
  ...کمیت و کیفیت زمان در شعر             رخسار زبان                           1396تابستان، 1شماره  / 

 

57

 

  فروغ فرخزاد»  باد ما را خواهد برد«کمیت و کیفیت زمان در شعر 
 

  amahmodloo@yahoo.cam  *محمودلواکرم 
   ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس 

 
 

  
 چکیده

است و به دلیل ترکیب چند وجهی و استعاري اش به هاي انسان معاصر ي زمان یکی از درگیريمقوله
از میان شاعران زن ایرانی کسی که بیش از همه به طور . توان تعریفی از آن ارائه داددشواري می

 میان مجموعه اشعار وي، دو دفتر آخر او بازتاب  از. است هستی مدارانه به زمان پرداخته، فروغ فرخزاد
ي دلهره آور زمان را در بر انسان و چالش آشتی ناپذیرش با جنبه» ابديتنهایی «اي از مفهوم گسترده

» باد ما را خواهد برد« در این مقاله سعی شده است با دیدي نو در باب زمان به بررسی شعر . دارد
هاي این طبق نتایج و رهیافت. پرداخته شود» کمیت و کیفیت زمان«ي فروغ فرخزاد بر اساس نظریه

حاکی از پیامدهاي بعد طولی و خطی زمان است » باد ما را خواهد برد«بتدائی شعر پژوهش، بخش ا
هاي ها و توصیفات بخش انتهایی شعر ما را با تاویلولی صحنه پردازي. که کمیت زمان را در پی دارد

. انجامدمی کند که به قصد تجسم همین دم مطرح شده است و به کیفیت زمانیمتفاوتی رو به رو می
کمیت و کیفیت زمان، با استناد به سخنان هایدگر و کوندرا   ي کلیاتی در بابین پژوهش ضمن ارائها

  .پردازدفرخزاد می» باد ما را خواهد برد«به خوانش شعر 
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  مقدمه. 1
مقوالت استوار بود و  )کمی (زمان خطی و نجومیي بر پایهدر باب زمان سنتی  رویکرد

 نخستین بار اوگوستین .گرفت میوار از زمان را در براضیمتعارف استداللی و ری
)Augustine(به کیفی بودن زمان اشاره »حضور - خود «يایده  در کتاب اعترافات با طرح ،

 کانون مباحث »حال ابدي«و » ستري و برون گستري ذهندرون گ«، »حافظه و انتظار«. کرد
-نماینده اوگوستین براي حافظه« .را در کتاب اعترافات به خود اختصاص داده است اوگوستین

-می دست به حواس راه از که جهان لذات از گردانروي تا درون، به رو است روح چرخش ي
 هانريپس از او  ).65: 1380د،لوی (»کند جو و جست خویش درون را ابدیت و خیر آیند

 سیالن «بر مبنی خود هايدیدگاه يارائه با »یاد و ماده «کتاب در )Bergson( برگسون
 در نو رویکردي به »کیفی - کمی یادآوري «و »خاطره يحافظه - عادت يحافظه«، »ذهن
 اقتباس به جویس، و پروست چون نویسان داستان از بسیاري که طوري به پرداخت زمان باب

- سازي زمان منجر هاي اوگوستین و برگسون به کیفیکاوش (.اندآورده روي شیوه بدین او از
، انسان ازلی و جمعی يخاطره بلکه برگسون، نظر مورد فردي ايِ خاطره زمان تنها نه.  )شد

 آن؛ مانند و تناسخ به مربوط هاياندیشه و گمشده بهشت به بازگشت جاودانگی، ياندیشه
   .دارد جاي کیفی زمان يزمره در نیز بازگشتنی و اي چرخه زمان ییعن

ي  شناسانه از درگیري هستیکمیت و کیفیت زمان رویکرد دیگري در باب زمان است که
کمیت زمان، برآیند زمان کمی است؛ یعنی زمان کمی، زمان خطی «. گیردمایه میهایدگري 

). 15: 1391تسلیمی،(» آورداش پدید میر خطیاست و کمیت زمان، رنجی است که زمان با گذ
رود؛ کمیت ایستد، اما رنج گذر آن از میان میزمان نمی«کیفیت زمان برخالف زمان کیفی  در

