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 مهمقدّ -2

اسژت. نتسژتین    هشژد  بررسژی برانگیز در علژوم متتلژ    ای بحثلهئمس مثابۀاستعاره از دیرباز تاکنون به

 4رتژونی ٲ نقژ  از ( بژه 2912) رادو یوسژفی  گلفژام . بژه ارسژطو اسژت    مربوط ،استعاره رۀدربار مؤثّ ۀمطالع

 ،ارسژطو منظژر  دانژد. از مژی  6مبتنی بر ریاس 1تلویحی مقایسۀ ارسطو استعاره را نوعیکه اند ( آورده2999)

. ژهژ  492ادبیات نیژز جرجژانی )   ئینی است. در حوزۀزت دراص شده و امری نوعی تشبیه تالصه استعاره

ه میژان  اسژتعار  رابطۀ ،یو عقیدۀآورده است. بهترین تعری  را از استعاره دریق ،البالغه اسرارق( در کتا  

رعایژت   ،بلکژه در بررژراری پیونژد اسژتعاره     ،شژود بررژرار نمژی   ،هم ندارندهایی که هیچ ارتباطی باپدیده

 تی مطالعژۀ . دیژدگاه سژنّ  (221: 2966 ،)شفیعی کژدکنی  است مهمشباهت ظاهری و ارتباط عقلی همواره 

چژارچو    در ،دیدگاه نژوین  پایۀاین موروع بر ا مطالعۀامّ ،گیردشک  می هاپووه استعاره براساس این 

   است. شناسی شناتتی صورت گرفتهرویکرد زبان

در رالژ  مفژاهیم    9گونژه فهژم و بیژان مفژاهیم انتزاعژی     رهازنظر معناشناسژان شژناتتی، اسژتعاره بژه      

)گلفژام و   اسژاس چیژز دیگژر اسژت    بر یچیز ۀس استعاره درک و تجربشود و اسااطالق می 1تر ملموس

از کژه  است. ایژن واژه   9نگاشت مفهومی ۀاستعار ۀلیدواژه در نظریترین کاساسی. (6-2: 2912راد، یوسفی

 لامثژ بژرای   کنژد. هم اشاره میهای مربوط بهبین ایده مندنظامبه تناظر استعاری ، شده گرفته وامیات ریار

نیژاز آن بژه   و  های مژداوم پایین رفتن واج، باال ودرگیری کشتی با ام ،شودکشتی تشبیه میبه  هعجامورتی 

در ایژن اسژتعاره، کشژتی و دریژانوردی و      21مبدأ حوزۀ .شودناتدا به مفهوم جامعه نگاشت یا فرافکن می

 (.  96: 1119 ،21و کایکنز گیررتس) ، جامعه و سیاست حاکم بر آن است22مقصد حوزۀ

یم ی از مفژاه کژوچک  ۀمجموعژ  ،ری ذهن انسژان نظام تصوّ ۀشالود (2911) 29لیکاف و جانسون باوربه 

ری دیگژر  های تصوّارتباطی با حوزه هاوتعری  آن شدهما ناشی  ۀاز تجرب مستقیمطور بهتجربی است که 

 ۀمجموعژ طریژق نگاشژت اسژتعاری از یژ      زارات اسژتعاری یژا انتزاعژی    این تصوّ، فلیکا ۀگفتبهندارد. 
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7. abstract 
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12. D. Geeraerts & H. Cuyckens 

13. G. Lakoff & M. Johnson  
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(. 9: 2912راد، فییوسژ )گلفژام و   شونددهی و درک میساتتار ،کوچ  از مفاهیم تجربی و اساسی ذهن

اسژتعاره و  ۀ دربژار فلسژفی   شناسژانه و به طرح مباحژث زبژان   بارننتستیبرای ( 2911لیکاف و جانسون )

شود و موروعی زبژانی نیسژت،   استعاره محدود به زبان ادبیات نمیکه عی شدند مدّ و هپرداتتماهیت آن 

نیژاز  زبان را نیز از استعاره بیۀ روزمرّ ها کاربردآن .بلکه مفهومی است که در ذهن جای دارد و نه در زبان

فی کردنژد و  ندانستند و استعاره را ابزار مناسبی برای تشتیص چگونگی اندیشیدن و رفتارهای زبانی معرّ

بژه چژال     ،دانسژت فرینی در ادبیژات مژی  آهنر ی و متتصّای ادبدیدگاه ارسطویی را که استعاره را آرایه

   (.1-4 :2991د )زاهدی و دریکوند، کشیدن

ا در امّژ  ،شژده  مطالعهتی از دیدگاه سنّ بسیاریادبیات فارسی تاکنون در موارد  مبحث استعاره در حوزۀ 

 کژه  (2911گلفژام و دیگژران )   جملژه از ؛اسژت شژده   بررسژی از دیدگاه شناتتی نیز تاحدودی اتیر  دهۀ

 ویانژد کژه در شژعر    دریافته ده وکری بررسی شناسزبانرا از دیدگاه فروغ فرتزاد در شعر زمان  استعارۀ

نژو تلژق   هژای کژامال    های جدید همراه شده و اسژتعاره با ویوگی ،های رراردادی زمان بسط یافتهاستعاره

 است.   شده

شناسژی  در چارچو  زبژان را ( استعاره در ادبیات کودک و نوجوان 2919شریفی و حامدی شیروان ) 

بتشژی  شتصژیت  ،هایی که لیکاف بررسژی کژرده  ن استعارهمیاه و نتیجه گرفتند که ازبررسی کردتی شنات

مژوارد بژا مراحژ      یشژتر ب در هژا استعارهاین و نوع  کار رفتهها بهبی  از دیگر انواع استعاره در این داستان

 سازگاری دارد.   کودک ررشد شناتتی و تفکّ

ررسژی کژرده و رمژان    های شناتتی در نثر فارسی و انگلیسژی را ب ( استعاره2991زاهدی و دریکوند ) 

هژا نشژان داد کژه تفژاوتی میژان نژوع       هژای آن مقایسه کردنژد. یافتژه  را  24دور از شوریده مردمبهو  کلیدر

و  های شناتتی از نوع جهتژی بژوده  کاررفته در دو اثر وجود ندارد و بیشترین استعارههای زبانی به استعاره

