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 در شعر فروغ فرخزاد استعارة زمان
*

  

  شناسي شناختي از ديدگاه زبان

  

  دكتر ارسالن گلفام

   دانشگاه تربيت مدرسشناسي  زباناستاديار

كامبوزيا زعفرانلو دكتر عاليه كرد
*

  

   دانشگاه تربيت مدرسشناسي  زبان استاديار

     سيما حسندخت فيروز

 شناسي دانشگاه تربيت مدرس كارشناس ارشد زبان
  چكيده

در نظرية . دشو  چيزي ملموس و عيني درك ميمي انتزاعي است و همواره از طريقن مفهوزما

مكان يا فضايي مثابة  زمان به« مانندِ هايي استعاره استعاره كه بنياني شناختي دارد، به معاصرِ

 چگونگيِ ارتباطِ زمان و ها استعارهدر اين . اشاره شده است» مثابة شيء زمان به«و » محصور

زمان ثابت «و » زمان متحرك و ناظر ثابت «بندي اي كه دو تقسيم گونه  به؛ هم بررسي شدهناظر

ودنِ يك  قراردادي يا نو باز سوي ديگر، ميزان. ار گرفته است توجه قرمورد» و ناظر متحرك

 ابتدا تالش شده است اين پژوهشدر . هاست  توجه شناختياستعاره نيز همواره مورد

دهندة آن است كه اين  شواهد نشان. دشو فروغ فرخزاد مشخص شعر ري زمان دها استعاره

 فروغ نيز  شعرزبانان وجود دارد، در ها به همان صورتي كه در گفتارِ روزمرة فارسي استعاره

و اين نتيجه حاصل ها بررسي   اين استعاره يا نو بودندر گام بعدي، قراردادي. شود يافت مي

هاي قراردادي   استعارهعصيان و اسير ،ديوار فروغ، يعني  آغازينشده است كه در سه دفتر

 ايمان بياوريم به آغاز فصل و تولدي ديگر او،  پايانيخورد؛ اما در دو دفتر چشم مي بيشتر به

شوند و يا  هاي جديدي همراه مي يابند و با ويژگي  زمان بسط ميهاي قراردادي ، استعارهسرد

  .شوند ي نو خلق مهايي كامالً حتي استعاره

  .عاره، زمان، فروغ فرخزاد، شناختياست: ي كليديهاواژه
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  مقدمه. 1

 شناختيهشتاد ميالدي بود كه رويكرداز دهة 
1

 به استعاره
2

 پديدار شد و از همان آغاز 

به نقد يكي از اصول ديدگاه سنتي، يعني تمايز ميان زبان حقيقي و زبان مجازي 

يزي را مردود دانست، بلكه مدعي شد بسياري اين رويكرد نه تنها چنين تما. پرداخت

اگرچه طرح . بريم، استعاري هستند كار مي از مفاهيمي كه ما روزمره و در زبان عادي به

طور مشخص در مقالة   استعاره بهة معاصر در بابشناسي شناختي و نظري ديدگاه زبان

ليكاف
3

 ها پيش صورت گرفت، از سال) 1992(»  استعاره معاصرنظرية « به نام

  . هايي در اين باب انجام گرفته بود پژوهش

كنيم ها زندگي مي هايي كه با آن استعارهكتاب 
4

 جرج ليكاف و م1980 را در سال 

مارك جانسون
5

شناسانه و   و براي نخستين بار به طرح مباحث زباننددكر منتشر 

ن از اين پديده متفاوتي كه آنادر تعريف . ند آن پرداخت استعاره و ماهيتفلسفي دربارة

 ديگر استاساس چيزچيزي بر ة استعاره، درك و تجرب «عرضه كردند
5

 آنان همچنين .»

مدعي شدند استعاره مختص زبان ادبي نيست و اساساً موضوعي زباني نيست، بلكه 

ها كاربرد  آن. اي انديشگاني و مفهومي است كه در ذهن جاي دارد و نه در زبان مسئله

اي  د و ديدگاه سنتي را كه استعاره را آرايهنياز ندانستن بي از استعاره روزمرة زبان را نيز

  .داند، به چالش كشيدند اي مي يني و حاشيه تزئ،ادبي

چند سال بعد، ليكاف و ترنر
6

فراسوي عقل خونسرد در كتاب 
7

  به بسط)1989 (

ز گفتار هايي ا  استعاره پرداختند و با ارائة شواهد و نمونههاي خود در باب ديدگاه

صورتي   نشان دادند بسياري از مفاهيم مانند زمان، زندگي و مرگ بهروزمره و شعر

ن، عالوه بر اي.  استعاره پرداختندها سپس به بررسي انواع آن. شوند استعاري درك مي

كار گيرند؛  هاي شعري به  استعارهشناختي خود را در بررسي  تالش كردند تا رويكرد

دانستند  هاي شعري مي هاي قراردادي را مقدمة آشنايي با استعاره رهزيرا آشنايي با استعا

