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  )صباح هاي سعاد با تأكيد بر مرثيه(

  

  سراجسيد علي  ،3ين پروين، نورالد*2زاده ، عيسي متقي1كبري روشنفكر

  

  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي. 1
  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي. 2
  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران ،دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي . 3
  نور، تهران، ايراندانشگاه پيام ،زبان و ادبيات فارسياستاديار . 4

  

  12/10/91: پذيرش                                                  16/7/91: دريافت
  

  چكيده
گيري ساز شكلبحث و بررسي دربارة موضوع تجربة زنان و تفاوت آن با تجربة مردان، زمينه

 از برخي كاربرد در مردان و زنان. زبان و جنسيت شده استرويكردهاي مختلفي در زمينة پيوند 
 با آنان زبان تفاوت سبب امر همين و دارند متفاوتي هايگرايش) آوايي ويژه به( زباني هايويژگي
 به نسبت زبان گويندگان و نيستند شده شناخته و آشكار چندان زباني هايتفاوت. شود مي يكديگر

توان به هاي زنان، ميآثار و نوشته بررسي طريق از اما ندارند؛ زيادي آگاهي و حساسيتها  آن
دليل پيوند عميق رثا با عواطف و احساسات  از ميان انواع شعر، به. شده دست يافت هاي يادويژگي

هاي ادبي، زمينة انعكاس ذهنيات و افكار شاعر را فراهم شاعر، اين نوع ادبي بيش از ساير گونه
رثا  فن شعري. ن دليل ظرفيت تحليل و بررسي از نظر بازتاب جنسيت زباني را داردآورد و به همي مي

انگيز بسرايد و  انگيزد تا اشعاري حزن از مصيبت نشئت گرفته و احساسات و عواطف شاعر را بر مي
  . دهد تأثير قرار  از اين طريق مخاطبان را تحت

شناسي زبان، شعر ز آراي محققان جامعهتحليلي و با استفاده ا –در اين پژوهش با روش توصيفي
، از پيشتازان شعر رثاي عربي در دورة معاصر را در سه سطح واژگاني، نحوي و بالغي »صباح  سعاد«

ترين  مهم. پردازيم كنيم و از اين طريق، به تحليل پيوند زبان و جنسيت در اشعار اين شاعر مي بررسي مي
حليل مرثية سعاد صباح، اين است كه رابطة تنگاتنگي بين عاطفة رثاء نتيجة حاصل از كاربست اين نظريه در ت

  .صباح تأثير مستقيم گذاشته است  و جنسيت شاعر وجود دارد و عاطفة حزن  بر اشعار سعاد
  

  . صباح، ادبيات زنان  شناسي اجتماعي، جنسيت، مرثيه، سعادزبان: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
شناختي يا طبيعي بازشناخته  شناختي از جنس زيست زبانهاي  جنس زباني در حوزة بررسي

يابد، الزاماً برخاسته از جنس جنس زباني كه در واژگان و ساختار زبان بازتاب مي. شود مي
عنوان مثال، در زبان آلماني امروز،  كند؛ به ها نيست و بر آن داللت نمي طبيعي و مصاديق آن

تر از آن،  جالب لحاظ زباني جنس خنثي دارد و ي بهمعناي دختر است، ول به »Madchen«واژة 
آيد  شمار مي لحاظ زباني مذكر به به همان معني در زبان ايرلندي است كه به» cailin«واژة 

  ).2: 1387زاهدي، (
اي از اسامي بازتاب يافته  مجموعه«گويد كه  شناسي مي هاكت در تعريف از جنس در زبان

  Hocket, 1958: 46). ( »هاي متداعي است در رفتار واژه
صورت منظوم است و از ديرباز شاعران  مرثيه يكي از انواع ادبي است كه معموالً به

اند  اي را از خود به يادگار گذاشته اند و شاهكارهاي جاودانه بزرگ زن و مرد به آن پرداخته
  ).13: 1369دوست،  ايران(

 ر او گريه كرد و او را مدح نمودرثاء در لغت؛ رثي فالن يرثيه رثيا و مرثيه يعني ب
و در اصطالح ادب يعني شاعر عواطف و احساساتش را در مورد ) 234: 1985فراهيدي، (

مرده يا فردي كه در حال مرگ است، بيان و بر او گريه و مويه كند يا با ذكر مناقب و مكارم 
  ).27: 1970ابوملحم،(به تجليل از مقام و منزلت شخص متوفا بپردازد 

تقسيم ) رثاي حكمي(و عزاء ) خواني مرثيه(، تأبين )رثاي عاطفي(ثاء به سه نوع ندبه ر 
  ). 5: 1119 ضيف،(شود  مي

اين نوع ادبي در شعر عرب رواج بسيار داشته است و ظاهراً اعراب به رثاء و مفاخره 
يكي از سرايي  به اين ترتيب، مرثيه). 222: 1373شميسا، (بيش از انواع ديگر دلبسته بودند 

صورت مستقيم با زبان شاعر در ارتباط است؛  هاي مهم در ادب عربي است كه به موضوع
رفته، زمينة بازتاب حزن را بر زبان شاعر كه  دست بر سوگ عزيزان از  بنابراين زاري و مويه
  .كندگيرد، فراهم مي از درون او نشئت مي

شدت غم و اندوه ناشي از آن  تر از مصيبت از دست دادن فرزند و  شايد مصيبتي بزرگ
در اين پژوهش دو . شاعر نقش اساسي دارد 1در سرودن اين نوع ادبي، جنسيت. نباشد
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است،  صباح را كه در سوگ پسرش مبارك سروده   از سعاد» إيمان«و » الموت �����«قصيده 
  :كوشيم به پرسش زير پاسخ دهيمكنيم و مي بررسي و ويژگي زباني شاعر را تحليل مي

اي ميان جنسيت و سوزناك بودن اشعار رثاء در سوگ از نظر كاربرد زبان، چه رابطه
  فرزند وجود دارد؟

رسد بين عاطفة رثاء و جنسيت شاعر، رابطة تنگاتنگي وجود دارد و شايد به  به نظر مي
هاي عاطفي، همراه با ها و واژهنگري، صورتهمين دليل است كه بيان احساسات و جزئي

هاي هاي ساده و تركيبات عاطفي در قالب تشبيهات حسي، مرثيهتصويرسازي توصيف و
  .سعاد صباح را از ساير مراثي متمايز كرده است

  

  پيشينة پژوهش. 2
اند، شناسي جنسيت پرداخته هايي كه به بررسي اشعار سعاد صباح و زبانجمله پژوهش از

  :هاي ذيل اشاره كرد توان به پژوهشمي
بررسي : جنسيت و قطع گفتار ةرابط«ي با عنوان ا در مقاله )1390( همكاران رهبر، بهزاد و

هاي زباني زنان و  شناختي زبان به ارزيابي تفاوت جامعه ةدر حوز »شناختي زبان جامعه
) 1391( شيرزادي عدل، مهرناز و فرهاد ساساني .پردازند تسلط مي ةمردان در چارچوب نظري

شناسي شناختي و كاربرد آن در تحليل متن  ديدگاه از منظر زبان«ي با عنوان  ا در مقالهنيز 
كارگيري الگوي دو  شناسي شناختي با به به بررسي مفهوم ديدگاه از منظر زبان »داستاني

  .پردازد شناس شناختي يعني لنگاكر و تالمي و الگوي شناختي استاكول مي زبان
امتنيت ديني در ادبيات زن كويت، بين«در مقالة خود با عنوان ) 1389(فاطمه ذوالقدر 

، به بررسي تناص ديني در ادب كويتي با تكيه بر بخشي از »صباح  مطالعة موردي سعاد
  .پردازد صباح مي  اشعار سعاد

به » شعر جديد كويت«نامة خود با عنوان  در پايان) ش1377/ق1419(خيراهللا الجداوي 
عنوان  اللطيف األرناؤوط در كتابي تحت عبد .پردازد الصباح مي بررسي قسمتي از اشعار سعاد 

صباح براساس   به تحليل كاربردي اشعار سعاد �����في أعمالها الغير  ����الصباح،  سعاد 
  . پردازد ها با هم مي كاركرد تخصصي و ارتباط آن
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به بررسي جنس زباني در  و اختالف الجنسين 
	���در كتاب ) 1996(أحمد مختار عمر 
  .پردازد ان ميزنان و مرد

