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 دهیکچ
ای از استعاره را ارائه شناسان شناختی برداشت تازهزبان
اند که با مفهوم سنتی آن متفاوت است. این برداشت کرده

لیکاف و جانسون معرفی کردند. را نخستین بار،  از استعاره
استعاره دیگر واحدی برحسب  در این برداشت تازه،

بلکه نوعی  ؛شودمشابهت با واحدی دیگر جایگزین نمی
حسی در  تجربةبر اساس  قبالً ساخت اسنادی است و 

 عاشق،» یزبان استعارۀ ست. برای مثالاذهن ثبت شده
ۀ ستعاربازنمود یک ا« باری از رنج بر دوش داردکوله

عشق، سفر » ان است که:مشده در ذهن مفهومی ثبت
های مفهومی به سه دسته: جهتی، هستی استعاره«. است

شوند. این مقاله بر آن است شناختی، ساختاری تقسیم می
مفهومی را تشریح کرده و چگونگی ورود آن  استعارۀتا 

های متعددی تحلیل کند به زبان شعر نو را بر اساس نمونه
های مفهومی در به تحلیل و تطبیق استعاره گاهآنو 

 هپرآوازشاعر  ،غادة السمانی از اشعار خانم یهانمونه
غادة بپردازد. در این میان، ارزش تصویری اشعار سوری 

و هنجارگریزی در شعر وی نیز به روش توصیفی  السمان
 ترین دستاورد این مقاله راشود. مهمـ تحلیلی بررسی می

های مفهومی در شعر بات حضور پررنگ استعارهتوان اثیم
این اشعار و تاثیر ة و تحلیل تصویرشناسان غادة السمان

محیط زندگی و جغرافیای عربی شاعر بر شعر وی دانست 
عنوان تصویر مرکزی و محوری شعر و این که صحرا به

 .شودوی محسوب می

 ،یزیهنجارگر ر،یتصو ،یمفهوم ۀاستعار: هادواژهیلک
 .ة السمانغاد
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Abstract 

Cognitive linguists have introduced a new 

conception of metaphor, which is different from 

the traditional notion of it. This metaphor was 

first introduced by Lakoff and Johnson. In this 

new conception, the other metaphor of one unit 

is not replaced in the same way as another, but 

rather a documentary formulation, and has 

already been documented based on the sensory 

experience. For example, the linguistic metaphor 

"loves a lot of suffering" is the representation of 

a conceptual metaphor recorded in our minds: 

"Love is a journey." Conceptual metaphors are 

divided into three categories: directional, 

ontological, structural. This article is intended to 

explain the conceptual metaphor and analyze 

how it enters into the language of new poetry 

based on numerous examples, and then analyzes 

and adapts conceptual metaphors in samples of 

the poems of Mrs. Ghadat al-Samman, the great 

Syrian Poet It deals. In the meanwhile, the visual 

value of the poems of al-Sammān and Normality 

in his poetry is also examined by descriptive-

analytic method. The most important 

achievement of this article is to prove the 

presence of the meaningful metaphors in Ghadat 

al-Samman's poetry and the illustrative analysis 

of these poems and the influence of the poet's 

Arabic environment on his poetry and that the 

desert is considered as the central image of his 

poetry. 

Keywords: Conceptual Metaphor, the Image, 

Abnormality, Ghadat Samsan. 
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 مقدمه
ها شناسی به بالغت، برخی از تعریفبا ورود زبان

م ه شد بههیم بالغی که بدیهی پنداشته میو مفا
گسترش یافت. یکی  هاآنمعنایی ۀ ریخت و حوز
شناسی است که زبان« استعاره» از این مفاهیم

هایی را توانست در تعریف آن دست ببرد و نمونه
استعاره،  شدۀانگاشتهمطرح کند که تعریف بدیهی 

تا شد و این زمینه را فراهم کرد نمی هاآنشامل 
ۀ استعار» ای از استعاره مانندتعریف و انواع تازه

که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، « مفهومی
شناسان مطرح شود. در این میان، نقش معنی

شناسان است. تر از سایر زبانشناختی پررنگ
شناسی شناختی که از دستاوردهای معنی
است که ساختار زبان  بر آن است،شناسی زبان
اس مستقیم شناخت ما از فضای پیرامونی انعک

با  زبانی،است؛ به این صورت که تعابیر 
های خاص شکل های ما از موقعیتسازیمفهوم

سازی ذهن است. به گیرد و معنا همان مفهوممی
های طور مستقیم، موقعیتعبارت دیگر، زبان به
دهد، بلکه ذهن از این خارجی را نشان نمی

ای دارد و زبان آن زی ویژهساها مفهومموقعیت
دهد. بر این اساس، انسان سازی را نشان میمفهوم

خود،  گانةپنجاز طریق حواس  از همان بدو تولد
کند و کار شناخت جهان اطراف خود را آغاز می

ای ای و طرحوارهزمینههای پیشبسیاری از دانش
های گیرد و همین طرحوارهدر مغزش شکل می

مفهومی را به ۀ گیری استعارلشک زمینةتصوری 
 آورند.وجود می

شناسی شناختی، معنا در واقع، در معنی»
 زبانی،مفهومی است که در اثر کاربرد یک صورت 

گیرد حسی یک موقعیت در ذهن شکل می تجربةو 
زبانی  و این همان تجسم است که در ساخت

. : مقدمه(1389نک: راسخ مهند، ) «یابدانعکاس می
دیداری ة توان گفت انسان از هر تجربمی نتیجهدر 

کند و بر سازی مییا شنیداری یا حسی، مفهوم
سازی است که تعابیر زبانی اساس همین مفهوم

ستعاره به ا» گیرد. فراتر از آن باید گفت:شکل می
ۀ زبان، بلکه در حوز حوزۀاین معنی، نه تنها در 
ای وسیعی از زندگی ما را هاندیشه و عمل، بخش

 . به عبارت دیگر، نظام مفهومی ما«گیرددر بر می
بنای آن اندیشه و عمل میعنی همان نظامی که ما بر

مفاهیمِ حاکم بر » کنیم، مبتنی بر استعاره است.می
 شود،ینم فکریفقط شامل موضوعات اندیشة ما 

تا پیش پا را ما روزمرۀ لکه همچنین اعمال ب
ساختار  گیرد.یدر بر م ترینِ جزئیاتافتاده

 چگونگیما در جهان، و  مراودۀ نحوۀادراکات، 
تعامل ما با سایر افراد را همین مفاهیم ]ذهنی[ ما 

 نقشیما  مفهومیدهد. بنابراین نظام یتشکیل م
ند. کیمان ایفا مدر تعریف واقعیات روزمره اساسی

ان عمدتاً میه نظام مفهومکاگر نظر ما مبنی بر این
اه ]باید گدرست باشد، آن تبر استعاره اسی مبتن

 ما، وی ندیشیدن ما، تجربه هاۀ ابپذیریم که[ نحو
هستند بسیار مرتبط  موضوعاتیمان اعمال روزانه

 .(2: 1381لیکاف،) .با استعار
مفهومی ۀ هدف مقاله حاضر آن است که استعار

گیرد های تصوری شکل میطرحوارهة را که بر پای
هایی نین استعارهتشریح کند و نشان دهد چگونه چ

و پایه زبان شعری ، شونددر شعر نو پدیدار می
گیرند. پس از شرح و بررسی اجمالی قرار می

شناسی شناختی و اشاره به استعاره از دیدگاه زبان
آراء و نظریات جورج لیکاف و مارک جانسون، به 