 دهند.ر آن رخ میشود که ورایع دمظروفی دیده می مثابۀمفهوم زمان به

بررسژی  شناسی شژناتتی  مبنای زباندر غزلیات حافظ شیرازی بررا ( استعاره 2991عباسی و دیگران ) 

ه و دریافتنژد کژه   دکژر ی و کیفژی مطالعژه   نظر کمّژ ازساتتی و جهتی را  ،شناسانههای هستیاستعاره ،کرده

شناسژانه و  های هستیفی در بیان استعارهمدحی و فلس ،رندانه ،عارفانه ،های عاشقانهنگاشتحافظ از اسم

سژر و دور بژرای بیژان مفژاهیم      ،بژن  ،اوج ،زیر ،فراز ،پی  ،بلند ،کنج ،بیرون ،درون ،های راستاز جهت

 است. های جهتی استفاده کردهاستعاره

                                                 
14. far from the madding crowd 
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 داننژد، طور که زبان را دارای نظژام و سژاتتار مژی   در دیدگاه شناتتی همان( 2916مهند )راسخ گفتۀبه

را هژم مژنعکس    رفکژ ساتتار  ،مند زباننظامساتتار  و نددانمی و اندیشه را نیز دارای نظام و ساتتار رفک

یکژی از   ،کنژد فی میهای عینی درک و معرّساس حوزهاربهای انتزاعی تجربه را انسان حوزه اینکه د.کنمی

های انتزاعی ماننژد  حوزه یعنیها مشترک است. انسان ۀسازی شناتتی است که بین همهای مفهومویوگی

 شژوند سژازی مژی  ای فیزیکژی مفهژوم  هژ صژه دیگژر مشتّ  حرکژت و  های عینی ماننداساس حوزهزمان بر

   (.299: 2916د، مهن )راسخ

الگژوی حرکژت زمژان،     :شژود شناسی شناتتی، زمان به سه صورت ادراک مژی به اصول زبان هتوجّ با 

 کنژد مژی  عا( اد2994ّ) 21الورسون(. 291: 2916 مهند،اسخر) الگوی حرکت شتص و الگوی توالی زمانی

سژجودی و رنبژری،   ) شژناتتی جهژانی اسژت    یینژد امثابۀ حرکت در مکژان، فر بهکه فهم استعاری زمان 

2992 :299.) 

 21و نو های قراردادیاستعاره -1

هژای رژراردادی و نژو    هبه اسژتعار  توانیمکاربرد استعاره نزد مردم،  به هتوجّ باشناتتی  انشناسزبان نظراز

م دمژر  ۀردر زندگی روزمژ استعاره تا چه میزان بودن معیاری است برای سنج  اینکه اشاره کرد. رراردادی

هژایی گفتژه   رژراردادی بژه اسژتعاره    های غیراستعاره. (219: 2911)گلفام و دیگران،  دیابکاربرد میی دعا

 شژده یرژرارداد  ازپی به آن بتشی از استعارۀ  و دهدکه درون استعارۀ مفهومی رراردادی رخ می شودیم

 ایژن  مژردم جژا نیفتژاده اسژت.     ۀو در زبژان روزمژرّ   ه ررار نگرفتژه کند که تا آن لحظه مورد توجّاشاره می

رژراردادی و موجژود در زبژان     هژای رهاسژتعا بسژط   بژا تورد و چشم میبیشتر در آثار هنری به هاهاستعار

 .(219: 2911دیگران، )گلفام و  ودشه تلق میروزمرّ

 هژایی نژه نمو ۀارائ( با بررسی انواع استعاره و 2919) 29لیکاف و ترنر و (2911گلفام و دیگران ) باوربه

اینکه نشژان دادنژد بسژیاری از مفژاهیم ماننژد زمژان، زنژدگی و مژر           بر افزونشعر، ه و روزمرّ از گفتار

هژای شژعری   ی تژود را در بررسژی اسژتعاره   دند رویکرد شناتتوشیند، کشومیاستعاری درک  صورتی به

و معتقژد   دانسژته های شعری مۀ آشنایی با استعارههای رراردادی را مقدّهاستعارگیرند؛ زیرا آشنایی با  رکا هب

هژای  هجنبژ تژا   نددارا بسط د هاا آن، امّندکرده استفاده های زبان روزمرّبودند شاعران هم از همین استعاره

                                                 
15. H. Alverson  

16. conventional & novel metaphors  

17. M. Turnur 
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هژا  نآستفاده از تجربیاتی که مژا نیژز از   ا باکه شاعران  معتقد بودندها نآنشان دهند. دیگری از وارعیت را 

رمژان را بژه چژال     ونژد، طژرز تفکّ  کایمژ کنند، پیامد باورهایمان را یمبرجسته  مندیم، تجربیاتمان را بهره

ریت شژاعرانه بایژد   الّما برای فهم ذات و ارزش تو  دهندانتقاد ررار می ۀن را در بوتهایماباورو  گیرند می

   .(219-211: 2911 )گلفام و دیگران، دست آوریمبهر تود های معمولی تفکّدرکی از شیوه

 حرکت در مکان مثابةبهاستعارة زمان  -9

یعنژی   ،اسژت  «مثابژۀ حرکژت در مکژان   بهگذر زمان »صورت بهلیکاف معتقد است استعارۀ مفهومی زمان 

درک . (119: 2919 ،لیکژاف ) شژود یمکند و درک ها حرکت میها و مکانمبنای اشیاء یعنی پدیدهربزمان 

 . درانتزاعژی اسژت   یدرک اسژتعاری مفهژوم   ۀنمونژ  بژارزترین  ،یا فضایی بسژته  مثابۀ مکان، شیءزمان به

اجژزای   .(96: 2919 ،ر)لیکژاف و ترنژ   دشژو تغییر مکان درک می بازمان مثابۀ شیء، تغییر استعارۀ زمان به

 ند از:اعبارتاین نگاشت 

 .ئ استزمان ی  ش (ال 

   .الگوی حرکت است ،الگوی گذر زمان ( 

 های گذشته پشت سر است.رو و زمانههای آینده روبزمان (ج

آن  کند و چیژز دیگژری ثابژت اسژت و    حرکت می چیزی یعنیدارد، وجود تقاب  بین سکون و حرکت (د