هاي ساختاري و محتوايي اشعار صباح صورت كلي به ويژگي پژوهشگران مذكور بيشتر به
اند و در زمينة پيوند جنسيت و زبان در مراثي اين شاعر، پژوهشي صورت نگرفته پرداخته

تحقيق حاضر از اين نظر كه به بررسي رثاء شاعر با تكيه بر تأثير زبان و جنسيت در سه . است
  .پردازد، كامالً نو است طح واژگاني، نحوي و بالغي ميس

  

  تبيين نظري تحقيق. 3
يابيم كه آن زبان يكدست و يكنواخت نيست، يعني بين به طور كلي با بررسي هر زبان در مي

سخنگويان آن زبان از نظر تلفظ، واژگان و در مقياس محدودتر از نظر دستور زبان، 
ها فردي هستند، ولي برخي ديگر جنبة گروهي از اين تفاوتبرخي . هايي وجود دارد تفاوت
هاي جمعي كه منجر به جداشدن گروهي از گويشوران يك زبان از بقيه اين تفاوت. دارند

زباني نظير منطقة جغرافيايي، سن، جنسيت، ميزان تحصيالت،  شود، معموالً به عوامل غير مي
  ).79 - 78: 1363اطني،ب(بستگي دارد ... طبقة اجتماعي، مذهب، شغل و

شناسي زبان، هاي محققان جامعهپيشينة پژوهش در زمينة ارتباط زبان و جنسيت، به پژوهش
در . ترين نقش زبان برقراري ارتباط است گردد كه معتقدند مهمگرا برميشناسان نقش ويژه زبانبه

ها بوده است، لعة انساناي اجتماعي است كه از ديرباز موضوع مورد مطااين ديدگاه، زبان پديده
شناسي در قرن نوزدهم تا نيمة دوم قرن بيستم كه كساني همچون  اما از آغاز پيدايش علم زبان

، با مطالعات خود اهميت عوامل اجتماعي را در مطالعات زباني نشان دادند، 4و فيشمن 3، لباو2ساپير
  ).13: 1368مدرسي، (به نقش اين عوامل در زبان توجه چنداني نشده بود 

شناسي زبان در پي كشف و ارائة شواهدي بودند كه بر همين اساس محققان جامعه
آنان معتقد بودند . دهندة همبستگي بين ساختارهاي زباني و ساختار اجتماعي باشد نشان

از ميان عوامل . زباني مؤثر بر ارتباط، در اين زمينه اهميت زيادي دارد عوامل زباني و غير
هاي زباني بر زبان، عامل اجتماعي جنسيت نيز نقشي مهم در بروز گوناگونياجتماعي مؤثر 

هايي بود كه مورد بررسي دارد، بنابراين نشان دادن رابطة بين زبان و جنسيت، يكي از جنبه
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آنان معتقد بودند كه جنسيت يكي از عوامل اجتماعي . شناسي زبان قرار گرفتمحققان جامعه
هاي مختلف آوايي، نحوي، ها در حوزهاين تفاوت. شود ي مياست كه باعث تفاوت زبان
  ).160: همان(شود واژگاني و معنايي ديده مي

هايي كه منتسب به زنان هستند، جنبة اي از ويژگيشناسان معقتدند بخش عمدهزبان
ها تمام گروه زنان را با هر نژاد، فرهنگ، دين، زبان و  جهاني و همگاني دارند و اين ويژگي

  :5پردازيمها ميدر ذيل به اين ويژگي. گيرند دربرمي طبقة اجتماعي
  

  واژگان. 1-3
  واژگان مربوط به رنگ و گل. 3- 1-1

كنند  آنان از اصالحاتي استفاده مي. تر استهاي توصيف رنگ در گروه زنان وسيعدايرة واژه
در زبان انگليسي هاي ارغواني روشن و نخودي رنگ. كه در ميان گروه مردان معمول نيست

اي، يشمي، آجري، هاي نخودي، پسته، همانطور كه رنگ)Lakoff, 1975: 60(از اين نوع هستند 
مقدم و  شريفي( در زبان فارسي در گونة زباني زنان معمول است... عدسي، موشي، فيلي و 

ونة زنان ارجاعي نيز در گ ها در مفهوم ارجاعي و غيركاربرد اسامي گل). 134: 1389بردبار، 
  ).همان(تر است رايج

  
  هاي وصفي و عاطفيصورت. 3- 2-1

 lovely, divine, sweetدر زبان فارسي و » حيووني«، »موشي«، »نازي«، »طفلك«هايي چون واژه
در زبان انگليسي كه بار احساسي و عاطفي دارند و ) داشتنيترتيب بانمك، الهي، ناز و دوست به(

كنند، در گونة گفتاري و هستند و نوعي همدردي را بيان مينمايانگر حس و احساس فرد 
  ).همان(تر است نوشتاري زنان معمول

اين توانش كه . در تعامالت زباني در آثار زنان، توانش عاطفي برجستگي بيشتري دارد
: 1391شعيري و ترابي، (شود سبب اثرگذاري بيشتر بر شريك گفتماني و جذب مخاطب مي

  .ان كاربرد زيادي دارد، در آثار زن)44
 كه خوردمي چشم به زنان آثار در پربسامد نحوي كاربردهاي فتوحي معتقد است برخي

 
5

 
ص تفاوت1 بيشتر درخصو لعة  هشبراي مطا اني زنان و مردان، به پژو   :هاي زير رجوع شودهاي زب

اي«؛ )1389(شريفي مقدم، آزاده و آناهيتا بردبار - صم نگي جنسيت در اشعار پروين اعت ن(تمايزگو   .151 -125: ؛ سال دوم، شمارة سوم، صص)س(ژوهشي دانشگاه الزهراپپژوهشي علوم انساني زبان –؛ دو فصلنامة علمي »)شناختيپژوهشي زبا
اس - ن)1388(محمدي اصل، عب تهران؛ جنسيت و زبا   .آذيننشر گل: شناسي اجتماعي؛ چاپ اول، 
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 اين جمله از. كنندمي زنانگي القاي متن در نوعي  به مردان، آثار از آثار اين جدا كردن ضمن
 پايه،هم هايملهج ساده، هايجمله از استفاده نظير مواردي به توانمي زنان آثار در كاربردها

  .)408 - 406: 1391فتوحي، ( كرد اشاره هاجمله قطع حذف و عاطفي، وجه
  

  عناصر مؤكد . 3- 3-1
رساني ندارند؛ بلكه بيشتر جنبة تأكيدي دارند؛ در زبان عناصري وجود دارند كه جنبة اطالع

. وت استها نيز در دو گروه متفاكاربرد اين دسته از واژه. هاها و نفرينمانند قسم
هايي چون انصافاً، عمراً، به موال و خداوكيلي، خاص گونة زباني مردان هستند و برخي  ساخت

  ).همان(روند  كار مي ها همچون قسم به معصومين در گونة زباني زنان بهقسم
  
  هاي زبانيالگوها و ساخت. 3- 2

تر از مردان از ، الگوهاي گفتاري زنان با مردان متفاوت است و زنان بيش6به نظر برند
  ). Brend, 1975: 867( كنند الگوهاي مربوط به شگفتي و ادب استفاده مي

، معتقدند در نظام ارتباطي زنان، روابط اجتماعي از نوعي يكدستي و 8و وست 7زيمرن
آنان به . شودبرابري برخوردار است؛ يعني ميان عوامل ارتباط، نوعي سازگاري ديده مي

را نشانة حس سازگاري زنان  و آن اند ر گفتار زنان اشاره كردهد» جمع«كاربرد ضماير 
گو گسترش و تعداد بيشتري را و زنان از اين طريق حوزة مشاركت افراد را در گفت. دانند مي

 شود ناميده مي» انسجام«اين روش در ارتباط، استراتژي . دهنددر گروه خود جاي مي
  ).135: 1389مقدم و بردبار،  شريفي(

وي . داند، پرسشگري در گونة زباني زنان را نيز به استراتژي انسجام مربوط ميبرند
هاي تعجبي و معتقد است كه در گفتار اين گروه، آهنگ خيزان به واسطة كاربرد جمله