های مفهومی در بحث و تحلیل و تطبیق استعاره
 پرآوازۀشاعر  غادة السمان ی از اشعار خانمیهانمونه

پردازیم. جامعه آماری این پژوهش، از سوری می
و مقاالتی است که رویکرد  هاکتابیک سو، 

اند و از هویت معاصر به استعاره را تحلیل کرده
اند و از سوی زبانی و مفهومی سخن گفته استعارۀ

 و به ویژه دفتر شعری غادة السماندیگر، اشعار 
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های است که نمونه« بر خالف باددهم شهادت می»
ای از تجدد در محتوا و خالقیت در شکل را تازه

گری نهفته در آن، های طغیانو جلوه دربردارد،
های اعتراض نسل جدید جوانان عرب علیه سنت

 تاباند.عربی را بازمیة ای حاکم بر جامعقبیله

 پژوهشة پیشین
 زمینةکم در  مفهومی، دست استعارۀموضوع 

پژوهشی چندان  دیرینةطبیقی و کاربردی، ت
شناسان مطرح ای ندارد و بیشتر در آثار زبانگسترده

چند مقاله و کتاب به  زمینه،است. در این شده
 از جمله: مقاله است؛آمدهرشته تحریر در 

از جورج « باور داریم هاآنهایی که به استعاره»
ة حسن شعاعی که در فصلنامة لیکاف با ترجم

 است. مقالهاوش شماره یک به چاپ رسیدههزر
نظریه معاصر استعاره از دیدگاه لیکاف و »

از زهره هاشمی که در فصلنامه « جانسون
شماره دوازده چاپ شده و به تشریح  پژوهیادب

موضوع استعاره از دیدگاه معناشناسان شناختی 
 مفهومیۀ بررسی استعار» ست. مقالهاپرداخته

ناسی شپور بر پایه معناامیندر شعر قیصر « رفتن»
از مصطفی گرجی و محمود صارمی. این « شناختی

مفصل به نمودهای  نسبتاًمقاله، ابتدا در بحثی 
سنتی و مفهومی پرداخته و فقط بر مفهوم ۀ استعار

ست. ارفتن در شعر قیصر امین پور تأکید کرده
از زهره « عشق صوفیانه در آینه استعاره» کتاب

مفهومی، سعی ۀ تحلیل استعار برهاشمی عالوه
است مصادیق آن را در ادبیات صوفیانه ردیابی کرده

از کورش صفوی که مجاز و « استعاره» کند. کتاب
با استعاره،  هاة آناستعاره و توسیع معنایی و رابط

ریزی سنت استعاره در غرب و در میان ایرانیان پی
های فراوان سعی و با نمونه کرده،را بررسی 

های تازه استعاره را بیان ست مفاهیم و داللتاهکرد
تر است شناسی پررنگکند. البته در این کتاب، زبان

استعاره از  زمینةتا ادبیات. سرانجام باید گفت در 
شناسی و نیز در شعر معاصر فارسی، دید زبان
ست، اما در شعر اهای زیادی انجام شدهپژوهش

 استعارۀل هایی از تحلیکالسیک عربی نمونه

 استعارۀبررسی تطبیقی » مانند:. بینیممفهومی می

« مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد
مفهومی  ۀاستعار» از آرزو ماند علی و همکاران، و

از « های تصویری در اشعار ابن خفاجهارهوو طرح
شعر ۀ اصغر ذوالفقاری و همکار. در این میان، بهر

ن نوع از استعاره بسیار نو عربی از بازشناسی ای
های مفهومی زنانه استعاره» اندک است مانند مقاله:

از سعید « غادة السماندر شعر فروغ فرخزاد و 
های جنسیتی را وند و همکار، که استعارهزهره

گامی نو در مسیر  است. پژوهش حاضرتحلیل کرده
در شعر نو  مفهومی، استعارۀتحلیل و بازخوانی 

 آید.میعربی به شمار 

 مبانی نظری
مفهومی برای نخستین بار در استعارۀ اصطالح 

از لیکاف و « هایی که باور داریماستعاره» کتاب
تدریج، به یکی از جانسون معرفی شد و به

 شناسی شناختی مبدل شد.موضوعات اصلی معنی
مفهومی، با استعاره  استعارۀ(. 117: 1396صفوی، )

. در تعریف سنتی اش متفاوت استدر مفهوم سنتی
از استعاره، واحدی برحسب مشابهت با واحدی 

: 1387نک: شمیسا، ) شوددیگر جایگزین می
مفهومی در حقیقت نوعی ۀ ، اما استعار(153

 قبالً و چنان که پیشتر گفتیم  است،ساخت اسنادی 
 ست.اسی در ذهن ثبت شدهة حبر اساس تجرب

معاصر استعاره آن است که  نظریةرویکرد »
ها نیست، امری زبانی و در حد واژه صرفاًتعاره، اس

استعاری هستند.  اساساًبلکه فرایندهای تفکر انسان 
معاصر استعاره دو ادعای مهم ة دهندگان نظریارائه

که استعاره به زبان ادبی اختصاص دارند: اول این
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 و ندارد، بلکه در کاربرد روزمره زبان جای دارد
امری زبانی نیست، بلکه  اصوالًاستعاره که ایندوم 

 و گلفام) «در نظام تصوری ذهن بشر جریان دارد
گیریم بر این اساس نتیجه می (.5: 1381 راد،یوسفی

که استعاره در معنای سنتی با استعاره در مفهوم 
های ( تفاوتشناختییا بهتر بگوییم استعاره) معاصر

 گونهاینتوان ها را میاوتاین تف اساسی دارند.
 ادبی زبان به استعاره سنّتی، نگاه در» زیابی کرد که:ار

 استعاره نگاه شناختی، در امّا است مربوط هنری و

 ناپایداریشان، همة با و است انسان اندیشیدن فرآیند

ۀ استعار سنّتی، نگرش در .سازندمی پایدار مفاهیمی
 و شودمی زنده هایاستعاره شامل تنها ادبی

 نامند.می مرده هاییا استعارهر پربسامد هایاستعاره
 بلکه نیست هنجارگریزی مفهومی، استعارۀ

 نگاه در است. روزمره و خودکار زبان کاربرد
 مشابهت عالقة با است واژه کاربرد استعاره سنّتی،

 هم دیگر هایعالقه شناختی، نگاه در مّاا
 وند،زهره) «میزنند پیوند را سازاستعاره هاینگاشت
1397: 114). 

های های مفهومی، ساختها یا استعارهاین قاعده
« عشق سفر است» ،«خشم گرما است» ذهنی نظیر

-ست آوردن تجربهدهستند که با گذشت زمان و به

اند. صورت قانون درآمدههای دیداری و شنیداری به
مفهومی، بنا به باور ۀ استعار» از سوی دیگر،

اب و ناسان شناختی، در فرهنگ و هنر و آدشمعنی
شوند و هیچ ضرورتی ندارد ها ظاهر میرسوم انسان

که حتمًا بازنمود زبانی داشته باشند. به این ترتیب، 
ای ببینیم که کافی است ما در رفتار اعضای جامعه

انند و به این نتیجه دکاالهای گرانقیمت را بهتر می
« گران بهتر است» ی نظیرامفهومی استعارۀبرسیم که 
ای از چنین است، خواه نمونهثبت شده هادر ذهن آن

 «قاعده را در زبان آن جامعه بیابیم، خواه نیابیم
حال اگر با این جمله روبرو  .(65: 1395افراشی، )

 .«باری از رنج بر دوش داردعاشق، کوله» باشیم که:

زبانی، بازنمود یک  استعارۀتوانیم بگوییم که این می
 مان است که:شده در ذهنمفهومی ثبت استعارۀ