 (.114: 2919)لیکاف،  چیز ایستا مرکز اشاری است

، گذر زمژان  است بعدیت  که حرکت پیوسته وجاآنرسد که ازمی ضبیان این موارد به این  بایکاف ل

 (.  114 :2919لیکاف، )است  نیز پیوسته و ت  بعدی

تژا انژواع متتلژ  و نیژز      شژود یمبررسی استعارۀ زمان در اشعار سهرا  سرهری  پووه  حارر رد 

نشژان داده  زمژان در شژعر سژهرا      ۀسازوکار بیان اسژتعار  ها وبودن این استعاره میزان رراردادی یا بدیع

را چگونژه   «حرکژت اسژت   ۀمثابگذر زمان به»مفهومی  ۀاستعار ،که شاعر هدو به این پرس  پاسخ د شود

که در گفتژار رسژمی    هایی هستنداستعاره ،های رراردادیاستعاره گونه که اشاره شد،است. همان بیان کرده

 تژوان بژه اسژتعاری   ینگاهی اجمالی مژ که با  اندهشدعادی  ردرو آنرفته  رکازبانی به رسمی جامعۀ و غیر

هژای  سژتعاره ا جزباید به بساچه ،سهرا  همچوننوع زبان شاعری هم ازنآا زبان شعر امّ ؛بودنشان پی برد 

شژعر متمژایز    غیژر چه شژعر را از  نآ رراردادی و بدیع نیز باشد و اصوال  های غیرحاوی استعاره ،رراردادی

 های بدیع است.ا و استعارههنوآفرینی ،کندمی
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 روش پژوهش -4

ه شژد زمان اسژتفاده   ۀتواسته یا ناتواسته از استعارها نآکه در عبارت از اشعار سهرا   11 بت این  در

نژاظر  ک و ک و در برتی دیگر زمژان متحژرّ  و ناظر متحرّ ها زمان ثابتاز این داده شود. در برتیارائه می

 کامژ  اشژعار   ۀمجموعژ یعنژی   (2991) هشژت کتژا   از کتا   هاعبارتوری این آ. برای گرداست ثابت

 .است ، استفاده شدهسهرا 

 ک است و ناظر ثابتها زمان متحرّهایی که در آنداده -4-2

دا هایی که فکندم در شژ / روز پیژ  اندود/ طرح ا دودب د وآم ش  ز راههایی که کشیدم در روز/ نق  (2

 (.29: 2991)سرهری،  پنبه زدود با و شد
هژایی  هژا و طژرح  نق اند که شاعر در آن مکانی فرض شده صورتل بهصراع اوّروز و ش  در دو م 

هژژا و و طژژرح رسژیده کژژه از راه  نژد کامژا در دو مصژژراع دوم شژ  و روز دو چیژژز متحرّ   ؛اسژژت کشژیده 

 .  اندراب  مشاهده در اینجاک، متحرّ یءمکان و ش ۀمثابهای زمان بهبرند. استعارهبین میرا ازی  ها نقشه

 (.21: 2991)سرهری،  بندددست جادویی ش  در به روی من و غم می (1
ا شاعر از اسژتعارۀ  امّ ،بنددروی شاعر میکه در را به شودک درک میمتحرّ ییئمثابۀ شهبزمان  جااین رد 

 دهد.میتن دست را به زمان انتزاعی نسبت داشسملموو ویوگی  نهادهرراردادی گامی فراتر 

 (.26: 2991)سرهری،  من تندد به راه شهرها/ صبح میکشد از بامتیرگی پا می (9

هژای  از اسژتعاره اینجژا نیژز شژاعر     گیژرد. در را مژی آنرود و صژبح جژای   تیرگی یا ش  از جایی می 

 شود.ن رائ  میداشتن و تندیدن را برای زماپا ویوگیو  رفته رراردادی فراتر

 (.19: 2991)سرهری،  رود روبه تمامرنگی روز/ می ۀرام/ رصّآ گیردآید/ دشت میتشنگی می (4

 .رسدکم به انتهای راه تود میای تشبیه شده که کمهروز به رصّ

 (.19: 2991)سرهری،  بانگ برزد مرا پنداشتی مرده/ و به تاک روزهای رفته بسررده؟( 1
 است.جا گذاشتهحرکت کرده و پشت سر تود گردی به زمان شیئی است که

 (.49: 2991)سرهری،  شده تصویر راه و رهگذرغرو  پرزده از کوه/ به چشم گم (6

 از اسژتفاده دی و رژراردا  ۀاسژتعار  اینجژا نیژز گژذر از    در ای است که پرزده و رفته.غرو  مانند پرنده 

 های بدیع راب  مشاهده است.استعاره

نچژه  آ گژذرد/ هژا مژی  لحظژه  دنژگ... . زنژگ/ دنژگ..   درپیزند پیج زمان در ش  عمر/ میساعت گی( 9



 9/هرا  سرهری براساس نظریۀ معاصر استعاره مثابۀ حرکت در مکان در اشعار ساستعارۀ زمان به
 

 (.44: 2991)سرهری،  فرصتی از ک  رفت ...دنگ ید باز/ دنگ...آنمی ،بگذشت

هژا کژه واحژدهای    لحظه .زندمیو زنگ کردههایی دارد که حرکت عقربه است و زمان ۀساعت نمایند 

 گردند.نمی، ولی برروندکنند و از جایی به جای دیگر میکه حرکت میچیزهایی هستند  ،زمان هستند

ش که حیژرت ماسژیده روی آن/ سژه    ارد/ در تلوت کبود اتارم/ بر چهرهدیریست مانده ی  جسد س (1

 (.49: 2991)سرهری،  کبود که تالی است از تاب  زمان ۀحفر

 تابد.ها میجهت ۀمنور تود را در ه پرتو نورانی است که یجسمجا زمان این در

 (.11: 2991)سرهری،  الطم امواج/ دریا همه صدات ش  گیج در (9

 .کندها حرکت میالطم امواج در تمامی جهتتش  رایقی است که همراه با 

 گذشژت هژایم از تژر  افتژاد/ زمژان در مژن نمژی      ر  / و او با فانوس  به درون وزیژد/ در باز شد (21

 (.211: 2991)سرهری، 

حرکت نکژردن    و بودنثباتکه  چنان با زمان عجین شده ،ک استمتحرّشیئی که زمان  اشتاین نگ 

 گذشت.گوید زمان نمی  میکه شاعر با تعجّطوری ،است عجی 

 (.299: 2991)سرهری،  چشمانت را گشودی/ ش  در من فرودآمد( 22

جژا را  گویی همه ،کردی بازشکه ورتی  استچنان چشمانت سیاه گوید: آنتود می ۀبه معشور شاعر 

صژورت  توانژد بژه  بلکژه مژی   ،داردتنها حرکت افقی زمان است نه ۀگرفت. ش  که نمایندسیاهی ش  فرا

 عمودی و از باال به پایین نیز حرکت کند.