ها  كنند، اما آن هاي زبان روزمره استفاده مي و معتقد بودند شاعران هم از همين استعاره

  . هاي ديگري از واقعيت را به ما نشان دهند دهند تا جنبه را بسط مي

شان مشتركيم، تجربياتمان را شاعران با استفاده از تجربياتي كه همگي در داشتن

گيرند   تفكرمان را به چالش ميكاوند، طرز كنند، پيامد باورهايمان را مي برجسته مي
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ما براي فهم ذات و ارزش خالقيت شاعرانه . پردازند هايمان مي و به نقدِ ايدئولوژي

 :1989ليكاف و ترنر، ( دست آوريم  خود بههاي معمولي تفكر بايد دركي از شيوه

xi.(  

 آن يك اساي است و بر اس در اين ديدگاه، استعاره داراي ساختار مفهومي ويژه

كه حوزة مبدأ عموماً  اي گونه شود؛ به اي ديگر بيان مي حوزه از تجربه بر اساس حوزه

 انتزاعي بر  مفهوميعنوان  براي نمونه، زمان به.تر تر است و حوزة مقصد عيني انتزاعي

شود و  اند، فهميده مي ، كه هر دو غيرانتزاعي و ملموس مكان يا شيئي متحركاساس

هاي  وفور در زبان هاي بنياديني است كه به يكي از استعاره»  مكانةمثاب زمان به«استعارة 

  .شود مختلف ديده مي

اند و معتقدند از نظر  دست داده بهنيز  ويژة خود را از استعاره بندي ها تقسيم شناختي

بايد توجه . هاي قراردادي و نو اشاره كرد توان به استعاره دم، مي استعاره نزد مركاربرد

بودن نيست كه در باب  كرد مفهوم قراردادي بودن در اينجا به آن مفهوم دلبخواهي

قراردادي بودن معياري است براي سنجش اينكه . شود هاي زباني مطرح مي نشانه

از سوي ديگر، . يابد مياستعاره تا چه ميزان توسط مردم عادي كاربردي روزمره 

 موارد خورد و در بيشتر چشم مي  هنري بهنو يا غيرقراردادي بيشتر در آثارهاي  استعاره

 .دشو هاي قراردادي و موجود در زبان روزمره خلق مي  همين استعارهاز طريق بسط

شده و جاافتاده است و در   كامالً قراردادي،»زندگي سفر است« استعارة ،براي مثال

  : است روزمرة مردم عاديري از جمالتبسيا

  .اش به مشكالت زيادي برخورد  اون تو مسيرِ زندگي- 

   .بست رسيدم  ديگه به بن- 

شود كه درون استعارة مفهومي  هايي گفته مي هاي غيرقراردادي به استعاره اما استعاره

شده اشاره   قرارداديدهد و در واقع به آن بخشي از يك استعارة قبالً قراردادي رخ مي 

توان به شعر معروف   مي،براي نمونه. كند كه تا آن لحظه مورد توجه قرار نگرفته بود مي

  :اشاره كرد» اي كه انتخاب نشد جاده«رابرت فراست به نام 

   رويم بود،در جنگل، دو راه پيش

   و من
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  راهي را برگزيدم كه كمتر كسي از آن گذشته بود،

 .) به نقل از فراست3: 1989،  و ترنرليكاف(  تفاوت همين بود       و تمام

است؛ اما » مثابة سفر زندگي به« اين شعر، همان استعارة  مفهومي و بنياديناستعارة

اين گفتة فراست كه من راهي را انتخاب كردم كه كمتر كسي از آن عبور كرده بود، 

ه و قراردادي نشده رفت كار نمي  روزمره به زيرا در گفتاراي غيرقراردادي است؛ استعاره

  .بود

آيند و حتي اساس  شمار مي  نو بههاي ديگري هم هستند كه كامالً اما استعاره

، »عشق يك اثر مشترك هنري است«براي نمونه استعارة . قراردادي هم ندارند

محور   كنش عشق، كامالً رمانتيك تأكيد بر جنبةجاي اي كامالً بديع است كه به استعاره

اند  شود اين است كه گويي عاشق و معشوق متعهد شده  ميآن دريافت آنچه از است و

 مشتركي را با هدفي مشخص انجام دهند و البته به جنبة خالقانة كار خود نيز تا كار

 روزمره و بيرون اوش در زبانها اهميت دارد، ك بنابراين آنچه براي شناختي .توجه كنند

شوند و در گام بعد ميزان   استعاري بيان مياي گونه كشيدن مفاهيم بنياديني است كه به

 .گيرد ها مورد توجه و بررسي قرار مي قراردادي بودن اين استعاره

  مثابة مكان استعارة زمان به. 2

ي از دستاوردهاي استعاره، طور كه گفته شد، يك انتزاعي است و همان  زمان مفهومي

مثابة مكان، شيء،   زمان بهكدر. تر است  چيزي ملموسفهميدن چيزي انتزاعي از طريق

از طريق «. مفهوم انتزاعي استيك هاي درك استعاري   بارزترين نمونهبستهي ييا فضا

 و ليكاف(» .گردد  مكان درك ميشيء، تغيير زمان از طريقِ تغييرمثابة  استعارة زمان به

زبانان  ارسيهاي فراواني از اين بيان استعاري در گفتار روزمرة ف نمونه. )76: 1989، ترنر