تر از بار خبري است و هاي تعجبي، بار عاطفي پررنگدر جمله. شودپرسشي بيشتر ديده مي
لحاظ  بر تفاوت در فراواني، به هاي پرسشي عالوه  جمله. ستلذا با خوي زنان سازگارتر ا
پرسشگري در گروه زنان كه . هاي زنان ومردان، متفاوت استانگيزة طرح سؤال نيز در گروه

ويژه  شود، بهساخته مي) مگه نه؟ اينطور نيست؟(هاي كوتاه پرسشي عموماً با پايان
منظور كسب اطالعات از سوي مخاطب  آنكه بهكه در مسير مكالمه تكرار شود، بيش از  هنگامي
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در . آوردباشد، براي ايجاد ارتباط با مخاطب است و نوعي فضاي مشاركت را فراهم مي
جنبة حمايتي دارد و به ) نه هميشه(ها معموالً مجامع رسمي نيز طرح سؤال از سوي خانم

طرح سؤال ممكن است  برند معتقد است در گروه مردان،. كندگو كمك ميو پيشبرد سير گفت
رسد نظر مي اي نو و حتي مخالفت با طرف مقابل، باشد و بهبا انگيزة ابراز عقيده، طرح انديشه

كه زنان با  گيرند، درحالي منزلت، بيشتر بهره مي/ كه مردان در گفتارشان از استراتژي قدرت
ها بيشتر  ي زنپرسيدن سؤال به دنبال كسب موافقت يا تأييد از سوي مخاطب هستند؛ يعن

  ).247: 2007 و الحمداني، Brend, 1975: 867(روحية تسليم بر كالمشان مسلط است 
هاي زباني و موقعيت كند و بين ويژگي، اين موضوع را به صورتي ديگر تحليل مي9ليكاف

اجتماعي زنان، نوعي رابطة مستقيم متصور است و اعتقاد دارد عدم قاطعيت در گفتار اين 
صورت طرح سؤال نمايان است، با عدم اطمينان آنان از اوضاع جايگاه اجتماعي  هگروه كه ب

وي آهنگ افتان در گفتار گروه مردان را به . متزلزلي كه در آن قرار دارند ارتباط دارد
  ).Lakoff, 1975: 73( داندشان مرتبط مي اطمينان آنان از موقعيت اجتماعي

  
  موضوع . 3- 3

. فتارهاي كالمي زنان و مردان وجود دارد، انتخاب موضوع استتفاوت ديگري كه ميان ر
هايي مانند مسائل اجتماعي همچون مسائل ها انتخاب موضوع، معتقد است گروه خانم10كرامر

دهند و  هاي شخصي را ترجيح ميمربوط به خانه و خانواده، افراد، آشپزي، مد و تجربه
اتومبيل، سياست، ورزش و انتقاد از شرايط  آالت، موضوع صحبت مردان بيشتر دربارة ابزار

مردان كمتر به مطرح كردن مسائل شخصي و خصوصي خود و ورود . اجتماعي حاكم است
هاي شخصي ديگران عالقه دارند، اما از بيان موضع مخالف و ايجاد بحث ابايي به حوزه

  ).137: 1389شريفي مقدم و بردبار، (ندارند 
  
  ي فرازباني ها و كاربردهاويژگي. 3- 4

ها هنگام  صحبت در دو ها و چشمهاي چهره، دستهاي غيركالمي همچون حالتكاربرد نشانه
تر مطالعات نشان داده است كه اين حركات در گروه زنان شايع. گروه زن و مرد متفاوت است

  ).129: 1996؛ عمر، 137: همان(دهد است و بخشي مهم از نظام ارتباطي آنان را شكل مي
 

9
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  لحن و گونة زباني. 3- 5
جنسان، از ويژه در جمع همصميميت بيشتر به. شودتمايز ديگر به لحن گفتار مربوط مي

هاي خاص در گرايش آنان به كاربرد برخي اسم. هاي ديگر گونة زباني زنان استويژگي
  .هاي اين صميميت است جمع و حتي ورود به حوزة شخصي ديگران، از نشانه

بزار زبان به ايجاد رابطة صميمانه و برابر با يكديگر و تفسير رفتارها و زنان بيشتر با ا
هاي روحي خود، از لحن آنان براي سهولت در ايجاد ارتباط و بيان حالت. پردازندگفتارها مي

منظور بيان موضع غالب، ابراز  كه گروه مردان از زبان به كنند، درحاليصميمانه استفاده مي
كنند، زبان براي گروه مردان بيش ازآنكه كيد بر موجوديت خود استفاده مياي نو و تأانديشه

وسيلة ارتباط باشد، ابزار دريافت و انتقال اطالعات و كليد حفظ استقالل و موجوديت فرد در 
  ).138 -137: 1389شريفي مقدم و بردبار، (گروه است 

  
  مختصري از زندگي سعاد صباح. 4 

وي علوم ابتدايي و متوسطه را در . در عراق متولد شد 1942سعاد محمد صباح در سال 
كويت فرا گرفت و سپس مدرك كارشناسي خود را در رشتة اقتصاد از دانشگاه بيروت و 

تمام و شعراي مهجر لبنان  از متنبي و أبي. انگلستان گرفت» ساري«دكتري خود را از دانشگاه 
خود را  يزده سال بيش نداشت، اولين قصايدكه س حالي صباح در. است  و شوقي تأثير پذيرفته

وي پسرش مبارك را ). 42: 1992خلف، (منتشر كرد  1964در سال  من عمريدر ديوان 
را در سوگ او ) به تو فرزندم( اليك يا ولديديوان . سال داشت، از دست داد12كه  درحالي

  .كشد صوير ميزند و عاطفة راستين را به ت سروده است كه غم و اندوه در آن موج مي
از همة ) ارگانيك(براي شكل فني و وحدت عضوي هايش  صباح در قصيده سعاد

اشعارش ساده و به . گيرد هاي شعري مانند رموز و تصوير و وزن و قافيه كمك مي ويژگي
 ).157: 2002 عيسى،(كه براي همه قابل فهم است  طوري دور از تعقيد و پيچيدگي است، به
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 گ فرزند در اشعار سعاد صباحهاي مر بازتاب. 5

  تحليل در سطح الية واژگاني. 5- 1
خورد كه بر مبناي هايي در سطح واژگان به چشم ميسعاد صباح، ويژگي  در بررسي مرثية

شناسي زبان مطرح شد، نشانة گرايش او به واژگاني است كه آنچه در بخش نظريات جامعه
ضرع و گريه و زاري شاعر به درگاه خداوند مبني بر بيان احساس و عاطفه و بيشتر بيان ت

دليل مهر مادري، وجود فرزندش را در درون خودش احساس  سعاد در اشعار خود به. است
  . كندكند و به همين دليل برخي از اشعارش را از زبان فرزندش بيان ميمي

روش . پردازيم بنابراين در ذيل به بررسي الية واژگاني مبتني بر محور انديشگاني مي
هاي مرثيه گونه است كه پس از بررسي اشعار شاعر، مضاميني را كه مبتني بر ويژگي كار اين

  . پردازيم كنيم و سپس در تحليل، به كاربرد نوع واژگان در اشعار شاعر مي است، انتخاب مي
  
  هاي زباني عدم قاطعيت الگوها و ساخت. 5- 1-1

دليل جايگاه  شناسي زبان معتقدند كه زنان بهعهنظران جامهمانگونه كه يادآور شديم، صاحب
خود، گرايش كمتري به امر و نهي كردن و قاطعيت در كالم در برخورد با  اجتماعي
در گفتارشان از استراتژي قدرت بيشتر بهره كه مردان  هاي مختلف دارند، درحالي موقعيت

اين ويژگي در .  اي دارندبلهو در برخورد با مسائل مختلف، رويكردي تهاجمي و مقا گيرند مي
شود و بيش از آنكه به  گونه است كه در برابر حوادث زندگي تسليم مياشعار سعاد صباح اين

تر بودنش  دليل حس مادرانه و عاطفي پذير دارد، زيرا مادر به شكوه بپردازد حالتي تسليم
  :شود روشن مي» تالمو �����«اين موضوع در ابيات زير از قصيدة . شود بيشتر تسليم مي