 «.عشق، سفر است»
 استعارۀبه باور لیکاف، وقتی قرار باشد یک 

زبانی  استعارۀمفهومی، بازنمود زبانی بیابد و به 
مبدل شود، ما با فرآیندی به نام نگاشت سروکار 

ۀ چنین شرایطی، هر استعار خواهیم داشت. در
شود. ای یک عاملِ نگاشت نامیده میهومیمف

 B , A» ومی، چیزی شبیه بهمفه استعارۀساخت 
ناسان شناختی ششود. معنیدر نظر گرفته می« است

جا، ما با دو حوزه سروکار بر این باورند که در این
مقصد نامیده ۀ که حوز Aی داریم: یکی حوزه

 مبدأ است.ۀ که حوز B حوزۀ ود، و دیگریشمی
ای ای انتزاعی از رهگذر پدیدهزمانی که پدیده»

مندِ عناصر شود، با فرافکنی نظاممی حسی، مفهومی
هستیم. بدین  روبروهدف  حوزۀقلمروی منبع به 

گیرد ترتیب، نظامی از تناظرهای مفهومی شکل می
که لیکاف و جانسون از آن به نام نگاشت یاد 

 .(35: 1394هاشمی، ) «کنندمی
 «استزمان پول » مفهومیۀ ین اگر استعارابنابر

مفهومی یا عامل ۀ استعاررا در نظر بگیریم، این 
در « زمان» شود.نگاشت از دو حوزه تشکیل می

مبدأ به ۀ حوز« پول» مقصد است و حوزۀاینجا 
آید. حال ادعا بر این است که مفاهیم حساب می

=زمان( ) مقصد حوزۀ=پول( بر مفاهیم ) مبدأ ۀحوز
« وقتم هدر رفت» در جمله: مثالًشود. نگاشت می

 مفهومی به شکلۀ استعارما در ذهن خود، یک 
که این  جاآنایم. از را ثبت کرده« زمان پول است»

زمان پول » یابد،مفهومی، بازنمود زبانی میۀ استعار
این  شود.به یک عاملِ نگاشت مبدل می« است

، و «زمان» قصد، یعنیۀ معامل نگاشت از دو حوز
است و وقتی تشکیل شده« پول» بدأ، یعنیۀ محوز

یم، با یک کنرا تولید می« قتم هدر رفتو» نةما نمو
نگاشت  زبانی سروکار داریم که در آن استعارۀ
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، «هدر رفتن» =پول(، یعنی) مبدأمفهومی از حوزه 
« وقت» =زمان(، یعنی) مقصدۀ بر مفهومی از حوز

 .(118: 1396نک: صفوی: ) استصورت پذیرفته
شود که ما با مفهومی زمانی درک می استعارۀنظریه 

ار داشته باشیم. در روکویرهای انتراعی ستص
ساختمان تصویر ترکیبی است  انتزاعی،تصویرهای 

اضافه » امر انتزاعی+ امر حسی( که از آن به) از
 استنیز تعبیر شده «ذاتشدن اسم معنا به اسم 

فتوحی در کتاب  .(17: 1371شفیعی کدکنی)
، تصویرهای انتزاعی را خارج از بالغت تصویر

مکنیه و تشخیص،  استعارۀبیه عقلی، تش چارچوب
ای به گونه اسناد مجازی آورده ولی هیچ اشاره

 .(387: 1389فتوحی ) بیانی آن نکرده استة آرای

 مفهومیۀ های استعارگونه
ها را بر اساس روش لیکاف و جانسون، استعاره»

. 2. جهتی/ فضایی، 1سازی به سه دسته: مفهوم
 «اندیم کرده. ساختاری تقس3شناختی، هستی

های جهتی، امور در استعاره. (126: 1389هاشمی، )
های عینی و بیرونی در انتزاعی بر اساس تجربه

و  های مختلف مانند: باال و پایینتعامل با جهت
شوند. به عنوان مثال، جلو و عقب و.. مفهومی می

« از دام عشق آزاد شد» ،«به دام عشق افتاد» تعبیر
دام » شوند کهها ساخته میتبر مبنای این نگاش

 «.پایین است و آزادی باالست
های هستی شناختی، امور مجرد را استعاره در
کنیم و عینی فرض می هستومندجوهر و ة به منزل

عنوان مثال، در بخشیم. بهبیان تصویری به آن می
مفهوم مهربانی که « اش طغیان کردمهربانی» جملة

شود و هستومند می امری انتزاعی است، جوهرینه و
کنیم. در واقع، آن را همانند رودخانه فرض می

« مهربانی، رودخانه است» جملةعامل نگاشتِ 
گیرد. زبانی قرار میۀ باشد که مبنای این استعارمی

دارای عامل « از خجالت، عرق کردم» ةدر جمل

باشد و باعث می« خجالت، گرما است» نگاشتِ:
ند شود. این تعبیر شود مفهوم خجالت، هستوممی

در اینجا «. عشق، باریدن گرفت» را در نظر بگیرید:
عشق در قالب باران، هستومند شده و عناصر 

دل عاشق، حضور عاشق، ناز ) قلمرو مقصد یعنی
آسمان، ) معشوق( به یاری عناصر قلمرو مبدأ

رطوبت، ابر( مفهوم شده و گوینده قادر است با 
عشق، » بگوید. استفاده از باران، از عشق سخن

 تواند مبنای این استعاره قرار بگیرد.می« باران است

یک مفهوم در » های ساختاری،در استعاره
شود؛ بدین مفهومی دیگر ساماندهی می چارچوب

معنا که عناصر قلمروی مبدأ، عناصری به 
و ما از این ، بخشندهای قلمرو مقصد میچارچوب

درباره طریق توانایی اندیشیدن و سخن گفتن 
: 1394هاشمی، ) «کنیممفاهیم مقصد را پیدا می

 به این مثال توجه کنید: .(52
 .«روی به ترکستان استاین راه که تو می»
 .«اش رسیدپدرم به آخرین ایستگاه زندگی»
 .«باری از موفقیت، دار فانی را وداع گفتبا کوله»

شناسان بر این باورند که این سه نمونه، معنی
 هستند که از عامل نگاشتِ: ی زبانیااستعاره

 جا،اند. در اینشکل گرفته« زندگی، سفر است»
« سفر» آید وشمار میمقصد به حوزۀ« زندگی»

 مثالً مبدأ است و مفاهیم مرتبط با سفر ۀ حوز
فتن بر گ بار و وداعترکستان و ایستگاه و کوله

نگاشت « زندگی» مقصد یعنی حوزۀمفاهیم 
 ایرانی،فوی، زبان شناس اند. کورش صشده

های شناسان شناختی، استعارهبنای سخنان معنیمبر
کند و حتی بندی میرا به چهارگونه طبقه مفهومی

های بیشتری نیز وجود دارد. وی معتقد است گونه
های مفهومی رین استعارهتمهم« استعاره» در کتاب

های های مفهومی جهتی، استعارهاستعاره» را
های مفهومی هستی ی، استعارهمفهومی ساخت

در نظر  «تصویریای مفهومی هشناختی و استعاره
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 آورد:را می هامثالگیرد و این می
 قیمت مرغ باال رفت.

 فشار مالی کمرش را خم کرد.
 از خجالت عرق کرده است.