  :خورد چشم مي به

   .شويم به زمان تحويل سال نزديك مي. 1

 . روتهيك آيندة درخشان پيش. 2

  .زمان عمل فرا رسيده است. 3

  .ديگه قدم به دوران ميانسالي گذاشتم. 4
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  ... .ايم  در اين لحظاتي كه وارد سال جديد شده. 5

  .دزماني هم خواهد آمد كه پيروزي از آن ما خواهد بو. 6

  .شو بندازه دور كنه گذشته داره سعي مي. 7

 البته آنچه در .شيءاست و يا بسته  يا مكان و فضايي ،ها زمان در تمام اين نمونه

 به اين صورت كه گاهي ناظر ثابت است و ؛ موقعيت ناظر استدارداين ميان تفاوت 

 يك  شمارةة در نمونبراي مثال. زمان متحرك و گاهي ناظر متحرك است و زمان ثابت

 سوم ناظر ةدر نمون. زمان مكاني ثابت فرض شده كه ناظر به سمت آن در حركت است

در نمونة پنجم سال جديد گويي . كند ثابت است؛ اما زمان به سمت وي حركت مي

مثابة  شود و در نمونة هفتم هم زمان گذشته به  است كه ناظر به آن وارد ميبستهفضايي 

  .شود شيئي دورانداختني درك مي

 پردازيم تا انواع  استعارة زمان در اشعار فروغ فرخزاد ميبا اين توضيحات به بررسي

هاي  استعاره. ها را بازنماييم  اين استعارهنمختلف و نيز ميزان قراردادي يا بديع بود

شود كه هر روز در گفتار رسمي و غيررسمي يك جامعة  هايي گفته مي  قراردادي به آن

رود و آن قدر عادي شده است كه تنها با نگاهي دقيق و موشكافانه  كار مي زباني به

افتد بازي ظريفي با همين  اما آنچه در شعر اتفاق مي. برد توان به استعاره بودنشان پي مي

 شعر با يك پيوستار در واقع، در هنر. شده است هاي روزمره و قراردادي استعاره

ي كامالً قراردادي و آشنا در گفتار روزمره ها روييم كه در يك سويش به استعاره روبه

طبيعي است كه در ميانة . هاي كامالً نو و بديع  ديگرش به استعارهرسيم و در سوي مي

هاي   استعاره كه بسطشويم رو مي هايي روبه اين پيوستار هم با انبوهي از استعاره

  .دهند قراردادي هستند و با يك طرف اين پيوستار نزديكي بيشتري نشان مي

   فروغزمان در شعر ةها با توجه به استعار ارائة داده. 3

 ،كار رفته ها استعارة زمان به  فروغ كه در آندر اين قسمت چهل عبارت از اشعار

در است كه ) 1383(  فروغ فرخزادديوانها   گردآوري دادهمنبع .آوري شده است جمع

ايمان بياوريم به  و تولدي ديگر، عصيان، ديوار، اسيرهاي   پنج دفتر شعري با ناممجموع

ها كه از دفترهاي مختلف اشعار فروغ  در اين داده.  را در خود دارد سردآغاز فصل
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 شيء يا مكان درك شود كه چگونه زمان مانند روشني ديده مي آوري شده است، به جمع

شود؛ با اين توضيح كه در دستة نخست زمانْ متحرك و ناظر نسبت به آن ثابت  مي

هاي  در اين اشعار هم استعاره. ت و در دستة دوم زمانْ ثابت است و ناظر متحركاس

هاي   استعارهارد كه نوع دوم گاهي با بسطهاي نو وجود د قرادادي و هم استعاره

  .اند وجود آمده قراردادي به

   شيء يا مكاني متحرك است و ناظر نسبت به آن ثابت»زمان«. 1-3

 )ديو شب، اسير(ديده بر بند كه شب آمده است  /  منالي الي اي پسر كوچك .1

اند و شب متحـرك       و كودكش در جايي ايستاده    ) كه در اينجا همان ناظر است     (مادر  

 .هاست  آن آمدن به سمتاست و در حال

 )خسته، اسير( در دامن ديگران به سر كردم/ هاي دگر كه رفته از عمرم   شب.2

از سـوي ديگـر عمـر كـه واحـدي           . شود  يشب از ناظرِ ثابت گذشته است و دور م        