  بإيمـاني ودينـي   كم تضرَّعت إلى اهللاِ. 1
  

  11أن يرُد الموت، عمن هـو تـاج لجبينـي   
  

  )21: 1990صباح، (                                                                                                                                 
  :گويد با اندوه  مي» ايمان«ه و در قصيد

2 . اتـفحزِينَ الصالكونَ إيقاعاً ح لَمألت  
  

   اقيـاتمـرِي البي أيـامِ علِ الرحمنَ ففَس  
  

  رحمةً منه، تُعزِّيني إلـى يـومِ ممـاتي   . 3
  

  12إنَّ إيماني بِربِي وحـده، طـوقُ نَجـاتي   
  

  )60-59: همان( 
 

11
 

رگاه خدا مدد جستم بواسطه  .3 تا مرگ چه بسا به د يمان و دينم؛  شاني ي ا تاجي است بر پي يه افتخارم(ام را از كسي كه  بازدارد)ما  ،  .  
 12

 
ي .4 ات م ندنيا را پر از آواز اندوه صفح اقيمانده عمرم سؤال ك   كردم   پس از خداوند درباره روزهاي ب

يرحمتي از او، تا روز مرگم مرا آرام مي به پروردگارم است كه مرا نجات م يمان من    !دهدكند   تنها ا
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خوبي روشن است، زيرا با  صباح در مقابل تقدير به  اددر دو قصيدة باال تسليم شدن سع
خواهد  دهد و از او مي خبريه، شدت تضرع خود در برابر خداوند را نشان مي» كم«استفاده از 

خواهد كه  انگيز از خداوند مي شاعر با زباني حزن. دارد مرگ را از او كه تاج سرش بوده باز
بخشد و تنها ماية آرامش خود را ايمان به با رحمت خودش باقي عمر را به او آرام ب

  .13داند؛ بنابراين  سخن از جايگاه داني به عالي است كه ويژگي زنانه است پروردگار يكتا مي
  :گويد مي» الموت �����«در جايي ديگر از قصيدة 

4 . ي تَعتَريِنـي  ليتيـانفي ك كَانت آالمك  
  

  14التـي هـزَّت يقينـي    الموت ������آه من 
  

  )20: همان( 
  :كند گونه بيان مي تحسر خود را اين »ايمان«و در قصيده 

5 .ن نَارِي آهم ي، وأسن يي، مثَبات ن ضَعفمو  
  

  15تَهاوت خُطُواتي، و تَوالت حسراتيقَد 
  

  )59:همان( 
، »من ناري«، »هزت يقيني«، »الموت �����«، »آه«وقتي شاعر در مرگ فرزندش از عبارات 

كند، روحية  استفاده مي» تهاوت خطواتي «و » توالت حسراتي«، »ضعف ثباتي«، »من يأسي«
  .كند شكست، حزن و تسليم شدنش در مقابل قضا و قدر را بيان مي

كند،   خوبي بيان و خواننده را متأثر مي صباح در اين زمينه احساسات خود را به  سعاد
و از » هو تاج جبيني«و تحبيب است، تشبيه حسي  كه نشانة تحسر» آه«زيرا از كلماتي مانند 

بسامد استفادة زياد از ضمير متكلم كه از . استفاده كرده است... و» الموت �����«استعارة 
دهد كه با فضاي مرثيه  كند، موسيقي خاصي به شعر مي سوز وجود شاعر حكايت مي

. خواهد فرياد بزند است كه ميالموت مثل كسي  �����گويد  همخواني دارد، زيرا وقتي سعاد مي
  .كند انگيز عبارت را حس مي مخاطب نيز با خواندن اين بيت، موسيقي حزن

  
  لحن خطاب. 5- 2-1

مقصود از كاربرد اسلوب خطابي در زبان اين است كه انتخاب لحن كالم و كاربرد ضماير 
وجه اگر در كالم، خطاب بيشتر مت. اول شخص و دوم شخص، بيانگر چه موضوعي است

شود، ولي اگر بين گوينده شخص غايب باشد، از نظرگاه عاطفي، سوز و گداز مرثيه كمتر مي
 

13
 

ال ابن اي است كه در اشعار مردان ديده مي اين برخالف روحيه 5 ي شود  براي مث ايت و اعتراض مي هد، طريق عصيان در پيش مي رومي آنگاه كه فرزندش را از دست م يد گيرد و زبان به شك شعله ور مي از اين. گشا انش  نده قرار گرفته است، و روح طغي ايد  ابيات زير بيان ميگردد و آن را در  كه آماج مصيبتي شكن   :نم
ي      وللرب إمضاء المشية ال العبد-١٣   ولكن ربي  شاء  غير  مشيت
نة الخلد-١٤ يد في ج بثوابه     ولو أنه التخل  و ما  سرني  أن  بعته  
صبته     وليس على ظلم الحوادث من معدي وال بعته طوعا،-١٥  ولكن غ

ي امي رومي آشكار مي نشود در اين ابيات روح طغيان ابهمانطور كه مشاهده م ويد كه مي شود، هنگ اضر نمي پس در اين جا روح قدرت و طغيان آشكار مي. گويد،  پسرم را غصب كردند جا كه مي كند، يا آن خداوند بر خالف خواست من عمل مي: گ به اين دليل كه معتقد اس شود؛ حتي ح شت عوض كند و سر ستيز با قضا و قدر دارد  رش را با به هشود كه پس خالف خواست او عمل كرد   .                                                                                             اندت قضا و قدر بر 
 14

 
ردهاي تو وجود من را فرا مي .6 نده اي كاش كه د وس بر پر رفت، آه و افس 15   .  مرگ كه يقين من را متزلزل كرد» هواپيما«ي گ

 
نج(ه از اين آتشآ .7 مام، و از ضعف صبوري   حسرتو آه از نا اميدي) درد و ر ند، و گا ادند هاي من پي در پي آمد   هايم به زمين افت
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و مخاطب اتحادي صورت گيرد و گوينده از زبان مخاطب حرف بزند، ساختار زبان، قدرت 
اين ويژگي در زبان زنان عموماً و در اشعار سعاد صباح . بيشتري در بيان تأثرات دارد

نويسي زنان، نويسندگان زن بيشتر  براي نمونه در داستان. خوردچشم مي خصوصاً بيشتر به
كنند تا از اين طريق از نظرگاه شيوة روايي اول شخص و زاوية ديد اول شخص استفاده مي

نويسنده و راوي يكي باشند و نويسنده بيشتر بتواند احساسات و عواطف و تجربيات زنانة 
  ).96: 1384؛ حسيني، 129 و 124 ،104 :1390فاولر، ( خود را بازتاب دهد
صباح در قصيده غالباً به دو صورت است؛ گاه فرزند، او را مورد خطاب   لحن كالم سعاد

. كند زند كه صميميت و عاطفه بيشتري را القا مي دهد و گاه صباح با مبارك حرف مي قرار مي
  :دهد ر ميگونه فرزند خود را مورد خطاب قرا اين» الموت �����«در قصيدة 

  يا كنزَ أيامي ويا حلم سـنيني .. ولدي. 1
  

ــي  ــه يزْدهين ــا حــدقت في ا كُلم16ياشــباب  
  

  كان نُوري، وعزائي، من دجى لَيلي الغَبينِ. 2
  

  كانَ مالي وثَرائـي كـانَ أحـالم السـنينِ    
  

3 . ي تَعتَريِنـي  ليتيـانفي ك كَانت آالمك  
  

 من طائرةِ المـوت قينـي   ا آهلتـي هـزَّت ي  
  

  )22-20: 1990صباح،( 
  :گويد مي» ايمان«در قصيدة 

  ولدي كَانَ حبِيبِي، و رِجـائي، و حيـاتي  . 4
  

  17بل كـانَ ذَاتـي  .. كانَ أَخي.. ولدي كانَ أَبِي
  

  كانَ سني عيني، و حلمي في سباتي.. ولدي. 5
  

  في صالتي و متاعي في وجودي، و دعائي
  

  لَيتَك تَدرِي كَيف باتَت أُمسـياتي ... ولدي. 6
  

  
  

  )59-57: همان( 
  :دهداز زبان فرزند، خود را مورد خطاب قرار مي» الموت �����«در جايي ديگر از قصيدة 