 زنی، دستت رو آفتابه نکن.وقتی با من حرف می
نظر  توان، بنابهاول را میة نمون» نویسد:وی می

زبانی از عامل  استعارۀشناسان شناختی، نوعی معنی
در نظر بیشتر باال است شکل نگاشت خاصی به

ایی هگرفت. در این مورد، ادعا بر این است که جهت
و غیره، «پیشـپس» ،«عقبـجلو» ،«پایینـباال» نظیر
دهند که های مفهومی را تشکیل میای از استعارهطبقه

م، برای اشاره به ة دوایی نظیر نمونهنمونه .اندجهتی

روند. فرض کار میبهساختی های مفهومی استعاره

مشکل بر این است که در این نمونه، عامل نگاشت 
سوم، عامل  نمونةاست. در دخالت داشته نیرو است

توان برای معرفی را میخجالت گرما است نگاشت 

 در نظر گرفت.هستی شناختی ای مفهومی هاستعاره
اش، که دسته« آفتابه» چهارم، درک شکلنة در نمو

شباهت به فردی دست به کمر دارد، احتماالً ما را به 
یا چیزی شبیه به  ،استآفتابه انسان عامل نگاشت 

ای برای رسد نمونهاین خواهد رساند که به نظر می
، صفوی) «باشدتصویری مفهومی ۀ طرح استعار

1396 :111). 
های ست که انواع استعارههدف این مقاله آن ا
بررسی کند و  غادة السمانمفهومی را در شعر خانم 

نشان بدهد شعر این شاعر بزرگ، سرشار از 
ناب و نو  هاآنتصویرهای چند بعدی است که اغلب 

 شوند.مفهومی تحلیل می استعارۀهستند و در قالب 

 غادة السمانمعرفی 
سوریه، شاعر و متفکر اهل  ، نویسنده،غادة السمان

میالدی در دمشق به دنیا آمد. پدرش  1942در سال 
دکتر احمد السمان، رییس دانشگاه سوریه و وزیر 

غادة ای هآموزش و پرورش بود. نخستین تجربه

در نوجوانی ، ها و نظارت پدرشبا تشویق السمان
مادرش در سنین ابتدایی زندگی  رسید.به چاپ 

مورد  غادۀ از دنیا رفت و پس از آن غادة السمان
با  غادۀتوجه بیشتری از سوی پدرش قرار گرفت. 

وجود این مشکالت تحصیالتش را سرسختانه 
ش را از اادامه داد و لیسانس ادبیات انگلیسی

سپس برای اخذ مدرک  .دانشگاه سوریه گرفت
فوق لیسانس به بیروت رفت و در دانشگاه بیروت 
مدرک فوق لیسانس زبان انگلیسی گرفت. سپس 

دانشگاه لندن دکترای همین رشته را هم گرفت  در
و به دنیای مطبوعات روی آورد. او برای نشر آثار 

کرد که آثار خود را  تأسیسخود ، دفتر انتشاراتی 
 با نام ة او،نخستین مجموعه قص .منتشر کند

 1963در سال  «چشمانت سرنوشت من است»
، یکی از «کنمتو اعالن عشق می به» .منتشر شد

میالدی به  1976های اوست که سال قصه عهمجمو
عنوان یک زن نویسنده به چاپ رسید و او را به

ساله اکنون در  74 غادة السمانجهان معرفی کرد. 
لندن سکونت دارد و گاهی به دیار خود یعنی 

در قصه  غادة السمان .ندکدمشق هم مسافرت می
 گرویرانیژه آثار وبه ای مردم لبنانههایش، از رنج

توان به از دیگر آثار او می. استسخن رانده جنگ،
دهم شهادت می» ،1973« عشق» مجموعه شعرهای

« هاای برای یاسمنغمنامه» ،1987« برخالف باد
ابدیت، » ،1995 «زنی عاشق در میان دوات» ،1996

؛ 1989:34نک: شکری،) نام برد 1999« لحظه عشق
و در ا دفترهای شعریبیشتر  .(12: 1999شامی،
 .استکردهدکتر عبدالحسین فرزاد ترجمه را  ایران

 غادة السمانبحث و بررسی: استعاره در شعر 

 استعاره و تصویر
مادی و باطنی در  گانةپنجدانشی که از حواس 

ای به نام تخیل با شود در نقطهذهن ذخیره می
کند تا ای فراهم میابزاری به نام تصور، زمینه
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ید شود؛ وقتی این تصویرها تصویرهای متعددی تول
گیرد. در حقیقت، شاعر نام می شعر ،آیدبه زبان می

شده از های ذخیرهگیری از دادهاز طریق بهره
حواس ظاهری و باطنی، مخاطب را با تصور خود 

کند که این آشنایی از طریق تصویرهای آشنا می
گیرد و در واقع تصور شاعر و شاعرانه صورت می

یابند. شعر و تصویر اشتراک میمخاطب در این 
تصویر برخاسته از تصور » اند؛تصویر، درهم تنیده

است و تصور نیز ساخته وهم و خیال است و 
خیال، حاصل حواس باطنی است. تصور، فرایند 
 «بین ذهنیت مطلق و عینیت مطلق است

ترین نگاه، در ساده» .(241: 1392 طهماسبی،)
انار در ذهن عکسی را که پس از شنیدن واژه 

ترین پیچیده اند و درشود تصویر نامیدهحاضر می
ذهنیت، هر امر خیالی مرکب و پیچیده و چند 
بعدی را که از ترکیب امور متعدد حتی از ترکیب 
حاالت و اصوات متناقض حاصل آید تصویر 

ترین عناصر اند. تصویر یکی از اساسینامیده
 .(42 :1389فتوحی، ) «سازنده شعر است

عر غادۀ سراسر تصویر است؛ تصویرهایی که ش
ست مفاهیم انتزاعی امجاز و استعاره توانستهة بر پای

. .همچون عشق، مهربانی، انتظار، سکوت، غربت و.
را در قالب این تصویرها تجسم بخشیده و این 

خود قابل تصور ۀ مفاهیم مجرد را برای خوانند
دهم گواهی می» در شعری به نام غادة السمانکند. 

 «اشهد عکس الریح» از دفتری به نام« به هذیان
 گوید:دهم بر خالف باد( چنین میشهادت می)

(5) 
 ضبطُت نفسی ُمتلّبسة ِبحّبک

 مثل لّصة صغیرة
 (۱۲: ۲۹۹۱َتسرُق َرغیف َحنان... )السمان، 

 پوش عشقت، خویشتن را مهار کردمدرآمده در تن
 مثل دزدی کوچک

 دزدد...را می که گرده نانی از مهربانی

به تعبیر « پوش عشقتدرآمده در تن»
مفهومی هستی  ۀناسان شناختی یک استعارشمعنی

لباس » ةشناختی است؛ یعنی ما برای تولید جمل
زبانی است ۀ که یک استعار« عشق تو را پوشیدم

را در « عشق، لباس است» مفهومی استعارۀباید 
ۀ وزذهن خود ثبت کرده باشیم. به عبارت دیگر، ح

جسمانی لباس، ۀ حوز واسطةانتزاعی عشق به
شده و عشق در قالب لباس، تجسم  مفهومی

است. در این زمینه باید گفت برای ساخت یافته
مفهومی باید نگاشتِ آن را در ذهن  استعارۀیک 

عشق به مثابه » جملةداشته باشیم. برای مثال همین 
یعنی مبدأ  حوزۀرا در نظر بگیرید که مفاهیم « لباس

مقصد یعنی عشق نگاشته ۀ لباس به مفاهیم حوز
عشق تو بر قامتم » هایی چونو استعاره ؛شودمی

عشقت بر » و«کردعشق تو مرا گرم » ،«راست آمد
ای شکل عاشقانهة بر اساس رابط« تنم کهنه شد

طور ضمنی بیانگر نزدیک بودن گیرد که بهمی
 عاشق و معشوق است.