تواند از آن عبـور كنـد و       زماني است، گويي فضايي با ظرفيتي معين است كه چيزي مي          

 .بگذرد

  اي غريب و خيره در انديشه رفت روز مي. 3

  ) دختر و بهار،اسير(دختر كنار پنجره محزون نشسته بود 

 اينجـا روز اسـت، در حـال         حركت نشسته اسـت و زمـان، كـه در          دختر در كنار پنجره بي    

  .است)  ثابتناظر(حركت و دور شدن از او 

 )اسير، حلقه( زني افسرده نظر كرد بر آن حلقة زر/ ها رفت و زني  سال. 4

است كـه از كنـار ايـن        ) هايي  سال( اشيائي    اما زمان گويي به شكل     زن ساكن است؛  

 .ناظرِ ثابت حركت كرده و دور شده است

 )صبرِ سنگاسير، ( بر سر پيمان خود بودم/ ما روز سوم هم گذشت ا. 5

پـس نـاظر ثابـت    . گويـد  شاعر از ماندن بر سر پيمان، با وجود گذر زمان سخن مـي         

 .كنند است و روزها گويي از كنار او عبور مي

 )جا همان( دانم كدامينم خود نمي/ روزها رفتند و من ديگر  .6
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ا روز ها يكـي پـس از ديگـري          باز هم شاعر در سكون خويش باقي مانده است؛ ام         

 .اند سپري شده

 هاي سرد  در گذشت پرشتاب لحظه .7

  )ديوار، ديوار( سازد گرد من ديوار مي/ هاي وحشي تو در سكوت خويش  چشم

كه نـاظر      درحالي ؛اند كه با سرعت در حال عبورند       ها به اشيائي سرد مانند شده       لحظه

اي است كه حتـي بـه ديـواري كـه             گونه بر جاي خود ثابت مانده است و اين سكون به         

در ايـن اسـتعاره     . كند  دهد و تنها نظاره مي      شود، واكنشي نشان نمي     پيرامونش ساخته مي  

شود؛ اما شاعر از ايـن اسـتعارة قـراردادي گـامي              درك مي » مثابة شيء متحرك   زمان به «

  .دهد نهد و ويژگي ملموس سرما را نيز به زمان انتزاعي نسبت مي فراتر مي

  هاي مضحك فاني اين چهره/ در قابِ كهنه، تصاوير  .8

  )دير، عصيان( اند زماني شايد كه بوده/ ها  رنگ از گذشتِ زمان بي

زنـيم، پـس از مـدتي        ها يا تصاويري كه به ديوار مـي         ايم كه عكس   بارها تجربه كرده  

در . دهنـد   نوري متفاوت تغييـر رنـگ مـي        دما يا تابش    قرار گرفتن در معرض    واسطة به

داند؛ گويي زمان شيئي اسـت كـه بـا            مي عر علت اين تغيير را زمان و عبور آن        اينجا شا 

در اينجـا  . ها بـرده اسـت      ها را رنگين كرده يا رنگ از روي آن         حركت و عبورش عكس   

  . رو هستيم نيز با بسط استعارة قراردادي يا متعارف روبه

 )صدا، عصيان( تهي بودصدايم از صدا ديگر /  تازه از ره باز آمد صبحچو . 9

در اينجا نيز روشن شدن هوا و آغاز روز با از راه رسيدن صبح بيـان شـده اسـت و                     

  .بيند اين صبح را در حال حركت و آمدن به سمت خود ميناظرْ

 )گره، عصيان( ماندم من تا ابد كنار تو مي/ آمد  فردا اگر ز راه نمي. 10

بنابراين در  .  زمان است  در گرو بازايستادن  اما ماندن او    خواهد بماند؛     شاعر دلش مي  

مثابة شيء متحركـي قـرار اسـت          به» فردا«گويد؛ اما     اينجا نيز ناظر از ماندن و سكون مي       

 .بيايد و در راه است

از راهـي  ، عـصيان (  تو باشـم آزار روزي آيد كه دل/ واي بر من كه ندانستم از اول    . 11

 )دور

 .از راه رسيده است» وزر«در اينجا هم ناظر ثابت است؛ اما 
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 )جنون، عصيان( ؟رسد از راه با بهاري كه مي/  من چه خواهد كرد دل گمراه. 12

اين زمـان در  .  يعني يك فصل   ؛ است  سال چهارم   برابر با يك   و زماني    يك واحد  بهار

 .حالِ حركت و آمدن به سمت ناظر است

 )بعدها، عصيان(  نور روشن از امواجدر بهاري/ مرگ من روزي فرا خواهد رسيد . 13

 محصور است كه مـرگ       مكان در اينجا بهار، كه يك واحد زماني است، هم به شكل          

نكتـة  . را در خود جاي داده و هم مانندِ شيئي متحرك كه روزي قرار است از راه برسد                

مثابة  زمان به «و  » مثابة مكان  زمان به  « استعاري قابلِ توجه اينكه در اين استعاره دو مفهوم       

