در استعاره با طرفین مختلف 55)یس: 

( که در آن فراوانی آب به 11)الحاقة: « اریةالجو إنا لمّا طغی الماء حملناکم فی » شکستن تشبیه شده)معقول به محسوس( 

 زیاده خواهی و طغیان تشبیه شده است )محسوس به معقول(.
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