ا پاره بودن آن نیز تنگ یا گشاد بودن لباس ی
ة تواند نشانگر موانع و مشکالت یک رابطمی

عاشقانه باشد. این در حالی است که در استعاره از 
ها یک استعاره دیدگاه سنتی، هر کدام از این جمله

مفهومی، ۀ شوند، اما در نظریه استعارمحسوب می
عشق، بر ۀ یک نگاشت وجود دارد که مفاهیم حوز

شوند و لباس، درک می حوزۀاساس مفاهیم 
 آورند.وجود میتناظرهایی را به

نیز « گرده نان مهربانی را دزدید» در تعبیر
مفهومی هستی شناختی وجود دارد؛ یعنی رۀ استعا

مهربانی که مفهومی غیرمادی و انتزاعی است، 
هستومند شده و به مثابه مفهوم گرده نان گمان 

« ی استنان، مهربان» است. عامل نگاشتِ آن:شده
 باشد.می

(3) 
 وسط موقد الحّمی
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 رأیُت جنونی بک یلتهب
 و انتظاری لحبوب ریاحک

 (۱۲: ۲۹۹۱الینتهي... )السمان، 
 در میان اجاقِ تب

 کشدجنونم به تو را دیدم که زبانه می 
 و انتظارم برای وزیدن بادهای تو

 پایانی ندارد...
سازی های گوناگونی را برای مفهومشاعر استعاره

است. جنون در این سطر از شعر، ل به کار گرفتهد
هستومند فرض شده و در قالب آتش، به آن تجسم 

 ۀاست. پس این جمله، معادل زبانی استعارداده شده
باشد که به دنبال تناظرهای می« جنون، آتش است»

دل مجنون، وجود ) مفهومی قلمرو هدف، یعنی
عناصر  عاشق(، به کمک آمیزجنونمجنون، رفتارهای 

افروز( مفهوم هیزم، آتش اجاق آتش،) قلمرو منبع
از  آتش،سازد با کمک شده و گوینده را قادر می

جنون » تعبیر زبانی جنون عشق سخن بگوید. حال
مفهومی و هستومند است.  استعارۀیک « کشدزبانه می

 قلمروی هدف( و آتش) در این استعاره، میان جنون
 ر شده و مفهوم انتزاعیقلمروی منبع( ارتباط برقرا)
است و به صورت یک هستومند فرض شده« جنون»

باشد. می« جنون، آتش است» مفهومی آن استعارۀ
آشنایی شاعر با آتش و حضور آن در ذهن شاعر، 

عینی برای  تجربةباعث شده که ذهن او از این 
جنون استفاده کند. از این رو، ۀ سازی پدیدمفهوم
روشن و  وزاندن، ویرانیهای آتش همچون سویژگی

کند. بنابراین از یک جنون منتقل میۀ کردن را به حوز
های استعاره« جنون، آتش است» مفهومیۀ استعار
« سوزاندجنون، می» ،«کشدجنون، زبانه می» زبانی

« عقل، آب است» شود و نگاشت فرعیِساخته می
مجنون به خاک » ةگیرد. از سوی دیگر، جملشکل می

های جنون و حاصل تناظر میان حوزه« سیاه نشست
تواند از جمله نیز می« وزیدن بادهای تو» آتش است.

سازی جنون باشد، زیرا های شاعر برای مفهومتالش

عاشق منتظر است تا بادهای معشوق بوزد و آتش 
« اجاق تب» تشبیهیة اضافجنون را خاموش کند. 

مفهومی فضایی/ جهتی باشد ۀ تواند یک استعارمی
که جنون از آن  استتب، اجاقی دارای عمق چرا که 
 .کشدزبانه می

انتظارم برای وزیدن بادهای تو پایانی » ةدر جمل
ساختاری وجود دارد که بر  استعارۀیک  «ندارد

شکل « عشق، سفر است» اساس نگاشتِ
نیز « انتظار برای رسیدن معشوق» است، پسگرفته

د این گویبخشی از این سفر است که شاعر می
عشق، » یا« عشق، حرکت است» انتظار پایانی ندارد.

تواند نگاشت باشد که وزیدن نیز می« رسیدن است
 و باد هر دو بر حرکت داللت دارند.

 (2) 
 حنجرتي، محشوة برمال عصور

 من صحاری الصمت...
 (۱۹: ۲۹۹۱لکنني أصرخ رعدا: أحبک! )السمان، 

 تهایی اسام ماالمال از ریگ دورانحنجره
 از صحراهای سکوت...
 زنم: دوستت دارم!اما تندرگونه فریاد می

استعمال مجازی ) منظور از حنجره، دهان است
هایی است که از با عالقه محل( که ماالمال از ریگ

تواند است. صحرا میصحراهای سکوت آورده شده
ای کنایی به کشورهای عربی باشد که آزادی اشاره

دهان زنان را با دستورات تابند و زنان را برنمی
مردساالرانه پُر کرده و زنان را مجبور به سکوت 

های کهن نیز اشاره به سنت« هادوران» کنند.می
ها مردساالری است، یعنی این ریگ زمینةعربی در 
طوالنی  تاریخچةاند و شکل گرفته هاقرندر طول 

دارند. شاعر با وجود آن که حنجره یعنی دهانش از 
است، ولی با دشواری ی سکوت پر شدههاریگ

کند که دهد و اعالم میزیاد فریاد عشق سر می
معشوقش را دوست دارد. در واقع بر خالف مسیر 

اش را دارد و صدای زنانههزاران ساله گام بر می
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 زبانیۀ رسد استعارکند. به نظر میبلند می
 مفهومیۀ برمبنای استعار« هاهای دورانریگ»
ت، همچنان اسساخته شده« ز، ریگ استروشبانه»

برمبنای « صحراهای سکوت» زبانی استعارۀکه 
ای گونهبه« کالم، آب است » مفهومی استعارۀ

 است.متقابل شکل گرفته

(3) 
 التخرج من دمی..

 طموحي الیک شاسع متجدد
 و مع حّبک

 (۱۹: ۲۹۹۱القناعة کنز یفنی.. )السمان، 
 از خون من بیرون نیا

ام برای رسیدن به تو دور است و تازه ازیبلند پرو
 شود هر دممی

 با عشق تو
 شود..قناعت گنجی است که تمام می

قناعت گنجی است که » در این سطر شعری که
مفهومی ساختاری وجود  استعارۀ.« .شود.تمام می

عشق، ثروت » مفهومیِۀ زیرا بر اساس استعار دارد،
صور هستند های زبانی، قابل تاین استعاره« است

 کنند:یعنی بازنمود زبانی پیدا می
 «عشق( تو باید اسراف کرد) در دوست داشتن»
 «در عشق، قناعت مکن»
 «عشقت را در پستو نهان کردم»
 «عشق، همیشه ماندگار است»

آید شمار میمقصد بهۀ حوز« عشق» ،جادر این
مبدأ است و مفاهیم مرتبط با  حوزۀ« ثروت» و

نهان کردن، بر مفاهیم  اسراف و قناعت، مثالًثروت 
اند. از سوی نگاشت شده« عشق» مقصد یعنیۀ حوز

دیگر، باید گفت این سطر از شعر برمبنای حدیثی 
کنز  لقناعةا» ع( است که فرمود:) از امام علی

(. شاعر این 475حکمت  ،البالغةنهج) «الیفنی
زبانی تبدیل شده  کلیشةآمیز را که به سخن حکمت

 کلیشةزدایی از این ست. وی با آشناییادهتغییر دا،

زبانی، در جهت ابراز عشق از آن استفاده کرده و 
معتقد است در عشق به معشوق نباید قناعت کرد. 
به عبارت دیگر، قناعت در عشق به معشوق را زیر 

 ست.اسؤال برده

 (1) 
 فنصمت...