 . به هم پيوند خورده است» ي متحركشيئ

 )آن روزها، تولدي ديگر( آن روزهاي خوب/ آن روزها رفتند . 14

 .اند روزهاي خوبي بودند كه گويي از كنار ناظر عبور كرده و گذشته

 )معشوق من، تولدي ديگر( يادآور اصالت زيبايي/ او مردي است از قرون گذشته . 15

 شـوند كـه از كنـار       صورت اشيائي متحرك درك مـي       هها هم ب    در اين نمونه هم، قرن    

نـد از  توا  صورت مكاني ايستا يا فضايي محصور كه كسي مي          اند و هم به     ناظر عبور كرده  

 .روييم روبه دو استعاره اي از آميزهپس در اينجا نيز با . ها بيرون بيايد  آندرون

  آن نرسيده استزمان آيا . 16

 )ديدار در شب، تولدي ديگر( از، بازباز، ب/ كه اين دريچه باز شود 

هـا از هـم    باز هم ناظر ثابت است و منتظر زماني است كـه از راه برسـد تـا دريچـه              

 .گشوده شوند

 )ايمان بياوريم، ايمان بياورم( زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت. 17

 .شود ميزمان گويي شيئ متحركي است كه دور 

  ه آن كسي كه به خواب من آمده استكند ك  كاري نمي... /چرا پدر . 18

  ...)كسي كه ، ايمان بياوريم( ازدد آمدنش را جلو بينروز

شود   مانند شيئي درك مي   ) در اينجا روز  (در اين نمونه هم ناظر ثابت است؛ اما زمان          

 . توان آن را به جلو انداخت كه مي

بـا  ،  اسـير ( گرفـت   از تنِ تو رنگ و بو نمي      / روزهاي دور   در هجوم   / تا دگر تني    . 19

 )كدام دست
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خواهند به سمت     روزها اشيائي متحرك هستند كه از ناظر ثابت دورند؛ اما گويي مي           

  . او يورش برند

 )بعدها، عصيان( ها ها و ماه روزها و هفته/ شكيب  شتابند از پيِ هم بي مي. 20

 مـسيري   شوند كه گويي در      اشياء متحركي تصوير مي    ها مانند   در اين مصرع نيز زمان    

  .گيرند روند و از هم سبقت مي سرعت به پيش مي به

  زمان، شيء يا مكاني است ثابت و ناظر نسبت به آن متحرك. 3 -2

 ) تلخةافسان، اسير( ز ديدارت دلم سيراب گردد/ دم  در اين واپسينمرو، بگذار . 21

تواننـد    مكاني است محصور در فضا كـه شـاعر و مخـاطبش مـي             » دم واپسين«گويي  

 .ندكي در آن توقف كنند و سپس بگذرندا

   عشرتي به پيششبراهي دراز بود و . 22

 )اشناس، ناسير (»روي، كجا؟ كجا مي«: ناليد عقل و گفت

نكتة جالب توجه اين اسـت كـه        . رود  شب مكاني ثابت است كه ناظر به سويش مي        

 .يف شده استشود، طوالني توص مثابة مكان درك مي كه به» زماني«مسير رسيدن به اين 

   خويش رانگرم، عشق  ميبر گذشتهتا . 23

 )بازگشت، اسير( آورم به ياد  گمشده ميچون آفتاب

 است؛  شته سر گذا  اظر از آن عبور كرده و آن را پشت        گذشته مكاني است ثابت كه ن     

 .تواند برگردد و نگاهش كند آورد و مي ياد مي اما گويي هنوز آن مكان را به

 ) تنهايياندوه، ديوار(  افسرددر غروبكاو پياپي / تابي را ديدم اي بس آف. 24

 .رود غروب مكاني است كه به ديدِ ما آفتاب در آنجا به تاريكي فرو مي

 )آن روزها، تولدي ديگر( حجمِ سفيدِ ليز: فرداآه، / كردم به فردا  و فكر مي. 25

كرده است؛ شيئي كه    طور مستقيم فردا را به شيئي ثابت مانند          در اين مصرع، شاعر به    

ايـن  . هـايش اسـت     توان گفت چيست، اما سپيد بودن و ليز بودن از ويژگي            آشكارا نمي 

 .است» مثابة شيء مكان به« استعارة قراردادي استعاره نيز بسط

 تا زماني دورخواهمت بدرود گويم . 26

  )عصيان، عصيان( نيست   زان كه ديگر با تواَم شوقِ سالمي
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  .بت و دور كه بعدها ناظر به سمتش خواهد رفتزمان مكاني است ثا