  هو مخنوقُ األنينِ المفدى و طفليصاح بي . 7
  

يكي وركيني أُمي أدأم ك18أنقـذيني  وي  
  

  أسعفيني بهواء من صمامِ األُوكسـجين . 8
  

ألرتــاح راعيــكــذيني فــي ذ ــذيني وخُ   خُ
  

ــ. 9 ــيقبلي. يقَرِّبين ــانقين. ن ــ. يع   يأدفئين
  

  يأشعرُ بالرِّعشةِ تَسرِي فـي وتينـ   يإنَّن
  

  أخرجِي الحبةَ من جيبي، فقد كَلَّت يميِني. 10
  

ي، علِّي أُشفَى بعديها في فَمحـينِ  وضَع  
  

  )20-19: همان( 
 

16
 

نه.. اي پسرم .8 ايم اي گنجي ود، و آرامشم بود. كند اي جواني كه هر گاه بر آن خيره شدم مرا سرافراز مي. ي روزگارم و اي آرزوي ساله نيم بود روشنايي من ب   .در تاريكي شب سياهم، داريي و ثروتم بود آرزوي زندگا
 17

 
ود .9 ود، اميد من بود، زندگاني من بود      پسرم پدر من ب   نور چشمم بود، رؤياي من در خوابم، و لذت وجودي من بود، او دعاي من در نماز بود.. پسرم  بلكه خود من بود.. برادر من بود.. پسرم محبوب من ب

ي ...پسرم ديروزهايم چه شدكاش تو م   !دانستي كه 
 18

 
رباني. 10 اب طفل ق بده... ام با صدايي در گلو فشرده شده بر من فرياد كمك سر داد، مادر جان مرا دري ناراحتي آرام؛ من را صدا كرد؛ واي مادرم مرا درياب حالي در.مادر جان نجاتم  ده.. كه آه و  ات ب وس. مرا به خودت نزديك كن.. به من ياري رسان، و مرا در آغوشت بگير تا آرامش يابمبا اكسيژني خالص . واي مادر مرا نج بگير. مرا بب ست كنم كه لرزه ، احساس مي..مرا بپوشان. مرا در آغوش  ايم در حركت ا بعد  و آن. قرص را از جيبم بيرون بيار؛ زيرا كه دستم ناتوان شده. اي در رگه ابمرا در دهانم بگذار، شايد كه كمي  ود بي   .بهب
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با اين ويژگي شاعر ضمن بيان . پردازد صباح از زبان فرزند به بيان دردهاي او مي  سعاد
احساسات خود از زبان فرزندش، در سراسر اشعار نوعي همساني و همسويي در بيان لحن 

مگان ندارد صباح تمايلي براي سوگواري با ه . مادرانه و القاي حس زنانه را نمايان كرده است
ور شدن در درياي غم  گرايي و غوطهاو درون. دهد اندوه خود را در دل نگه دارد و ترجيح مي
شده دربارة زنان، نشان داده است كه زنان بيشتر  كه تحقيقات انجام دهد، درحالي را ترجيح مي
  . گرايي دارند تمايل به جمع

تا با اندوه ويژة خود شدت گرايي پرداخته است  پس شاعر ضمن هنجارشكني به درون
دهد؛ چنانكه راضي نيست كسي را در غم خود شريك كند و اين حاكي از  مصيبت را نشان 

  .خاص بودن درد وي است
  

  سادگي الفاظ. 5 - 3-1
توان در آن، واژگان دشوار و  زند، كمتر مي صباح، سادگي الفاظ موج مي  در مرثية سعاد

پردازي اين قصيده، همان جنبة عاطفي و احساسي  ساده پيچيده پيدا كرد و شايد دليل اصلي
خواند  كه مخاطب اين مرثيه را مي  باشد كه بر وجود و جان او مستولي شده است و هنگامي

كند، به  صباح  انتخاب مي  تصاويري كه سعاد. كند خوبي حس مي سادگي و طراوات آن را به
جنسيت  شاعر رابطة مستقيم دارد، زيرا  اين با زبان و. تر استتر و حسي ذهن خيلي نزديك

  .كند صباح احساسات لطيف يك مادر را بيان مي  سعاد
صباح وجود دارد و امكان ارتباط بهتر و بيشتر وي   گويي كه در شعر سعاد ويژگي ساده

هاي بياني ساده  كند، حاصل كاربرد ساختارهاي دستوري و صورت را با مخاطب فراهم مي
هاي  صحنه. سان و ساده نيز معموالً واژگاني عام و حتي تكراري هستندهاي آ است، توصيف

بيانگر » الموت �����«هاي زير از قصيدة  نمونه. شود مي ئهتوصيفي وي در قالبي قابل فهم ارا
  :اين موضوع است

    ومن الموت يقيه، ومنَ الهـولِ يقينـي  . 1
  

19الدمعِ السخينِإنني أغرقُ في بحرٍ من 
19  

  

2 . ي تَعتَريِنـي  ليتيـانفي ك كَانت آالمك  
  

 من طائرةِ المـوت قينـي    آهالتـي هـزَّت ي  
  

  )20-19: 1990صباح،( 
 

19
 

ند؛ من در دريايي از اشك سوزان غرق مي را از مرگ و من را از ترس حفظ مي»طفل«او  .11   .شوم ك
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  :كند چنين بيان مي سادگي الفاظ را » ايمان«او در قصيدة  
3 . يـاتح ا نُورغَيرَ اللََيلِ ي ينَاي20ال تَرَى ع  

  

  
  

4 .قُلت : خينٌوس معالد ف بي   ذَائي نَبرَات  
  

  فَـوقَ النَّيـرات  .. بينَ السـحبِ ... إِنَّه في الغَيبِ
  

  )59 :همان( 
او در زندگي . ديده اشك را به دريا و مرگ را به هواپيما تشبيه كرده است شاعر مصيبت

بيند و اين نااميدي و يأس و ناراحتي را براي خواننده به تصوير  خود جز تاريكي نمي
راحتي قابل تصور هستند و تكرار در آن  صباح به ذهن نزديك و به  هاي سعاد بيهتش. كشد مي

  .شود بسيار ديده مي
  : حس كرد» الموت �����«توان در قصيدة  اين سادگي را مي

  يا كنزَ أيامي ويا حلم سـنيني .. ولدي. 5
  

ــي    ــه يزْدهين ــدقت في ــا ح ا كُلمــباب   ياش
  

6 .ي، مزائى لَيلي الغَبينِكان نُوري، وعجن د     
  

  كانَ مالي وثَرائـي كـانَ أحـالم السـنينِ    
  

  )20-22: همان( 
  : گويد مي» ايمان«در قصيدة 

  ولَدي كَانَ حبِيبِي، و رِجـائي، و حيـاتي  . 7
  

  بل كَانَ ذَاتي.. كَانَ أَخي.. ولَدي كَانَ أَبِي
  

  لمي في سباتي  كانَ سني عيني، و ح... ولَدي. 8
  

  و متاعي في وجودي، و دعائي في صالتي
  

  )58-57: همان( 
كلمات ديگر معني ساده » الغبين«و» يزدهيني«جز دو كلمة  صباح به   در اين ابيات سعاد

فعل «و » ضمير متكلم«، »ولدي«، »حلم«كلمات تكراري مانند . تر است ها راحت دارند و تلفظ آن
تر هستند؛ چنانكه اين تر و هنجارينيز به طبيعت كالم روان و عادي نزديك» ري كانتكرا

  . كند طور مداوم اندوه مرگ فرزندش را به خواننده القا مي زبان تكرار به
  

  تحليل در الية نحوي. 5- 2
ندايي، فعل امر، (هاي بيان كالم انشايي در اين بخش به مسائلي نظير تكرار و كاربرد اسلوب

  .پردازيم مي...) استفهام، و
  

 
20

 
ي .12 نداي نور زندگاني من، چشمانم جز شب چيزي را نم يه(بي   )كنا

صداي من : گفتم  ي -در حالي كه اشكم گرم و جاري است-با لحن  به سر م   .هابر روي روشنايي.. ميان ابرها.. برداو در غيب 
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  يياسلوب انشا. 5- 1-2
  :برد از اسلوب انشايي بهره مي »الموت �����«صباح  براي بيان اندوه خود در قصيدة  سعاد 
  أسعفيني بهواء من صمامِ األُوكسـجين . 1

  

   ألرتـاح راعيـكخُـذيني  وخُذيني فـي ذ..  
  