 لحظة صمت ُمتوحشة األشواق
 کعناق صحراوي َمشبوب

 (۲۱: ۲۹۹۱فء و الظلمة... )السمان، فی لیل الد
 کنیمپس سکوت می

 هایش رمیده استلحظه سکوتی که دلتنگی
 همچون آغوشی داغ در دل صحرا

 در شبی گرم و تاریک..
 اختصاص دادن یک سطر شعر به فعل شاعر با

است سکوت را خواسته« کنیمنصمت= سکوت می»
ن به خواننده القا کند، زیرا سکوت و تنهایی، قری

یک سطر، سعی  یکدیگرند و با تنها آوردن فعل در
است مفهوم سکوت را برای خواننده به کرده

تواند ایقاع تصویری یا نوشتاری می» تصویر بکشد؛
ۀ گویای فکر و تجربه شاعر باشد که از نحو

نک: ) «شودنگارش واژگان شعری دریافت می
بنابراین با نوعی بالغت  .(31: 1391رضایی، 
شعری را از نظام  تجربةواجه هستیم که تصویر م

ة محور خارج کرده و رابطسویه محتوایک
ای را بین فرم شعری و محتوای آن ایجاد دوسویه

سوی دیگر، شاعر با ایجاد یک از  کند.می
نما در این بخش از شعر، یا متناقض پارادوکس

های فرهنگی نوعی به تضاد و تناقض در الیهبه
ای دارد. شاعر سکوت را لحظهجامعه عرب اشاره 

اند، هایش چون آهوانی زیبا رمیدهکه دلتگی داندمی
اما این سکوت مثل یک بغل گرفتن و به سینه 
چسباندن است، پس در دل این سکوت، عشق و 
محبت جریان دارد و افکار کهنه و خرافی 

است مانع حرکت عشق در دل مردم بشود. نتوانسته
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ختناق و خفگی حاصل از تواند تجسم اشب که می
از سویی  باشد،فرهنگی در جامعه عرب ة سلط

تاریک و از سوی دیگر گرم است. به عبارت دیگر، 
فرهنگی موفق شده باشد فضا را ة شاید سلط

سنگین و تاریک کند اما گرمای عشق و آزادی در 
 زند.موج می هادل

هایش رمیده سکوتی که دلتنگی» ةدر جمل
فهومی هستی شناختی وجود مۀ یک استعار« است

سکوت صحرا » دارد که برمبنای این نگاشت:
 است.بنا شده« است

تصویرسازی این سطر شعری باید  زمینةدر 
چند  مرکب یا تصاویرگفت شاعر، این مفهوم را با 

به جای است. به عبارت دیگر، وجهی بیان کرده
ویر مختلف تصچند توصیف حقیقی یک مفهوم از 

پریشانی و  که استشدهفاده است و ناهمگون
تر بیان واضحبهتر و بیخودی را برای مخاطب، 

است به اش رمیدهکند. تشبیه سکوتی که دلتنگیمی
آغوش داغ در دل صحرا در شب تاریک، یک 

 تصویر چند وجهی است.

 (3) 
 بین ثلوج الغربة
 نمت بذرة حبک

 (۲۲: ۲۹۹۱فکانت نخلة عربیة... )السمان، 
 ی غربتدر میان بذرها

 دانه عشق تو رویید
 آنگاه به نخلی عربی بدل شد..

به فضای سرد حاصل  غادة السمانغربت در شعر 
گردد و برای از مردساالری در جامعه عربی بازمی

که خواننده، سردی آن را احساس کند آن را با آن
ست. عشق در شعر این شاعر با ابرف همنشین کرده

خواهانه رابریمفهوم آزادی زنان و مبارزات ب
رسد که ست و به نظر میافمینیستی گره خورده

مردساالر و  جامعةخواهد بگوید در دل این می
ای صورت گرفته حاکمیت جنس غالب، چنان مبارزه

است که بذر کوچک و چنان مقاومتی حاصل شده
خواهی رشد کرده و ریشه دوانیده و پس از عدالت

ست اگ تبدیل شدهمبارزه، اینک به نخلی بزر هاسال
 ای نیست. فاء درکه از میان برداشتن آن کار ساده

 دهد که ما آن را بهاین فاصله را نشان می« فکانت»
ایم تا این فاصله را نشان بدهیم. ترجمه کرده« گاهآن»

هر دو واژه « نخلة عربیة» جالب این که در تعبیر
همراه با تای تأنیث است که به همراه کلمات مونث 

 «تأنیثتای » کانت، بدرۀ( بر پیروزی نمت،) گردی
توان می داللت دارد. از نظر زبانی و تصویری

ای زبانی دانست که بر غربت را استعاره هایبرف
شکل « غربت، سرد است» مفهومی استعارۀ پایة

هستی شناختی است؛ به این ۀ است که استعارگرفته
تا است هستومند شده جاایندر « غربت» معنا که

ادی قرار مغیرۀ بتوانیم مفهوم غربت را که در حوز
 گیرد لمس و درک کنیم.می

 (0) 
 صباح اللیل یا سیدی..

 وکل صباح ال یشرق صوتک فیه
 لیل منفي کئیب..
 یصیر فیه االسبوع

 (۲۲: ۲۹۹۱سبعة قرون... )السمان، 
 صبحت شب باد سرورم

 هر صبحی که صدایت در آن نتابد
 رده..شبی است تبعیدی و فس

 که یک هفته
 شود...هفت قرن می

زبانی  هنجارگریزیشاعر در این فراز از شعر، 
نوع استفادۀ زبانی  به هر هنجار گریزی» است.کرده

که مناسبات عادی و متعارف زبان در آن رعایت 
. هنجارگریزی، (54: 1391 داد،) «نشود، اشاره دارد

س اسا هاست و امروزههای مهم فرمالیستاز یافته
دهد. شناسی را تشکیل میهای سبکبحث

 «معیارعدول از زبان » ها، زبان ادبی رافرمالیست
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و سبک را نیز بر همین اساس مطالعه کرده  معرفی
. هنجارگریزی (158 :1388 شمیسا،) کنندمی

 انواعی دارد:
ی گریزرهنجا: در ییمعنای گریزرهنجا .1

 یینامع عداقو سساا بر هاهمنشینی واژه ،معنایی
 صخا عداقو تابع بلکه ،نیست رهنجا نباز بر حاکم

 .ستا دخو
 نیگاواژ یگریزرهنجا :نیگاواژ یگریزرهنجا. 2
 شاعرآن،  یمبنا بر که ستا هاییهشیواز یکی 

 درها واژه ساخت عداقواز  گریزو  سقیا برحسب
 بهآن را  یاو  زدسامی جدیدای واژه ر،هنجا نباز

 ایبر که هددمی اررق دهستفاا ردمو صخا زیطر
 .اردنده سابقة ذهنی ننداخو

 یگریزرهنجا عنو ین: انیمای زگریزرهنجا. 3
 رهنجا نباز گونهاز  عرشا که یدآمی دجوو بهوقتی 

 ساختو آن  دبگریز وزیمرا اردستاندا نباز یا
 ستادهبو یجرا نبادر زقبالً  که دگیر رکابهرا  نیباز