 جويي، خواهيم رسيد به پناهي كه تو مي. 27

 )ظلمت، عصيان( اندر آن لحظة جادوييِ اوج 

سـوي آن در    و بلندي است و شاعر و همراهش به      لحظه گويي فضايِ محصور ثابت    

 .شود  پناهگاهي درك ميمانند» زمان«اين . اند حركت

 رستو بوديم كاش ما آن دو پ. 28

  )گذران، تولدي ديگر( از بهاري به بهاري ديگر/ كرديم  كه همه عمر سفر مي

دو بهار بسان دو مكانِ ثابت و با فاصله از هم هستند كه شاعر و همراهش از يكـي                   

 .كنند به سمت آن ديگري حركت مي

 جيرجيري سمج و نامفهوم . 29

 )دريافت، رتولدي ديگ( پيمود زنان مي اي فاني را چرخ لحظه

البتـه در   . تواند به گردش چرخ زنـد       اي مي   لحظه گويي مكاني است مدور كه حشره      

  .تواند شيئي نابودشدني نيز درك شود اين نمونة خاص لحظه مي

تولـدي  ( كنـي   و خاموش ميفشاري بر سينه مي/ تو درة بنفشِ غروبي كه روز را       . 30

 )غزل، ديگر

  .ن را بر سينه فشرد و خاموشش كردتوان آ روز شيء درخشاني است كه مي

  گويي كه حس سبز درختان بود. 31

 )ديدار در شب، تولدي ديگر(  ادامه داشتتا ابديتهايش  و چشم 

البتـه  . يابدتواند امتداد     تا رسيدن به آن مي    شود كه چيزي      ابديت به مكاني تبديل مي    

 . آن استم مجاز از، چشيابد كه در شعر در اين مصرع اين نگاه است كه امتداد مي

 و باد، باد كه گويي . 32

  )وهم سبز، تولدي ديگر(زد   نفس ميهاي تيرة همخوابگي در عمق گودترين لحظه

  . لحظه مكاني محصور در فضاست كه عمق هم دارد

  )ايمان بياوريم، ايمان بياوريم( در آستانة فصلي سرد/ زني تنها / و اين منم . 33

اي دارد  شود كه گويي سردر و آسـتانه    مثابة مكاني درك مي    در اين نمونه نيز فصل به     

  .خواهد داخل شود اش ايستاده است و مي و كسي در ورودي



 131  ...                   استعارة زمان در شعر فروغ فرخزاد                              7ة شمار/ 2سال 

 )جا همان( زمان چه وزني داردنگاه كن كه در اينجا . 34

 در اينجا نيز شاعر به استعارة قرارداديِ زمان         .شود  دار درك مي    زمان مانند شيئي وزن   

  .دهد بسطش مي  كند و كمي نگيني را هم اضافه ميمثابة شيء ويژگي س به

  اين سويِ آغازهاي  كه زنده. 35

  هاي آن سوي پايان  و مرده/ بستند  هاي ملولش دخيل مي به شاخه

  )جا همان( زدند اش چنگ مي هاي فسفري به ريشه

در اين نمونه گويي آغاز و پايان، ابتدا و انتهايِ يك فضا هـستند و پـيش از آغـاز و               

  . وقوع استز اين فضاي ثابت اتفاقاتي در حالس از پايان، يعني در بيرون اپ

 خوراك  پوش، خوش برخورد، خوش ش هاي خو جنازه. 36

  )جا همان( هاي معين وقتهاي  در ايستگاه

 . توان مدتي در آن ماند  مكاني به نام ايستگاه شده است كه مي دارايوقت

 كنم كه وقت گذشته است  حس مي. 37

  )پنجره، ايمان بياوريم( هاي تاريخ است سهمِ من از برگ» لحظه «كنم كه  ميحس

اين شـيء در اينجـا   . تواند تحت مالكيت كسي قرار گيرد شود كه مي    لحظه شيئي مي  

  .صفحات كتاب تاريخ است  از تمام اي برگ يا صفحه

 )بازگشت، عصيان( سبزيِ پيري و غبارِ زمان/ هايِ انبوهش  بر تنِ برگ. 38

 بلكـه   ،صورت شيء   اي نو نه به    در اينجا هم زمان تجليِ فيزيكي دارد؛ اما در استعاره         

  . شود به شكل غبار درك مي

 
 و به حجمي خـطِ خـشكِ زمـان را آبـستن كـردن             / سفر حجمي در خطِ زمان      . 39

 )ديگر تولدي، تولدي ديگر(

 مـورد بـا     در ايـن  . تواند گـسترش هـم بيابـد         زمان خطي است كه مي     ،در اين نمونه  

 مكـان يـا   بعـدي   تأكيد بر ويژگي سهجاي اي كامالً نو مواجه هستيم كه در آن به        استعاره

  .گيرد  يعني يك خط مورد توجه قرار مياي دوبعدي شيء، استعاره

تنهـا  ،  ايمـان بيـاوريم   ( هاي زمـان خواهـد شـد        ذره صدا كه جذب  / تنها صداست   . 40