   (.299: 2991)سرهری،  روی احساسم گشوده شدهای که ببعد/ و از پنجره ۀترسم از لحظمی( 21

نسژبت بژه ربژ  و بعژد      یهرلحظه هویت متفاوت انگار ترسد.است برسد می ارای که ررشاعر از لحظه 

 .تود دارد

 (.292: 2991)سرهری،  زندای پر میهدر بیکران تو لحظ !شفاف ۀای لحظ( 29

 (.299: 2991)سرهری،  شدزمان پرپر می( 24

اسژت.   شژده  ویرتص یکصورت چیز متحرّمحصور و هم به یصورت مکانلحظه هم به (29)در مورد  

فرینژد  آای بدیع مژی شاعر استعاره ،مورد کند. در هردوای دیگر پرواز میای در بیکران لحظهوارع لحظهدر

 تواند پرواز کند یا پرپر شود.داند که میای میو زمان را پرنده

 .ی کنمسازم تا زمان را زندانزند/ من تو را/ پیکرت را زنجیری دستانم میزمین باران را صدا می( 21

)سژرهری،   فکنژد ا  کند و بژه زنژدان   را متورّ تواهد آنشاعر می وهمیشگی زمان است  ویوگیحرکت 
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2991 :219.) 

 (.219: 2991)سرهری،  افتدماند و جنگ  از تر  میش  راکد می (26

شژ  شژیئی اسژت کژه از حرکژت بازایسژتاده و        ،قیقژت ح. دریابدمیمعنا  «کتحرّ»در برابر  «راکدماندن»

 است. ای راکد ماندهبرکه چونهم

 (.119: 2991)سرهری،  رویمدر جوی زمان در توا  تماشای تو می( 29

 .زمان جویی است که پیوسته در حرکت است

 (.166: 2991)سرهری،  باریدسر ما می ررفتیم و زمان بمی( 21

 (.196: 2991)سرهری،  سار زندگی چیزی بود مث  ی  بارش عید، ی  چنار پر( 29

که در آن زمژان ماننژد    کردهای را تلق شاعر صحنه ،«کمتحرّ یءی  ش ۀمثابزمان به» ۀبا بسط استعار 

 باران رابلیت باریدن دارد.

و بلژوغ تورشژید/ و    ..های  همه از جژنس بلژور/ .  دیدم واژه روی زمین/ من کتابی چیزها دیدم در( 11

 (.191: 2991)سرهری،  غوشی زیبای عروس  با صبحآمه

ن دو معشژوره یعنژی عروسژ  و    آکژه در  کشژیده تصویر یبایی بهزنو، شاعر فضای  ایاستعارهق با تل 

رسژد و در آغژوش عروسژ     وارع صژبح چیژزی اسژت کژه از راه مژی     اند. درغوش شدهآهم همصبح با

 رود. فرومی

 (.191: 2991)سرهری،  پشت سر نیست فضایی زنده/ پشت سر تستگی تاریخ است( 12

تسژتگی را کژه    ویوگژی شژاعر   ،دادیهژای رژرار  عارهتبتشی و با بسژط اسژ  از صنعت جان ادهاستف با 

دهژد. موجژودی کژه    های گذشته اسژت نسژبت مژی   گر زمانبه تاریخ که بیان ،موجود زنده است متتصّ

الگژوی گژذر   » و «اسژت  یءزمان ی  شژ »های استعاره است. تسته و فرسوده شده بسیارک تحرّ سب  به

 .مفهوم تستگی تاریخ را درک کندتا کند به شنونده کم  می «رکت استزمان الگوی ح

ا بکنژد  ها ری بازی برود/ کف برداریم/ بگذاریم که احساس هوایی بتورد/ بگذاریم غریزه پ پرده را( 11

 (.199: 2991)سرهری،  ها بررددنبال فصول از سر گ و به

  کنند و شاعر شژور و نشژاط  به جلو حرکت میرو شده کهکی تصویر اشیاء متحرّ صورتبه هافص  

 .داندها میدنبال فص را در گرو حرکت به

شژناور باشژیم/    ما نیست شناسایی راز گ  سرخ/ کار ما شاید این است/ که در افسون گ  سژرخ  رکا( 19

 (.191: 2991)سرهری،  د بشویم/ ریه را از ابدیت پر و تالی بکنیممی آید متولّرها ورتی تورشید دصبح



 9/هرا  سرهری براساس نظریۀ معاصر استعاره مثابۀ حرکت در مکان در اشعار ساستعارۀ زمان به
 

 .تواند که حژرکت  در مکژان، گژذر زمژان اسژت     شاعر ما را به مشاهدۀ تورشید و گرمای آن فرامی 

 .  کندمیگذر زمان را از راه تغییر ورعیت و حالت و دگرگونی در محیط درک  ناظر

: 2991)سژرهری،   آمد/ تون شژ  جریژان داشژت در سژکوت دو مژرد     یحیات روشن بود/ و باد م (14

921.) 

است کژه تژون دارد. موجژود     ایدهزنیم. ش  موجود رو هستروبهبتشی با صنعت جان نجا نیزای در 

الگژوی گژذر زمژان    » و «اسژت  یءزمان یژ  شژ  » های رراردادیدارد. بسط استعاره حرکتش  یب ،زنده

 است. بدیعی شده ۀنین استعارباعث ایجاد چ «الگوی حرکت است

: 2991)سژرهری،   شژد؟  ح روح پژر از برکژت سژبز تواهژد    و سط در کدام بهار درنگ تواهی کرد/ (11

922.) 