 رای گریزرهنجا عنو ینا .اردند دبررکا وزهمرو ا
روحانی و فیاضی، ) یندگو نیز «گرایینباستا»

1388 :118). 
به سراغ یک تعبیر اصطالحی یعنی  غادة السمان

ست که همه هر روز اصبح بخیر( رفته) صباح الخیر
ای زبانی و کنند و به شکل کلیشهاز آن استفاده می

غیرقابل تغییر درآمده است. وی با یک 
دایی، این ساختار زو آشناییهنجارگریزی زبانی 

 دهد و مفهوم آن راهمیشگی و جاافتاده را تغییر می
تواند نمادی از کند که میعوض می کامالً

 جامعةگریزی زنان در هنجارشکنی و عادت
« صباح الخیر» دعاییة عربی باشد. جملۀ زدجنسیت

صباح » کند بهیکه خیر را برای مخاطب آرزو م
ست. شاعر بر آن است هر اتبدیل شده« اللیل

معشوق در آن نباشد شب است و ۀ صبحی که جلو
ای که تاریک. پس در این تصویر، برای جامعه

انداز نیست، زوال و صدای عشق در آن طنین

 است.هتاریکی، آرزو شد
 (1) 

 أیها القادم من مسقط رأس أجدادي 
 من مسقط قلبي

 أطلق سراحي من حریتي...
 (۲۱: ۲۹۹۱ا )السمان، سعدت بک فاشتعلُت حبّ 

 ایای که از زادگاه نیاکانم آمده
 از زادگاه قلبم
 ام آزاد کن..مرا از آزادی

 ور شدم از عشقت.بخت شدم با تو، پس شعلهنیک
ۀ یک استعار« ام آزاد کنمرا از آزادی» تعبیر

ها مفهومی جهتی است که برمبنای این نگاشت
 ست که:اساخته شده

 «.آزادی باالستدام پایین است و »
 .«به دام عشق افتاد»
 .«از دام عشق آزاد شد»

مفهومی ۀ همین شعر، یک استعار ادامةشاعر در 
 گوید:گیرد و میکار میدیگر را به

 هل ترضی بأن تموت امرأة مثلي
 (۲۱: ۲۹۹۱بغیر خنجر العشق المستحیل؟ )السمان، 

 شوی که زنی همچون منآیا خشنود می
 عشقِ محال بمیرد؟با چیزی جز خنجرِ 
عشق، ۀ های مفهومی که در حوزیکی از استعاره

پرکاربرد است، سفاکی و خونریز بودن عشق است 
های زبانی مفهومی، استعاره استعارۀاین  پایةکه بر 

اند. ساخته شده .همچون: عشق تو مرا کشت و..
مقصد، و خونریز بودن، حوزه ۀ عشق حوز طبعاً

رتبط با خونریزی مانند: از باشد و مفاهیم ممبدأ می
. .پای درآمدن با تیر، زخم زدن، طعمه قرار دادن و.

مقصد یعنی عشق، نگاشت حوزۀ بر مفاهیم 
« کشته شدن شاعر با خنجر عشق» اند. بنابراین،شده
 مفهومی است. استعارۀیک 

 غادة السمانهای تصویری در شعر ویژگی
دارد  های زیادیتصویر در شعر غادۀ، فراز و نشیب
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ای از تصاویر ساده و توان گفت مجموعهو می
در کنار تصاویر چند بعدی و نوآورانه و  تکراری،

است. در این گاه مبهم و غیر هماهنگ قرار گرفته
تصویر، با  دهندۀتصاویر، ابعاد و اجزای تشکیل 

و نامرتبط و گاه متناقض هستند و  ناسازیکدیگر 
مین خوردگی هاصل گرهح زیبایی تصاویر

ین ناسازگاری باعث ایجاد ا هاست.تناقض
های احساسی و روانی در دل خواننده تکانه

شود. از برخورد دو تصویر ناساز با یکدیگر، می
شود و خواننده با آن و احساسی حاصل می معنا
کند و این ناسازگاری اجزای پنداری میذاتهم

آفریند. سطر شعری، شگفتی و زیبایی می
ای ماالمال از ریگ حنجره» ظیر:ی نیهارتصوی
سکوتی که » ،«از صحراهای سکوت» ،«هادوران

 «آزادیآزاد کردن از » و «استهای رمیده دلتنگی
و... از این دست هستند. البته باید اذعان کرد که 

شود و به این ویژگی باعث دشواری شعر نیز می
طور کلی، ابهام و پیچیدگی شعر نو از همین 

شود. گفتنی است که تصویرهای یویژگی ناشی م
یکدست نیستند، برخی  غادة السمان شعر شاعرانة

آفرین تصویرها سورئالیستی و چند وجهی و ابهام
است و برخی دیگر چنان ساده و حتی تکراری 
است که هیچ نوآوری و آفرینشی در آن دیده 

 شود. برای مثال باید به تصویر روییدن بذرنمی
پا افتاده کرد که تصویری پیش ، اشارهعشق در برف

است. اما کار رفتهاست و در شعر شاعران زیادی به
 در این بخش از شعر:

 در میان اجاقِ تب
 کشد جنونم به تو را دیدم که زبانه می 

 و انتظارم برای وزیدن بادهای تو پایانی ندارد 
شاهد تصویری چند وجهی هستیم که عناصر: 

باد و آغاز و پایان را به اجاق، جنون، تب، انتظار، 
های سازد. برقرار کردن نسبتیکدیگر مرتبط می

 تناسب که نشانجدید بین عناصر دور از هم و بی

شاعر و فرهنگ جغرافیایی وی  زیستمحیط ۀدهند
های این بخش از شعر باشد، از جمله ویژگیمی

است و محیط جغرافیایی عربی، صحرا را به ذهن 
صویر مرکزی و محوری آن آتش کند که تمتبادر می

است و کلمات اجاق و زبانه کشیدن و وزیدن باد 
دادن  با بافت شعر و تصویر ارتباط دارند. بازتاب

جهان عرب( که شاید ) جغرافیای فرهنگی شاعر
ناخودآگاه نیز باشد در تصویر زمینه و مرکزی 

اگر دقت  شود. به عبارت دیگر،گر میصحرا جلوه
غادة های شعر م در بیشتر بخشیابیدرمی کنیم،

. ، صحرا یا عناصر آن نقش اساسی دارندالسمان
 مثال: 

 هایی استام ماالمال از ریگ دورانحنجره
 از صحراهای سکوت...
 زنم: دوستت دارم! اما تندرگونه فریاد می

سکوت و رمیدن و داغ از عناصری هستند که با 
تصویر خورند و با ابزارهای تصویر صحرا پیوند می

تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، اغراق،  یعنی سازی،
تابلوی تصویر را فراهم  و ...مبالغه و گاه تلمیح 

  آورند:می
 کنیمپس سکوت می

 هایش رمیده استلحظه سکوتی که دلتنگی
 همچون آغوشی داغ در دل صحرا

برخی از تصویرها  غادة السماناز سویی دیگر، 
شناسی آیات الهی وام ییرا از بالغت قرآنی و زیبا

 «حبآسعدتُ بک فاشتعلتُ » مثالًاست. گرفته
ور شدم از بخت شدم با تو، پس شعلهنیک)

 عشقت( برداشتی از این اسلوب قرآنی است که
ور شد(. سر از پیری شعله) «شتعل الرأس شیباا»

گسترش ناگهانی آتش و درخشندگی آن و 
تصویر  ،ماندخاکستر سفیدی که از آن برجای می

بلیغ و رسای قرآنی است. در شعر غادۀ، عشق 
 ست.اجایگزین پیری شده

بند زیر یکی دیگر از تصویرهای شعری نو و 
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 ابداعی شاعر است: 
 أیها القادم من مسقط رأس أجدادي