 ...)صدا
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 مكان يا شيء نيـست، بـاز هـم داراي مـاده              شكل اگرچه استعاره به  . ن ذره است  زما

  .تواند چيزي را جذب كند است و عيني و حتي مي

  ها تحليل داده. 4

صد است و بيان استعاري تنها استعاره نگاشت كلي بين حوزة مفهومي مبدأ به حوزة مق

نظرية استعاره از طريق تعيين مشخصات «. اي است حوزه  سطحي اين نگاشت مياننمود

به نقل از  197: 1382ليكاف، (» .هاي ذهني تحقق يافته است هاي بين حوزه نگاشت

  :ها بر مبناي نظرية معاصر استعاره بايد گفت  در تحليل اين داده). 65: 1387 نورمحمدي،

 مكـان يـا فـضايي       طريـق  فـروغ فرخـزاد زمـان از         د در شـعر   دهـ  ها نـشان مـي      داده. 1

هـا تحـت دو مقولـة         امـا ايـن اسـتعاره     . شود  صورتِ شيء درك مي    ده و يا به   محصورش

مثابة مكان يا شيئي متحرك كـه نـاظر نـسبت بـه آن ثابـت                 زمان به : دگير  تر قرار مي   كلي

مثابـة مكـان،    در توصيف زمان به. فضا يا شيئي ثابت است و ناظر متحرك       » زمان«؛  است

اه منظر از اهميت بسياري برخوردار اسـت و وابـستگي آن بـه جايگـاه نـسبي و ديـدگ                   

هاي متفـاوت     واره  رحوجود آمدن ط   يكي از عواملي كه در به     . گوينده كامالً مشهود است   

هاي غيرمكـاني نيـز       بايد توجه كرد اين مفهوم در حوزه      . كند، منظر است   ايفاي نقش مي  

هـايش داراي      به اين صورت كه انسان بر اساس دانش، عقايـد و ديـدگاه             ؛رود كار مي   به

، نظر كه از فلسفه به آن راه يافتـه  شناختي م ترين ويژگي   ديكنز. منظرهاي متفاوت است  

طـور كلـي     شدگي انسان در جايگاهي خاص است؛ يعني جايگـاهي كـه بـه              مفهوم واقع 

نگي، شـناختي و زمـاني را نيـز         هاي فره   گيرد تا عالوه بر جايگاه مكاني، بافت       شكل مي 

 .گيرددربر

  .   فردا به ديدنت خواهم آمد

  .روم  ميفردا به ديدنت* 

سيلة زبان را   معنا بهبخشي از فرايند توليد» ديدن «در اين مثال جايگاه خاص

وارة خاصي از صحنة مورد نظر است و با اتخاذ  هر جمله داراي طرح. دهد تشكيل مي

  .آيد دست مي بهمنظرهاي متفاوت تعابير مختلفي 
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هاي ظرف  مانند مكان ويژگيكار رفته است، دقيقاً  مثابة مكان به از آنجا كه زمان به. 2

در، از، «اي كه در اشعار ذكرشده حروف اضافة مكاني  گونه گيرد؛ به مكاني را به خود مي

  :گفتة ليكاف و جانسون به. شد ديده مي» بر، تا، به، آن سوي، اين سوي، اندر آن

تشكيل هاي انتزاعي  يزيكي، مبناي درك ما را از پديدهتجربة ما از مكان، مواد و اشياء ف

اي از  سازد كه پاره  تجربيات بر مبناي مكان، اشياء و مواد ما را قادر ميدرك. دهد مي

ها مانند اشياء و  هاي انتزاعي و غيرملموس انطباق دهيم و با آن هاي خود را بر پديده تجربه

موس هاي عيني و مل هاي انتزاعي همانند پديده كه به پديده طوري تار نماييم؛ بهمواد ملموس رف

  ).25: 1980(بندي و تقسيم نماييم  ا را مقولهه اشاره كنيم و آن

هاي مكاني، برخي خصوصيات ديگر نيز براي  ها به غير از ويژگي بررسي اين داده. 3

، )34، 25(زمان وزن و حجم دارد : اند از كند كه عبارت بيان مي» زمان«ي پديدة انتزاع

ي هنوز از راه نرسيده و گاهي از دست ، گاه)29(، فاني است )39 (شود آبستن مي

حركت،  رفته است، گاهي شتابان و در حال حركت است و گاهي ثابت و ايستا و بي

دهد شاعر به پديدة  ها نشان مي همة اين ويژگي. شود و گاهي نزديك گاهي دور مي

آيد  بيند كه مي شيده است و او را همانند فردي ميشخصيت انساني بخ» زمان«انتزاعي 

  .رود و مي

تجربة انسان از حركت خود و اجسام متحرك پيرامونش به او امكان داده است تا . 4

 خود پديد حركتي از اين حركت فيزيكي در ذهنوارة  اي انتزاعي به نام طرح واره طرح

حركتي يعني  ةوار در اين طرح. اي انتزاعي مانند زمان اعطاء كند آورد و به پديده

، نقطة پايان يا أهاي يك متحرك فيزيكي مانند نقطة شروع يا مبد  ويژگي، تمام»زمان«

  .شود مقصد، طي مسير و سرعت براي آن در نظر گرفته مي

.  متمايز استفاده كردتوان از دو نگاشت استعاريِ زمان مي ها هم در برخي استعاره. 5

م از استعارة مثابة مكان بهره برده است و ه  هم از استعارة زمان به25  و15هاي  نمونه