فژرض شژده    محیط منزلۀبهبهار  ت.اسمحیط ی   حرکت در مثابۀهباساس نظریۀ لیکاف، گذر زمان رب 

 در کدام بهار درنگ تواهی کرد و مرگت فراتواهد رسید؟ پرسدو شاعر می

   (.921: 2991)سرهری،  کردسفر دراز نبود/ عبور چلچله از حجم ورت کم می( 16

نظر شاعر، زمان جسژمی  ه گذر زمان نشوند. ازا تیلی متوجّکنند تکارهایی می ،هنگام سفرردمسافران  

 کژامال   «اسژت  یءزمان ی  ش»ۀ اهد. استعارکای از مقدار آن مین است که عبور چلچلهرای حجمی معیّدا

 دهد.به زمان نسبت می داشتن راشاعر با بسط آن ویوگی حجمو راب  مشاهده است 

ی  سرو/ کتا  فص  ورق تژورد/ و سژطر    ۀ  سار روی شاتو فص ، فص  درو بود/ با نشستن ی( 19

 (.921: 2991)سرهری،  ست« احوّ»ل این بود/ حیات غفلت رنگین ی  دریقه اوّ
به تلژق شژعری    «حرکت است الگوی گذر زمان الگوی»و  «است یءزمان ی  ش»های بسط استعاره 

راه  فصژ  جدیژدی از   ،توردن هژر بژرگ   ورق اند که در آن زمان کتابی است که با حرکت وجر شدهمن

 .رسدمی

 ای در آ  نیفتژاد به گژوش نیامژد/ و عکژس پیکژر دوشژیزه     کردن تنیهزار سال گذشت/ صدای آ ( 11

 (.911: 2991)سرهری، 

واحژد   ایژن اسژت.   شژده  دوررحرکت کرده و سال که واحدی زمانی است شیئی است که از کنار ناظ 

 تنی کرد.توان در آن آ که می استصورت فضا و مکانی زمانی به

 (.994: 2991)سرهری،  ها را به چراگاه رسالت ببریدلحظه گفتم/ به آنانو  (19

 .ها را برداشت و به جایی دیگر منتق  کردتوان آنها اشیائی هستند که میلحظه
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)سژرهری،   م پی  بشژارت دادم/ و بژه نزدیکژی روز و بژه افژزای  رنژگ      و من آنان را، به صدای رد( 91

2991 :994.) 

 (.912: 2991)سرهری،  کردنیمروز آمد/ بوی نان از آفتا  سفره تا ادراک جسم گ  سفر می( 92

سژبز پتژو    ۀگژذرد/ و نسژیمی تنژ  از حاشژی    ها مژی روی سر ثانیهآرامی ی  مرثیه ازش  ترداد به( 91

 (.992: 2991)سرهری،  وبدرتوا  مرا می

 (.992: 2991)سرهری،  کرد ت تواهدسمان هجرآ آ  ۀشد/ و به این کاس صبح تواهد( 99

 (.419: 2991)سرهری،  شد صبح/ صبح تواهد ۀدات  واژ( 94

 (.191: 2991)سرهری،  صبح آمد، سی  طال از باغ طال آورد( 91

 (.11: 2991)سرهری،  و، شسته دیگر دست از کارمجا ماندم در این سها رفت/ من بهروز و ش ( 96

 (.219: 2991)سرهری،  من در راه است ۀلحظ( 99

 (.216: 2991)سرهری،  های دراز/ ی  لحظه گذشتپس از لحظه( 91

نزدیکژی  »هژای  دارد. عبژارت زمان شیئی است که رابلیت حرکت  91 تا 91ه مورد باال از مورد هر نُدر 

و  «هژا رفژت  روز و شژ  »، «صژبح آمژد  »، «شدصبح تواهد»، «گذردمی ش  ترداد»، «نیمروز آمد»، «روز

الگژوی گژذر زمژان الگژوی     » و «ئ اسژت زمان ی  ش» هایاستعاره ۀواسطههمگی ب ،«ی  لحظه گذشت»

 .شونددرک می «حرکت است

 کها زمان ثابت است و ناظر متحرّهایی که در آنداده -4-1

 (.241: 2991)سرهری،  یداستبه شبی نزدیکم/ سیاهی من پ( 99

 که ناظر به آن مکان نزدی  یا به آن شبیه است. استای صورت منطقهش  به

 ت رفژتم شژ / تژا شژ  تژیس محبّژ      ۀمذه  باال/ تا ته کوچژ  ۀرفتم از پلّ من به مهمانی دنیا رفتم/( 41

 (.196: 2991)سرهری، 

ا شژاعر از ایژن اسژتعارۀ    امّژ  ،رودسژمت آن مژی  که شژاعر بژه   استای هصورت منطقبه جااین ردش   

شژاید ایژن تیسژی     دهژد. و ویوگی ملموس تیسی را نیز به زمان انتزاعی نسبت مژی  رفتهرراردادی فراتر 

 .استاشکی باشد که از چشم عاشقی چکیده  ۀواسط هب

دست شاعر/ فتح ی  کوچژه بژه دسژت دو سژالم/ فژتح یژ  عیژد بژه دسژت دو           هفتح ی  ررن ب( 42

 (.119: 2991)سرهری،  عروس ، ی  توپ

انژد کژه   شژده  تصژویر کشژیده  ای محصژور بژه  صورت منطقه، بهدعید که دو واحد زمانی هستن ررن و 



 22/هرا  سرهری براساس نظریۀ معاصر استعاره مثابۀ حرکت در مکان در اشعار ساستعارۀ زمان به
 

 آیند.تستیر درتوانند به می

 (.199: 2991)سرهری،  ررن پی آواز حقیقت بدویم کار ما شاید این است که میان گ  نیلوفر و( 41

. شاعر برای ررن نیز ماهیتی مانند گ  نیلژوفر رائژ    است گرفته رراررتقاب  با گ  نیلوفر جا دنای درررن  

 ها دوید.  توان در فضای بین آنکه میطوری، بهاندگرفته لوفر و گ  نیلوفر در دو طرف رراراست. نی

هژا روی نژور   روند آن طژرف روز/ او و ثانیژه  ها میهاست/ او و ثانیهدست عاشق در دست ترد ثانیه( 49