 ومسقط قلبی.. 
 (۲۱: ۲۹۹۱أطلق سراحی من حریتي.. )السمان، 

 ایای که از زادگاه نیاکانم آمده
 م..از زادگاه دل

 ام ...بند بگشای از آزادی
، از «آزاد کردن از آزادی» گیرانةغغافلتصویر 

های بالغی این سطر شعری غادۀ است، زیرا زیبایی
کسی که اسیر است و دستانش بسته است را آزاد 

کنند، اما کسی که آزاد است نیازی به برداشتن می
 ةبند از دستانش ندارد. این تصویر از دو جنب

و ساختاری، قابل بررسی است. اول این  محتوایی
که اسارت در بند عشق، عین آزادی است؛ یعنی 

تعهداتی همة با وجود  دیگر،به شخص  بستگیدل
معنای آزادی از بند آورد، بهکه به همراه خود می

فردیت و رسیدن به وحدت است. از نظر ساختاری 
مکنیه  استعارۀنیز، از یک سو صنعت تشخیص یا 

است و از سوی دیگر یبایی آن شدهباعث ز
بر زیبایی آن  آزادیو  گشودن، بندالنظیر: مراعات
دارای یک  شعر،عالوه این سطر از هاست. بافزوده
عشق، اسارت » مفهومی نیز هست کهۀ استعار
 مقصد و حوزۀ« عشق» پیداست، کهچنان«. است

مبدأ است و مفاهیم مرتبط با  حوزۀ« اسارت»
مقصد ۀ دی و بند، بر مفهوم حوزاسارت مثال آزا

او » زبانی استعارۀاند و نگاشت شده« عشق» یعنی
 است.شکل گرفته« اش آزاد کردرا از آزادی

« دهمبر جنون شهر گواهی می» غادۀ در شعر
  ست:انیز هنر تصویرپردازی خود را نشان داده

 شاهدت امرأة عمیاء
 ُتزّین شجرة المیالد

 ..فتتدّلي منها االأفاعي.
*** 

 شاهدُت بابا نویل
 ُیساق الی الجندیة ُمرَغما

 و ُیعّبئون جعبته بالمتفجرات..
 (۲۱: ۲۹۹۱أي جنون یجتاح هذه المدینة؟ )السمان، 

 زنی نابینا را دیدم
 کردکه درخت کریسمس را تزیین می

 پس مارهای زهرآگین از آن آویزان بودند...
*** 

 بابا نوئل را دیدم
 شدی برده میکه به سربازی اجبار

 کردند..اش را از مواد منفجره پر میوجعبه
 این شهر را کدام جنون درنوردیده است؟

که  دارد،بند اول شعر تضادی نهفته را در خود 
دیدن و صفت نابینایی زن  فعلبا تقابل  از یک سو

و از سوی دیگر، با فعل تزیین کردن و آویزان 
ین تضاد شود. اتفسیر می زهرآگین،بودن مارهای 

این است ۀ تصویری موجود در ساختار، نشان دهند
که با وجود شعارها و ادعاهای مربوط به پیشرفت 

عربی و پای نهادن به دنیای ة و تحول در جامع
که تزیین درخت کریسمس نماد آن است( ) مدرن

 کامالً ماندگی زنان در این جامعه جهل و عقب
ه ماهیت نمایان است. نابینایی زن و زیورآالتی ک

زهرآلوده دارند، ناکارآمدی فرهنگ دینی در این 
دهد. کشاندن بابا نوئل به جامعه را نشان می

این  ارائةسربازی اجباری، تصویری رسا برای 
حقیقت تلخ است که در این جامعه از دین، استفاده 

 شود.ابزاری می

 گیرینتیجه
توان در . بخشی از تصویرهای شعری را نمی1

را  هاآنسنتی تحلیل کرد، بلکه باید  ارۀاستعقالب 
 استعارۀای از استعاره یعنی در قالب نوع تازه

مفهومی، نوعی ساخت ۀ مفهومی قرار داد. استعار
حسی در ذهن  تجربةبر اساس  قبالًاسنادی است و 

عاشق، » زبانی:ۀ استعار مثالًاست. ثبت شده
بازنمود یک  .«باری از رنج بر دوش داردکوله
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 ان است که:مشده در ذهنمفهومی ثبتۀ عاراست
زبان ة ها اغلب، پایاین استعاره«. عشق، سفر است»

ۀ استعار نظریةاند. شعری در شعر نو قرار گرفته
شود که ما با تصویرهای مفهومی زمانی درک می

 ار داشته باشیم.روکانتراعی س
های مفهومی به سه دسته: جهتی/ . استعاره2

شود تی، ساختاری تقسیم میفضایی، هستی شناخ
 غادة السمانها در شعر که هر سه نوع این استعاره

که نشان از نو بودن تصویرهای  ،شوددیده می
 شعری وی دارد.

به هم پیوسته  غادة السمان . تصویرهای شعر3
است؛ یعنی در روندی پیوسته چنان پشت سر هم 

یک  ةپیوستهای درهمآیند که گویی دانهمی
ند و بار کنو از یکدیگر حمایت می زنجیرند

 کشند.احساسی و عاطفی شاعر را بر دوش می
بر اساس  لزوماً. ارتباط تصاویر با یکدیگر 4

مشابهت یا تقابل و تضاد نیست، بلکه اهمیت این 
در حمل عاطفه و احساس  هاآنتصاویر، اشتراک 

شاعر است. به عبارت دیگر احساس در میان 
نخ تسبیح در  مچنان کهه است،تصاویر جاری 

رود و کند و فرو میها نفوذ میمیان دانه
 سازد.پیوسته و متحد را میهمای بهمجموعه

غادة . یکی از شگردهای شعری و تصویری 5
ها و زداییاین است که با آشنایی السمان

 های زبانی خود، مخاطب را غافلگیرهنجارشکنی
صباح » ۀتادنوان مثال، اصطالح جاافعکند. بهمی

دهد و مفهوم و تغییر می« صباح اللیل» را به« الخیر
زبان یک  کند که چون ازعوض می کامالً  پیام آن را

تواند نمادی از هنجارشکنی و می ،شودزن گفته می
مردساالر و ة گریزی زنان در جامععادت

 عربی باشد.ۀ زدجنسیت
های . تصویرهای شعر غادۀ، دارای فراز و نشیب6

ادی است و گاه تصاویر ساده و تکراری در کنار زی
تصاویر چند بعدی و نوآورانه و گاه دور از ذهن قرار 

ست. در این تصاویر، اجزایی که تصویر را اگرفته
دهند با یکدیگر ناهمگون و نامرتبط و گاه شکل می

خوردگی همین متناقض هستند و از گره
 . هاست که شاهد زیبایی تصاویر هستیمتناقض
. بازتاب دادن محیط جغرافیایی و فرهنگی 7

است  غادة السمانهای شعر شاعر از دیگر ویژگی
باشد که ممکن است ناخودآگاه اتفاق افتاده ب

های و ها و استعارهصحرا، تصویر محوری تشبیه
بین  سایر ابزارهای تصویری این شاعر است که

های جدید تناسب، نسبتعناصر دور از هم و بی
 کند.ار میبرقر

با تصویرهای ساده و واقعی که  غادة السمان. 8
شوند، در جستجوی از حوادث روزمره انتخاب می

مفاهیم نمادین است که با هدف ایجاد  ارائة
 گیرد.روشنگری و بیدارسازی انجام می
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