هايي باز از  ها مجموعه دهد نگاشت اين موضوع نشان مي. مثابة حركت زمان به

 جداي از  و لزوماً شدتناظرهاي بالقوه هستند كه هر زمان اقتضا كند فعال خواهند

  . كنند يكديگر عمل نمي
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  گيري نتيجه

روزمرة مفهوم انتزاعي زمان در شعر فروغ، مطابق همان چيزي است كه در گفتار 

بينيم كه در مواردي هم اين  تر مي هاي دقيق با بررسي. شود  ميديدهزبانان  فارسي

 جديدي هاي يابند؛ يعني شاعر ويژگي  قراردادي و متعارف بسط ميهاي كامالً استعاره

م كه شاعر در يروي هايي كامالً نو روبه در برخي موارد نيز با استعاره. افزايد ها مي به آن

فروغ   نظري به آثاربا. دهد  توجه قرار مياي ديگر از يك پديده را مورد ها جنبه آن

 وي عصيان و ديوار، اسيرويژه در سه دفتر   نخستين و بهفرخزاد خواهيم ديد در اشعار

اما . گرايش داشته استشده و متعارف  هاي بيشتر قراردادي  از استعارهبه استفادهعموماً 

 ايمان بياوريم به آغاز  وتولدي ديگر : پايانيه در دو دفترويژ رويم و به  پيشتر ميهر چه

د و يا ياب هاي قراردادي بسط مي شود، استعاره ها كم مي  اين استعاره از تعدادفصل سرد

توان   را مي25 و 15هاي  نمونه براي مثال،. خورد چشم مي  بديع بههايي كامالً استعاره

 شاعر دو استعارة قرارداديِ 15در نمونة . ستهاي قراردادي دان گواهي بر بسطِ استعاره

اي   استعارهآميزد و باعث ايجاد را درهم مي» مثابة شيء زمان به«و » مثابة مكان زمان به«

 هم 25در نمونة .  اين مفاهيم را در خود داشته باشديشود كه هر دو يافته مي بسط

هاي   ويژگيذكرگيرد و با  كار مي را به» مثابة شيء زمان به«شاعر استعارة قرارداديِ 

 بيشتري دهد و با جزئيات فيزيكيِ سفيدي و ليز بودن كمي اين مفهوم را بسط مي

 39نة در نمو. هاي كامالً نو هستند  هم استعاره40 و 39هايي مانند  نمونه. كند عرضه مي

كه در   درحاليدانيم خط داراي يك بعد است؛ يكه م طور زمان يك خط است و همان

شد كه هر دو   مكان يا شئ تصوير ميصورت هاي قراردادي زمان هميشه به رهاستعا

 زمان را به اي ديگر از مفهوم خواهد جنبه گويي شاعر مي. اراي سه بعد هستندد

 كه ،در اين استعارة نو زمان.  زمان ذره استچهلدر نمونة .  خود عرضه كندمخاطب

 ريز و شود كه اگرچه بسيار يده ميمثابة چيزي عيني فهم انتزاعي است، به  مفهومي

 .كند شود و صداها را به خود جذب مي  يافت مي فراوانجا كوچك است، در همه

زبانان بوده و به همان   فروغ، بر اساس گفتار روزمرة فارسي زمان در شعراستعارة

هاي   استعارهكار گرفته شده است؛ اما در برخي موارد  قراردادي و متعارف بهصورتِ

اين بدان . خورد چشم مي  جديد بههاي كامالً اند و گاهي استعاره دادي بسط يافتهقرار
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گذرد نبوده يا   شاعر ميي قراردادي قادر به بيان آنچه در ذهنها معناست كه استعاره

اي ديگر از يك پديده را به ما بشناساند و يا به خلق  عمد خواسته است جنبه شاعر به

 يافتن آنچه در اينجا جالب توجه است،. ز استعاره بپردازدمعناهاي تازه با استفاده ا

هاي ملموس و انتزاعي است؛ براي مثال، چه   بيشتر دربارة پيوند ميان حوزهاطالعات

  .هاي زماني باشد شود تا مكان خاستگاه مناسبي براي واژه عاملي باعث مي

  ها نوشت پي

1. Cognitive 
2. Metaphor 
3. Lakoff 
4. Metaphors we live by 
5. Johnson 
6. Turner 
7. More than Cool Reason 
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