 (.919: 2991)سرهری،  بتشندها بهترین کتا  جهان را به آ  میو و ثانیهد/ اتوابنمی

ها را موجودی فرض کرده کژه دسژت عاشژق را گرفتژه و     ثانیه ،بتشیاز صنعت جان استفاده شاعر با 

دارد که بژرای  هایی دست ثانیه شاط است و عاشق دست درو ن عاشق پر از شور ۀر ثانیکند. هحرکت می

هژا کژه   همراه ثانیژه فرض شده که عاشق به چیز دیگری است. روز نیز مکان یا فضاییندتر از هراو ارزشم

رو روبژه هژای رژراردادی   ود. در اینجا نیز با بسژط اسژتعاره  رسمت آن میبه تود واحدهای زمانی هستند،

 م.  یسته

 (.92: 2991)سرهری،  نیست رنگی که بگوید با من/ اندکی صبر، سحر نزدی  است( 44

ل نژاظر ثابژت اسژت و زمژان     در حالت اوّ: صورت تحلی  کردتوان به دو زمان را می ۀاستعار جااین در 

در حالت دوم زمان ثابت است و نژاظر بژه آن نزدیژ      شود.سحر دارد به ناظر نزدی  می یعنی ؛کمتحرّ

 .شودمی

 زد؟ حژرف تواهژد    / از سژفرهای تژو  رآمد/ ی  دهژان مشژجّ  هایی که تواهندزدر کجاهای پایی( 41

 (.449: 2991)سرهری، 

 .راه تواهند رسید که از ندی هستکمتحرّ ءها اشیاپاییز

رنگ تاموشژی در طژرح لژ  اسژت/ جنبشژی نیسژت در ایژن        ست که چون من همه را/ دیرگاهی( 46

 (.29: 2991)سرهری،  پاها در ریر ش  است ،هاتاریکی/ دست

کژه   اسژت مث  ی  محیط چسبناک  «ی  محیط محصور ۀثابمزمان به» ردادیررا ۀا بسط استعارش  ب 

 است. کرده ها و پاها در آن گیردست

 (.21: 2991)سرهری،  دست از دامان ش  برداشتم/ تا بیاویزم به گیسوی سحر (49

تنهژا  ویژزد. شژاعر نژه   آو به گیسوی سحر مژی  کشیدهش  موجودی است که ناظر دست از دامان آن  

ی ماننژد گیسژو و دامژان بژرای     اسژامی ذاتژ   های رراردادی، ازبلکه با بسط استعاره، داندمی« ءشی»ش  را 

   .کندترکردن ماهیت انتزاعی ش  استفاده میملموس
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 (.19: 2991)سرهری،  های دورطرحی از ویرانه وز پس دودش/ درون ش /ت آت  روشن اس( 41

 .رون آن آتشی روشن استکه د استصور ش  مانند فضایی مح

 (.296: 2991)سرهری،  کنار راه زمان دراز کشیدم من( 49

 است. کشیده ازرد ،ندکاهی که زمان همیشه از آن عبور میکی است که شاعر کنار رزمان جسم متحرّ

 (.11: 2991)سرهری،  گذردروز فرسوده به ره می( 11

 تژر را ملموس ءبودن زمانشی، فرسودگی ویوگیکند. می است که از راهی عبور یکمتحرّوجود روز م 

 .است کرده

زن/  ۀت مرطو  حیژاط/ فصژ  ولگژردی در کوچژ    کلمه پیدا بود/ سم عشق پیدا بود. موج پیدا بود/( 12

 (.112: 2991)سرهری،  دست تابستان ی  بادبزن پیدا بودزن/  ۀبوی تنهایی در کوچ

دسژت  زنی بژه بژادب  ،ستآن گرما ۀصو مشتّ زمانی یواحدهای رراردادی، تابستان که رهبا بسط استعا 

 زند.گرفته و تود را باد می

 (.191: 2991)سرهری،  اکنون است ۀتنی کردن در حورچزندگی آ ( 11

 ۀدهنژد  نشان زمانی و یکه واحد «اکنون»، «ی  محیط محصور ۀمثابزمان به» رراردادی ۀتعارسط اسبا ب 

تنژی کژرد. شژاعر بژا     در آن آ وان تکه می تشبیه شدهحورچه  یعنیمحصور  یفضای به ،زمان حال است

 شمردن زمان را گوشزد کند.است غنیمتدرصدد  ،تبدی  زمان به حورچه

 (.11: 2991)سرهری،  کردهای ش  مستم میرویید/ زمزمههایم میهای ش  در ر زمزمه( 19

 یم.ستهو رروبهرراردادی  ۀبا بسط استعار اینجا نیز در کند.ای را زمزمه میش  موجودی است که ترانه

 (.199: 2991)سرهری،  ش  ی  دهکده را وزن کنیم/ توا  ی  آهو را (14

 (.111: 2991)سرهری،  دانموزن سحر را می ،مث  بال حشره( 11

 ،مثابژۀ شژیء  ارۀ رژراردادی  زمژان بژه   شاعر به اسژتع است و دار ین دو مورد، زمان مانند شیئی وزنا رد 

 دهد.را بسط می وآن کردهافه م ارشدن را هویوگی سنگینی و رابلیت وزن

 هاتحلیل داده -1

آن در مکژان، گژذر زمژان اسژت یژا       کژه حرکژت   استک متحرّ یئیصورت شدر شعر سهرا  یا زمان به

 سژمت و این حرکژت  نژاظر بژه   سمت آن حرکت کند تواند بهکه ناظر می استصورت مکان یا محیطی  به

و  (4-2)هژای  توان در بت هایی از هردو مورد را مینمونهکه  کشدتصویر می ا بهگذر زمان ر آن محیط

و آن اسژتفاده از  ای دیگر نیز در این اشعار تبلور یافته گونهمکان به ۀمثابدرک زمان به مالحظه کرد. (1-4)
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ت، دم، طژرف، در، درون، کنژار، سژم   نآبژه، تژا، میژان،    » مانند یمکان است. حروف صّمتت ۀحروف اراف

 راب  مشاهده است. (4-1) بت در  ویوهو غیره که به «آستانه، روی

دسژت  توانژد  ص است. در شعر سهرا  زمژان مژی  یبتشی یا تشت، استفاده از صنعت جاندیگر نکتۀ 

 ،(4-2باشژد )  باشد، فرودبیاید، تون داشته گیج شود، رلبی برای تریدن داشتهبزند،  ، پرباشد، بتندد داشته