ــي. 2  ــي. قَرِّبين ــانقيني. قبلين ــي. ع   .أدفئين
  

  تَسـرِي فـي وتينـي    ����
	���إنَّني أشعرُ 
  

  من جيبي، فقد كَلَّت يميِنـي  �����أخرجِي . 3 
  

  ..وضَعيها في فَمي، علِّي أُشفَى بعد حينِ
  

  زيديني شَجي وامنَحينـي .. إيه يا دنياي. 4
  

  21لم يعد لي في المني ما أشْتهي أن تمنحينـي 
  

  )20-19: همان( 
  :شود نيز ديده مي» ايمان«انشايي در قصيدة اسلوب 

   22عن لَونِ مأساتي و مجرَي عبرَاتيلَا تَسل . 5
  كَانَ حبِيبِـي، و رِجـائي، و حيـاتي    ولَدي. 6

  

  بل كَانَ ذَاتي.. كَانَ أَخي.. كَانَ أَبِي ولَدي
  

  ت؟هو آأ ماضٍ؟  أ هو.. أَخُواهم أَينَ: سألُوا. 7
  باتَت أُمسياتي كَيفتَدرِي لَيتَك ... ولَدي .8

  )58-57:همان( 
 ،قربيني خذيني، أسعفيني،(كند  صورت خاص از فعل امر بسيار استفاده مي سعاد صباح به

؛ البته در اين ابيات منظور شاعر از كاربرد فعل امر، )أخرجي تسري، ادفيني، قبليني، عانقيني،
براي ) طور مكرر يا دنياي، و ولدي به(او از ندا . لكه براي تمني استدستور دادن نيست، ب

براي ) أشتهي ما(و تعجب ) ليت(تمني ) أين، كيف(مخاطب قرار دادن پسرش، از اسلوب استفهام 
  .بزرگ نشان دادن مصيبت استفاده كرده است

دنبال هدفي  به ها يك از اين اسلوب پس شاعر از اسلوب انشايي استفاده كرده است و هر
  .است... هستند، مثالً هدف او از استفاده از ندا حاضر كردن مخاطب، لذت بردن از نام مرده و

قلبي، يا  ����الفاظ عاطفي واحساسي مانند يا لهوي، يا ولدي، يا روحي، يا حبيبي، يا 
ه ها ب كارگيري سؤال و استفهام، ناشي از روح عاطفي زنان و گرايش آن و به... مصيبتي و

  ).97: 1996عمر، (گذارد  گو است كه بر زبانشان نيز تأثير ميو مناقشه و گفت
  
  

 
21

 
ندارم كه بخواهم آن را به من عطا كني)حزن(حزنم را فزوني كن و به من عطا كن.. آه اي دنيا. 13   .، ديگر آرزوي 

 22
 

ك. 14   هايم مپرساز رنگ تراژدي و گذرگاه اش
ي.. برادرشان كجاست: پرسندمي   آيد؟                      آيا او رفته است؟ آيا او م
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  تكرار. 5- 2-2
تواند لفظي  تكرار مي. كند شاعر در اشعار خود بر تكرار لفظ، حرف، حركت و اسلوب تكيه مي

شاعر از تكرار براي بيان احساسات خود . و معنايي يا فقط لفظي و در معني متفاوت باشد
تكرار ). 83- 82: 1424فتوح، (رود  كند كه معموالً در رثا و وصف جنگ به كار مي ده مياستفا

نوعي نياز دروني و روحي است كه شاعر ناخودآگاه در اعماق خود احساس كرده است 
  ).636:1985مهنا، (

را » فعل امر«و » ي متكلم«او . صباح در همة ابياتش از تكرار استفاده كرده است  سعاد
و » ي متكلم«بار  48» الموت �����«كه در طول قصيدة  طوري كند، به ز حد استفاده ميبيش ا

اين تكرار در . كند را تكرار مي» ي متكلم«بار  45» ايمان«بار فعل امر و در قصيدة  17بيش از 
  :نيز وجود دارد» الموت �����«قصيدة 

  بهواء من صـمامِ األُوكسـجين   يأسعفين. 1
  

  ...يخُـذين  اعيـك ألرتـاح  في ذر يوخُذين
  

ــ. 2 ــ. يقَرِّبينـ ــانقين. يقبلينـ ــ. يعـ   .يأدفئينـ
  

  يأشعرُ بالرِّعشةِ تَسرِي فـي وتينـ   يإنَّن
  

  ي، وأهذي فـي أنينـ  يأصرخُ من نَار يإنن. 3
  

  23ي، وغَدا اليأس خَـدين يبعد أنْ جنَّ جنون
  

ـينِ . 4 صمن حصنٍ ح تدالذي شي بعد ما انهد  
  

 يكان فـي مسـتقبل   - ���  مـأواي األمـينِ   �
  

  )21-19: 1990صباح،( 
  :نيز آورده است» ايمان«در قصيدة 

ـ  كَانَ ولدي. 5   ي، و حيـات ي، و رِجـائ يحبِيبِ
  

لدـ .. يكانَ أَبِ يو ـل  .. يكانَ أَخـ  كـانَ ب يذَات  
  

7 .لدكانَ ..يو يسن ينيعلمح ي، و   اتـب ـي سيف  
  

تاعم يو ودي وجيفعائد ي، و التي صيف  
  

  )57:همان( 
، فعل مخاطب »...ناري، أنيني، جنوني و ولدي «در » ي متكلم«صباح با تكرار و توالي از  سعاد

هنرمندانه ) ولدي(وسيلة ندا  و مخاطب قرار دادن فرزندش به» ...خذيني، قربيني، قبليني و«امر 
البته يكي از ويژگي زبان زنانه . . كشد مخاطبان به تصوير مياندوه خود را از فراق در اذهان 

صباح از مصاديق ديگر تكرار،   سعاد). 108: 1996عمر، (استفادة فراوان از صيغة مخاطب است 
جن و جنوني، (هايي كه يك اشتقاق دارند  ، كلمه»ذ، ق، ن و الف«، حروف »خذيني«مثل كلمة 

  : صباح  به دو دليل زير است  تكرار در شعر سعاد .كند استفاده مي... و) حصن و حصين 
 

23
 

ويم از آتش درونم ناله ميكنم 15 نااميدي همراه و هم صحبت من شد و در درد هزيان ميگ   بعد از اينكه جنونم به اوج خود رسيدو 
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او معموالً در رثا از تكرار . كند شاعر از تكرار براي بيان احساسات خود استفاده مياول اينكه 
معتقدند  25ورث و شاتل 24كيت. كند، زيرا اثر تكرار در اين نوع ادبي بسيار بيشتر است استفاده مي

) 95: 1996عمر، (كنند  و از كلمات تكراري بيشتر استفاده ميزنان دايرة لغات محدودتري دارند 
  . شود صباح بيشتر ديده مي  شايد به همين دليل پديدة تكرار در قصيدة سعاد

شده  گردد؛ زيرا براساس تحقيقات انجام دوم اينكه تكرار به محيط اجتماعي شاعر برمي
هاي معنوي  است كه داللت يكي از امور دوران معاصر، پديده تكرارمشخص شده است كه 

يكي از پرتوهاي ناخودآگاه است  ئكهكند و به گفتة نازك المال دارد، از وجود لغوي تخطي مي
  ).43: 1983ئكه، مال(كند  سازد و او را  روشن مي كه شعر را بر اعماق شاعر چيره مي

  
  تحليل در الية بالغي. 5- 3
  ر افزوني بار اندوه و غم به شعر سعادكارگيري صور بياني مانند تشبيه و استعاره د به

زند، با  صباح كمك بسياري كرده است؛ براي نمونه وقتي كه از گريه كردن خود حرف مي
خوبي  كشد و حالت غم و اندوه خود را به استفاده از صور بياني حزن خود را به تصوير مي

  . كند و با زباني عاطفي به خواننده القا مي
  :كند صورت زير بيان مي را در قالب زباني تصويري به صباح گرية خود  سعاد

  ومن الموت يقيه، ومنَ الهـولِ يقينـي  . 1
  

  إنني أغرقُ في بحرٍ من الـدمعِ السـخينِ  
  

كند و در همين بيت بدون هيچ  انگيز اين موضوع را بيان مي وي با استفاده از زباني حزن
من در دريايي از اشك گرم غرق «: كند مي گونه تبين اي اشك ريختن خود را اين واسطه

  .كند چنانكه با ذكر تشبيهي زيبا بار عاطفي آن را چند برابر مي» ام شده
  

  تشبيه. 5- 1-3
ترين اغراض علم بيان است كه شاعر يا اديب براي فهماندن و رساتر كردن  تشبيه يكي از مهم

تر باشد و خواننده را به   يكهرچه تشبيه به ذهن نزد. كند موضوع خود از آن استفاده مي
ترين كاربردهاي  از رايج. تر است كند تأثيرش بيشتر و متن ادبي تر مقصود شاعر نزديك

در اين مقاله به بررسي تشبيه در اشعار رثائي . است.... تشبيه در اشعاري مانند رثا، غزل و
 

24. Keith  
25. Shuttleworth  
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براي بيان اندوه » وتالم �����«پردازيم؛ چنانكه او در قصيدة  شناسي مي صباح از ديد زبان
  :كند خود از تشبيه استفاده مي

  ومن الموت يقيه، ومنَ الهـولِ يقينـي  . 1
  

  إنني أغرقُ في بحرٍ من الـدمعِ السـخينِ  
  

  قَالها، ثم أرتمي في األرضِ كالفَرخِ الطَّعينِ. 2
  

  26فارتَمى قَلبي عليه فـي ارتيـاعٍ وحنـينِ   
  

  )21- 20: 1990 صباح،( 
  :گويد مي» ايمان«قصيدة و در 

  27لَو بساطُ األَرضِ طرسي، و لَو البحرُ، دواتي. 3
  كَانَ إِلهامي، و إبداعي، و أَحلَى أُغنيـاتي . 4

  

 اتــم ــأرقِّ النَّسـ ــدياً، كَـ ــاعرِياً، و نـ   شَـ
  

  كانَ سني عيني، و حلمي في سباتي.. ولدي. 5
  

ودي وجي فتاعم يوالتي صي فعائد ي، و  
  

6 .كَاتلي كَتاجِ المأسلى راً عي تَاجكَانَ ل  
  )58-57:همان( 

هايش را به دريا تشبيه كرده است؛ در اينجا لوحي را براي  شاعر در بيت اول اشك
كند كه دريايي از اشك گرم را تصور كنند و از آنجا كه اشك سرد  خوانندگان طراحي مي

خوبي توانسته در اين ابيات با كلمات  شادي و اشك گرم حكايتگر حزن است، به دهندة نشان
خورده  صباح در بيت دوم پسرش را به جوجة زخم  سعاد. انگيز، غم خود را بيان كند حزن

تشبيه كرده است كه در اين توصيف نيز حقيقت بازتاب زبان اجتماعي ادبي شاعر مشخص 
او . خوبي استفاده كرده است روزمرة مربوط به زبان زنانه بهها و كلمات  است، زيرا از تشبيه

گويد اگر زمين براي او مانند كاغذ و دريا مانند جوهر باشند، توانايي بيان  در ابيات بعد مي
هاي ديگر با زبان تشبيه فرزندش را تمام زندگي و وجود  بزرگي حزن او را ندارند و در بيت

  ).، عيني، حلمي، سباتي، متاعي، دعائي و تاجأرق النسمات،سنيإلهامي، أغنياتي، (داند  خود مي
  

  استعاره. 5- 2-3
تر دارد و در  هايي است كه تشبيه بليغ يكي ديگر از انواع علم بيان، استعاره است كه از تركيب

راز بالغت استعاره «: گويند كه علماي بالغت مي طوري نشيند، به روح مخاطب استوارتر مي
پردازيم تا نحوة  ژوهش به بررسي اين غرض مهم بالغي در اشعار صباح ميدر اين پ. »است

 
26

 
ا اضطراب و حنين طفل اين را گفت و بر زمين افتاد مثل جوجه. 16 تاد ب   .ي زخمي، پس قلبم بر او اف

 27
 

شدرگهاگر زمين برايم ب. 17 ات من با   !اي باشد، و اگر دريا دو
مترين تزانهمن بود، او شيرين) شاعرانه(او الهام و ابداع  ود   شاعرانه، و شبن ند خوشهاي من ب سيم گونه، همان   .هانوا ترين ن

تاج سر من بود   .چون تاج پادشاهان 
 



  ...بررسي گونة كاربردي زبان                                 ان                                و همكار كبري روشنفكر 
 

128 

وي در قصيدة . استفادة شاعر از زبان استعاري و تأثير آن بر مخاطبان را بررسي كنيم
  :سرايد چنين مي» الموت �����«

  زيديني شَـجي وامنَحينـي   ...إيه يا دنياي. 1
  

  ينـي لم يعد لي في المني ما أشْـتهي أن تمنح 
  

  )21: 1990صباح،( 
  :گويد مي» ايمان«در قصيدة 

  يرَ اللَيلِ يا نُور حياتيلَا تَرَى عينَاي غَ. 3
  )58 :همان( 

براي توصيف فرزندش استفاده كرده ) و نور حياتي دنيا(صباح از استعارة تصريحه  سعاد
با توجه به ديدگاه  دهد، زيرا در اين دو بيت دوباره زبان و جنسيت خود را نشان مي .است

دهد كه زن يك مادر  شناسي زبان، وابستگي زنان به فرزندانشان در آثارشان نشان مي جامعه
داند و بدون فرزند، زندگي برايش ارزش است و تمام دلبستگي زندگي خود را در داشتن فرزند مي

  . گيش استكند كه پسرش تمام زند صراحت بيان مي صباح به  در اين دو بيت سعاد. ندارد
  

  تناسب موسيقي و مضمون در زبان سعاد صباح. 5- 4
رود،  وار پيش مي كند و داستان را از زبان فرزندش آغاز مي» الموت �����«صباح قصيدة   سعاد

گويي نوعي حكايت است كه از دو شخصيت تشكيل شده و داراي زمان و مكان و ديگر 
خواهد كه  زند، بعد از مادر مي مادرش حرف مي هاي فرزند با از سختي. هاي داستاني است ويژگي

گويد كه در دريايي  شاعر در ادامه دربارة خود مي. او را از آن محل نجات دهد و به آغوش بگيرد
پردازد كه همه زندگيش بوده است و  از اشك گرم غرق شده است، سپس به توصيف مبارك مي

اي وارد  كند، بدون هيچ مقدمه ا پرسش آغاز ميرا ب» ايمان«او قصيدة . رساند سخن را به پايان مي
شود و با  شود و تا آخر از اين محور خارج نمي موضوع مصيبت از دست دادن پسرش مي

  .رساند درخواست كمك از پروردگار براي اينكه او را تسلي ببخشد، آن را به پايان مي
ه شكل وحدت عضوي هايش در راستاي يك موضوع بصباح از آغاز تا پايان مرثيه  سعاد 

برد و انتخاب واژگان، لحن عاطفي كالم، ساخت رثايي موضوع را پيش مي) وحدت ارگانيك(
اشعار و موضوع كه همگي دربارة مرگ فرزند هستند، القاي نوعي گونة زباني زنانه را در 

  :تواند به دو دليل زير باشد اين ويژگي در قصيده مي. كننداشعار سعاد صباح نمايان مي
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دهد كه بر كل قصيده صباح را به فرزندش نشان مي  اول، وابستگي بيش از حد سعاد 
  .محوري است سايه افكنده است، پس وحدت موضوع و انسجام دارد و تك

تأثير مستقيم قرار داده، زيرا در عصر جديد  دوم، شيوة نگارش روزگار كه شاعر را تحت
  .وحدت ارگانيك رواج داشته است

  

 ريگي نتيجه. 6

عنوان شاعر  كويتي، از جهات مختلفي در حوزة ادبيات به - صباح شاعر معاصر عراقي از سعاد 
وي در كشاكش شكوفايي شعر به مصيبت از دست دادن فرزند مبتال . شود مطرح نام برده مي

دارد تا با زباني مادرانه اين غم  هاي مرگ پسرش او را به سرودن مرثيه مي شود و درد و رنج مي
طور  كند، زبان مادرانه به نجا كه احساسات لطيف يك زن را بيان مي كند و از آ زن را بيان ميو ح