(. ایژن اسژتفاده از   4-1) باشژد ا زمزمه کند یا وزن و پوسژت داشژته  ی رگیسو داشته باشد، سرود یادست 

 بتژ  در  مشاهده اسژت.  وفور راب به (4-2) بت شده در های ارائهدر نمونه ویوههبتشی بصنعت جان

کژه حرکژت آن در مکژان، گژذر زمژان اسژت.       اسژت  ک متحژرّ  ییا موجود یءصورت شزمان به (2-4)

از شژاعر  ی ، تجلّژ شژناتتی جهژانی اسژت    یینژد امثابۀ حرکت در مکان، فربهفهم استعاری زمان  آنجاکهاز

که حرکت و دگرگژونی،  چرا ،از ذهن نیست امری دورآن از درک شنونده  موجود زنده و صورت زمان به

 وجودی موجودات زنده است. ۀالزم

هژای  سژاتت تژرین  از مهژم  کژه  هاسژت 21واره، بحث طژرح یشناسی شناتتمعنی یکی از مسائ  مهمّ 

ها سطح بنیژادی  وارهطرح معتقد است (2919) جانسون( 2911سجودی ) ۀگفتبهیند. آمی شمارمفهومی به

جسژمانی و   ۀارتبژاطی بژین تجربژ    ،ترتیژ  بژدین  و نژد اهستند کژه زیربنژای اسژتعاره    ایساتتار شناتتی

 ۀکننژد مژنعکس  «راه» ۀروا، طرحنظر جانسونکنند. اززبان برررار می همچونتری رلمروهای شناتتی رفیع

 ت. سژفرهای مژا اصژوال    حرکت چیزهای دیگر اسژ  ۀاطراف جهان و تجرب ما از حرکت در ۀروزمرّ ۀتجرب

راه دارای  ۀوارطژرح  ،ایچنین تجربهاساس . برستا هاها و جهتای از مکاندارای مبدأ، مقصد و زنجیره

دهنژد.  هژم پیونژد مژی   ه این دو نقطه را بژه نقاطی است ک ای ازپایان و مجموعه ۀآغاز، ی  نقط ۀطی  نق

زمژان   ،تژر بژرود  چه موجودی در راهژی پژی   ری  راه مستلزم صرف زمان است و ه پشت سر گذاشتن

ی رۀ حرکتژ واحطرنام ای انتزاعی بهوارهشود. این تجربۀ انسان از حرکت، به ایجاد طرحبیشتری صرف می

دهژد و تمژام   ز مژی انتزاعژی زمژان نیژ   ۀ پدیژد ره را بژه  واو انسان تمام تصوصژیات ایژن طژرح   انجامد می

 دهژد داشتن مبدأ، مقصد، طی مسیر و سرعت را به آن نسژبت مژی   ک فیزیکی مانندهای ی  متحرّ ویوگی

 این مطل  است.   دمؤیّ (4-1)و  (4-2) بت های (. مروری بر داده12: 2911 )سجودی،

در  چیزهژای  ۀدهنژد فعالی که همگی نشاناست؛ ا ط شاعرتوسّها ، نوع افعال و کاربرد آندیگرمطل   

هژای مفهژومی    اسژتعاره کژه   شژود مالحظژه مژی  هژا  بژا نگژاهی بژه داده   د. ناگذر زمان ۀکنندحرکت و القاء

 ماننژد طریق بیان استعاری در رال  افعژالی  وارۀ راه در سطح مفهومی ازطرح پنداری زمان، حرکت و جسم

                                                 
18. schema 
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انژد.  ی شژده و غیژره متجلّژ   «آمژدن، باریژدن  ودیدن، گذشژتن، فر کشژ آمدن، رسیدن، پاکشژیدن، رفژتن، پر  »

ند. ایژن  شوزمان جاری  توانند بر تطّمی تنها ی دارند ودانیم عالئم شنیداری ماهیتی تطّکه می طور همان

سژازد  تود را نمایژان مژی   ،می آیندصورت نوشتاری درکه عالئم بهی هنگامیبودن، حتّیتصوصیت تطّ

د شژو دار مژی وشژتاری جانشژین تژوالی صژداهای زمژان     هژای ن ی مکژانی از نشژانه  صورت، تطّآن در که

آورد و امکژان  مژی  ی را نیژز فژراهم  غلبه بژر نظژم تطّژ   اینکه نوشتار امکان  ه باالبتّ ؛(11: 2911 )ریطوری،

نظژر  نوشژتار در . شژود ر مژی چارچو  گفتژار تصژوّ   درهمیشه نوشتار  ،دارد آن وجود و بازبینیبازگشت 

کژه  طژوری بژه  ؛، نژه چیژزی مسژتق  از آن   گفتار است ۀدوسوسور صورت آوانوشت نچون فردینا بسیاری

لحاظ سژاتتار   بنابراین متون نوشتاری از ؛(11: 2911 ریطوری،ی باشد )گفتار تطّنوشتار نیز باید همچون 

و غیژره در   «رفژتن »، «رسیدن»کاربرد افعالی مانند  باتنها ی دارند. پس حرکت زمان نههیتی تطّما ،صوری

بنژابراین در تفژاوت    ؛دشوی میی نوشتار متجلّسطح مفهومی، بلکه در سطح ساتتاری نیز در ساتتار  تطّ

یعنژی   ،ناظر در گفتار توان گفتمی زمان ۀشناسی شناتتی و استعاربین گفتار و نوشتار در چارچو  زبان

راه عمژ    ۀوارو زمان مانند طژرح کت در نوشتار، ناظر در حر اامّ، متاط  ثابت، و زمان در حرکت است

 کند.  می

 گیرینتیجه -1

زمژان   ۀند و شاعراستعارازمان در شعر سهرا  کدام ۀاین بود که سازوکارهای بیان استعار پرس  پووه 

دو حالژت   ۀدکننژ اشعار بیژان  این گفتتوان ها میبا نگاهی به داده است. را چگونه در اشعارش بیان کرده

هژا  نزمژا  اسژت و ثابت  ناظر یعنیل گذر زمان، حرکت ی  شیء است؛ در حالت اوّ :نداناصلی برای زما

نیژز الگژویی بژرای    هژا  الگوی حرکژت زمژان   ند.ادرحال حرکت ناظربه  تنسبچیزها و اشیائی هستند که 

 یعنژی مثابۀ حرکت در ی  مکژان یژا محژیط اسژت؛     گذر زمان به ،ست. در حالت دومو ابه جلحرکت رو

بژه ایژن    هتوجّژ  بابه زمان، درحال حرکت است.  نسبت ناظرثابتی هستند و  هایطها یا محیمکان ،هازمان

میژزان   کژه  باشژد  یمنطقژۀ محصژور   شژک  بهدار ممکن است و زمان گستره داردگستره ها زمان نگاشت

ی، تلتژی،  سردی، گیجی، نمناک همچونهایی ویوگیگیری کرد. استفاده از توان اندازهرا می آنگستردگی 

ملمژوس هسژتند(    رونژد و صژفاتی کژامال    کار میاسامی ذات به برای)که همگی برای زمان ه غیر پاکی و

 ءشژی زمژان  » ۀبتشی نیژز، هژم اسژتعار   است. استفاده از صنعت جان تر کردهدرک زمان انتزاعی را راحت

ع جسمی است متحژرک.  وارده درموجود زن چون ،کشدتصویر میرا به «ک استزمان متحرّ»هم  و «است

 ۀبژه نظریژ   هتوجّژ  گر چیسژت؟ بژا  متاط  نشان ۀوسیلسهرا  به است که درک اشعاراین  پرس  دیگر
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 ۀفهژم اسژتعار   نژام بهشناتتی جهانی  یینداییدی است بر فرأدرک زمان در شعر سهرا  ت ،معاصر استعاره

زبانژان  به فارسی یند شناتتیافرن بودن ایجهانیئ متحرک یا حرکت در مکان. دروارع ی  ش ۀمثابزمان به

حسژ  حرکژت   ربژ ی اسژتعاری و  اگونژه بهکند تا این اشعار را درک کنند. این وارعیت که زمان کم  می

گژر  های بصری، کژاوش شود، با دان  زیستی انسان نیز مطابقت دارد. در دستگاهها درک میاشیاء و مکان

 بنژابراین  ؛به هر معنا که باشژد نژداریم   گر زمان راا کاوشامّ ها را داریم؛یا آشکارساز حرکت اشیاء و مکان

 ،تتی محکمی دارد )لیکژاف و جانسژون  شنایستزشود، توجیه  اینکه زمان برمبنای اشیاء و حرکت درک

2911 :119.) 

 هژای غیژر  اسژتعاره  اسژتفاده از راردادی و های رگذر از مرز استعاره ،دیگر در اشعار سهرا  مهمّ ۀنکت 

ۀ مثابژ  یژا بژه   «کمتحژرّ  یءی  ش ۀمثابگذر زمان به»راردادی های رکه استعارهاین بدیع است. با دی ورراردا

ای نو آفریژده  شاعر بارها استعارها امّ ،مشاهده است راب  سهرا وفور در اشعار به «حرکت در ی  مکان»

ی و دیگژر  ن مژردم عژادّ  آنچه زبژان شژعر سژهرا  را از زبژا    است.  های رراردادی را بسط دادهیا استعاره

است که همژراه بژا زبژانی نژرم،     همین مطل  است. شعر سهرا ، شعری صمیمی  ،کندمتمایز می نعرااش

هژای بژدیعی   همان اسژتعاره  کر و زیبابفریند. این تصاویر آای میو منسجم، تصویرهای بکر و تازه لطی 

 تورد.چشم میبه شجای اشعاره در جایاست ک

 منابع
 .292-291، (69)، هنر فرهنگ و ۀنشری .شناتتیاصول و مفاهیم بنیادی زبان(. 2916) محمد مهند،راسخ

د زبژان و ادبیژات   نقژ های شناتتی در نثر فارسی و انگلیسژی.  استعاره. (2991) دریکوند عصمت وکیوان  ،زاهدی
 .29-2 ،(6) 9 ،علوم انسانی( نامۀتارجی )پووه 

 .گلشن :هرانت .کتا هشت(. 2991)سرهری، سهرا  

 ۀنامژ پژووه   .ی آثژار کالمژی و تصژویری   سی تطبیقربر: شناسی زمان و گذر زمانهنشان (.2911) سجودی، فرزان
 .64-46، (2)، فرهنگستان هنر

 .فارسژی  هژای کژودک بژه زبژان    زمان در داسژتان  ۀبررسی معناشناتتی استعار (.2992) رنبری زهراو  --------

 .216-291 ،(29) 1 ،دبیپووهشی نقد ا - فصلنامۀ علمی

(. بررسژی اسژتعاره در ادبیژات کژودک و نوجژوان در چهژارچو        2919حامژدی شژیروان )  زهرا شهال و  ،شریفی

 .69-99 ،(1) 2 ،ر و کودکتفکّشناسی شناتتی.  زبان

 . تهران: آگاه.  صور تیال در شعر فارسی(. 2966) محمدررا ،شفیعی کدکنی

غزلیژات حژافظ شژیرازی     (. بررسژی انژواع اسژتعاره در   2991شژیروانی ) جژواد  صادری و حسین  ؛محمود ،عباسی
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 .216-269(، 1) 6 ،علوم ادبی دوفصلنامۀ .شناسی شناتتیمبنای زبانبر

، (9) 1 ،شناسژی زبژان و زبژان   ۀمجلّژ  .شناتتیی: ی  بررسی زبانز نظم تطّگذر ا ن وآرر (.2911) ریطوری، عامر
29-92  . 

-19، (9) 4، هژای علژوم شژناتتی   تازه. شناسی شناتتی و استعارهزبان(. 2912) رادیوسفی فاطمهگلفام، ارسالن و 

64. 

شژعر فژروغ    زمژان در  ۀاسژتعار (. 2911سژیما ) و حسژندتت فیژروز،    ، عالیژه کرد زعفرانلو کامبوزیا ---------

 .26-2، (9) 1، فصلنامه علمی پووهشی نقد ادبی .شناسی شناتتیفرتزاد از دیدگاه زبان
 .مهر ۀسورسجودی. تهران: فرزان  مترجم: .نظریۀ معاصر استعاره(. 2919) جرج لیکاف،
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