  :صباح به شرح ذيل است  بازتاب جنسيت در زبان سعاد. گذارد اثر مي هايش مستقيم بر مرثيه
سرايي است كه از نظر نوع كاربرد واژگان و تعابير قصيدة صباح از نوع ادبي مرثيه

زبان صباح، عاطفة . هاي مرثيه را انعكاس داده استن سوز و اندوه، ويژگيشعري و بيا
به همين دليل در الية كاربرد واژگان . كند خوبي بيان مي صادقانه و سوز و گداز شاعر را به

  .صباح زبان دل هستند  هاي عاطفي فراوان است؛ بنابراين اشعار سعادبسامد واژه
ب ندايي و امري بيشتر استفاده كرده و از اسلوب تكرار در سطح نحوي سعاد صباح از اسلو

توانايي ايجاد ارتباط با مخاطب از طريق انتخاب ابزارهاي كالمي كه . نيز بسيار بهره برده است
از جمله ابزارهاي . دهد، نتيجة انتخاب زنانة وي استلحن صميمانه و مادرانة وي را بازتاب مي

تا با لحني صميمانه، ارتباط عاطفي بيشتري با مخاطب برقرار  زباني كه به سعاد صباح كمك كرده
  .ها و مضامين آشنا و مأنوس و كالم قابل فهم وي استكند، انتخاب واژگان ساده، موضوع

اي كه گونه گويد، بهشاعر با لحني مهربان و مادرانه و واژگاني ساده با فرزند سخن مي
  .مهر و عطوفت يك مادر را در زبان وي ديد ها وها و نگرانيتوان مويهراحتي مي به

همچنين شاعر با انتخاب مضاميني نظير مهرورزي، رنج روزگار، قلب مجروح، خون دل، 
  .ديدگاه زنانة خود را دربارة مسائل مختلف نمايان كرده است... كمان قضا و 

اندوه  كوشد مي...) تشبيه، استعاره و(در سطح بالغي نيز از نظر كاربرد صور بالغي 
  . دروني و زبان عاطفة مادرانه خود را بازنماياند
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صباح مطابق همان چيزي نيست كه در زبان شاعران   مفهوم انتزاعي حزن در شعر سعاد
اساس دانش، تأثيرپذيري از حوادث و جنسيت، برخورد متفاوتي با  ديگر وجود دارد، زيرا انسان بر

ستقيم بر زبان شاعر تأثير گذاشته است، مانند طور م در اين قصيده جنسيت به. حوادث دارد
مسئلة ديگر نحوة كاربرد . هاي زنان است كه شاعر تسليم شده است كه اين امر از ويژگي  زماني

جمالت ساده و واژگاني ، شاعر با زباني ساده و روان در قالب تشبيهات. كلمات و جمالت است
  .ن را از حيث ذهنيت زنانه مورد توجه قرار دادتوان آ كند كه مي قابل فهم حزن خود را بيان مي

  

  پيشنهادها. 7
  :كنيم مند به پژوهش در اين حوزه هستند، موضوعات ذيل را پيشنهاد ميدر پايان به كساني كه عالقه

  هايش؛ بررسي گرايش ديني سعاد صباح در مرثيه. 1
هنجارگريزي،  سازي،هاي سعاد صباح از نظر برجسته بررسي نقد فرماليستي مرثيه. 2

  .آرايي و تكرار واج
  

  ها پي نوشت. 8
1. gender 

2. sapyr 
3. Labov 
4. fishman 

  :هاي زير رجوع كنيدهاي زباني زنان و مردان، به پژوهشبراي مطالعة بيشتر دربارة تفاوت .5
تمايزگونگي جنسيت در اشعار پروين اعتصامي «). 1389. (شريفي مقدم، آزاده و آناهيتا بردبار -

پژوهشي دانشگاه پژوهشي علوم انساني زبان –فصلنامة علمي  دو. »)شناختيپژوهشي زبان(
  .151 -125، صص 3، ش2س. )س(الزهرا

  .آذيننشر گل: تهران. 1چ . شناسي اجتماعيجنسيت و زبان). 1388. (محمدي اصل، عباس -

6. Brend 

7. Zimmerman 
8. West 

9. Lakoff 
10. Kamer 

م مدد جستم تا مرگ را از كسي كه تاجي است بر واسطة ايمان و دين درگاه خدا به  چه بسا به .11
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  .  ، بازدارد)ماية افتخارم(پيشانيم 
كردم، پس از خداوند دربارة روزهاي باقيماندة عمرم سؤال دنيا را پر از آواز اندوه صفحات مي .12

  .كن
  !دهدمي تنها ايمان من به پروردگارم است كه مرا نجات. كندرحمتي از او كه تا روز مرگم، مرا آرام مي

كه  رومي زماني شود؛ براي مثال ابن اي است كه در اشعار مردان ديده مي اين برخالف روحيه .13
شود و از  ور مي گيرد و روح طغيانش شعله دهد، طريق عصيان در پيش مي فرزندش را از دست مي

را گشايد كه آن  اينكه آماج مصيبتي شكننده قرار گرفته است، زبان به شكايت و اعتراض مي
 :كند گونه بيان مي اين

  ولكــــن ربــــي  شــــاء  غيــــر  مشــــيتي 
  

  ال العبــــد ���������وللــــرب إمضــــاء 
  

  و مـــــا  ســـــرني  أن  بعتـــــه  بثوابـــــه
  

ــه التخليـــد فـــي   ــد ������ولـــو أنـ   الخلـ
  

ــا، ــبته وال بعتـــــه طوعـــ   ولكـــــن غصـــ
  

ــدي     ــن مع ــوادث م ــم الح ــى ظل ــيس عل   ول
  

خداوند «گويد  كه مي كار است؛ هنگاميرومي آش بينيم در اين ابيات روح طغيان ابن كه مي طور همان
پس در اينجا روح . »پسرم را غصب كردند«گويد  يا آنجا كه مي» كند خالف خواست من عمل مي بر

شود كه پسرش را با بهشت عوض كند و سر  شود و حتي حاضر نمي قدرت و سركشي آشكار مي
.                                                                                             انداست او عمل كردهخالف خو ستيز با قضا و قدر دارد، زيرا معتقد است قضا و قدر بر

مرگ كه يقين ) هواپيما(گرفت، آه و افسوس بر پرندة  اي كاش كه دردهاي تو وجود من را فرا مي .14
  .  من را متزلزل كرد

پي آمدند و  در هاي من پياميديم و از ضعف صبوري، حسرت و آه از نا) درد و رنج(آه از اين آتش  .15
  . هايم به زمين افتادندگام

گاه بر آن خيره شدم مرا  اي جواني كه هر. هايم اي گنجينة روزگارم و اي آرزوي سال. اي پسرم .16
روشنايي من بود و آرامشم بود در تاريكي شب سياهم، دارايي و ثروتم بود، . كند سرافراز مي

  .زندگانيم بودآرزوي 
پسرم پدر من بود، برادر من بود، بلكه خود . پسرم محبوب من بود، اميد من بود، زندگاني من بود .17

  .من بود
  .او دعاي من در نماز بود. پسرم نور چشمم بود، رؤياي من در خوابم و لذت وجودي من بود

  !دانستي كه ديروزهايم چه شدپسرم كاش مي
مادر ... و فشرده شده، بر من فرياد كمك سر داد؛ مادر جان مرا دريابطفل قربانيم با صدايي در گل .18

واي مادر ... . كه آه و ناراحتي آرام، من را صدا كرد؛ واي مادرم مرا درياب حالي جان نجاتم بده در
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مرا به . با اكسيژني خالص به من ياري رسان و مرا در آغوشت بگير تا آرامش يابم. مرا نجات بده
اي در  كنم كه لرزه احساس مي. مرا بپوشان. مرا در آغوش بگير. مرا ببوس. كنخودت نزديك 

را در دهانم   قرص را از جيبم بيرون بياور، زيرا دستم ناتوان شده و آن. هايم در حركت است رگ
  .بگذار، شايد كه كمي بعد بهبود بيابم

  .شوم ز اشك سوزان غرق ميكند؛ من در دريايي ا را از مرگ و من را از ترس حفظ مي» طفل«او   .19
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