  .)16: همان (» شود-یابد، اما کیفیت آن گسترده میزمان گسترش نمی
» خواهد بردباد ما را «این مقاله با نگرشی نو، به بررسی کمیت و کیفیت زمان در شعر 

هاي مهم در اشعار فروغ نگاهی ژرف به یکی از جنبه. پردازدمی )1345 -1313(فروغ فرخزاد 
. شودر است که با مرگ و سقوط تهدید میي از دست دادن لحظات حاضگذر زمان و دلهره

در جویی شاعر گیري و چارهجهتي گرداند نحوهي اشعار او ممتاز میچه این شعر را از بقیهآن
هاي کافکا گیرد که از جنس رویکرد را در پیش میاياین شعر، شاعر رویهدر . برابر زمان است

و هدایت در باب مواجهه با زمان نیست، بلکه همچون خیام نگرشی کامجویانه و مادي به زمان 
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  بدین،کندآور زمان استفاده میکمیتی و مرگدر جهت بافت » ي باداستعاره« فروغ از .دارد
بار است، از آنجا معنی که؛ زمان ما را نابود خواهد کرد و اکنون که این زمان داراي کمیت مرگ

  .اش را دگرگون کنیمتوانیم اندازه زمان را گسترش بدهیم، پس باید کیفیت و چگونگیکه نمی
 

  ي تحقیقپیشینه
ار فرخزاد شعر اب باره،العاتی در اینکنون مطي تحقیق باید گفت تاي پیشینهدرباره   

ي زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان شناسی استعاره«ي مقاله. صورت نگرفته است
به بررسی ) 1388 سیما حسن دخت فیروز، -لو عالیه کرد زعفران- ارسالن گلفام (»شناختی
ري را هاي قرارداي زمان در اشعار فروغ فرخزاد پرداخته است تا انواع مختلف استعارهاستعاره

زمان به عنوان مفهومی انتزاعی بر « : پردازد کهاین مقاله به بررسی این مفهوم می. باز نماید
ي شود و استعارهاند، فهمیده میانتزاعی و ملموساساس مکان یا شیئی متحرك، که هر دو غیر

 مختلف هايهاي بنیادینی است که به وفور در زبانیکی از استعاره» ي مکانزمان به مثابه«
هاي این نگرش به بررسی زبانشناسی و فلسفی استعاره) 3: 1388گلفام، . (»شوددیده می

کتابی به نام  اما.  فلسفی مورد نظر ما نیست-پردازد و به آن معناي استداللیشعري می
پرداخته » کمیت و کیفیت زمان«بررسی از علی تسلیمی براي اولین بار به » هاي خیامرباعی«

  .پردازدي همین نظریه میه بررسی شعر فروغ فرخزاد بر پایهبپژوهش  ین  و ااست
  بحث و بررسی. 2

   کمیت و کیفیت زمان1,2
شود که به پیامدهاي حاصل از ؛ به بعدي از زمان اطالق می)Quantity of time(کمیت زمان 

ستی که لف ه نیروهاي مخاي انسان بامواجهه. ان کمی و خطی اشاره داردعوامل ویرانگر زم
کند و ضعف انسان در رویارویی با آن نیروها را نشانگر می شود، نظم جهان درون را مختل می

- ناك و نابوديي بیرونی زمان و زمان شتاب، همان اندازهکمیت زمان«. وجه کمیت زمان است
-میرا به دلهره و رنجی تراژیک وارود و آدمی بازگشت به پیش میگر است که در خطی بی

ا بار زمان رهاي تلخانند بوف کور صادق هدایت که جنبهآثاري م). 102: 1391تسلیمی،(» دارد
کمیت زمان، پیامد «بنابراین . گراید در این گروه جاي داردکند و به پوچی تلخ میمنعکس می
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رود و فقط باید روپی، پیري و مرگ که از میان نمیبار زمان خطی است؛ آنت هراسناك و اندوه
  .)15: همان (»با کیفیت فراموشی، سرگرمی و مانند آن از میانش برد

هاي   محرك، که با فراخوانی لحظه است)Quality of time(   وجه دیگر زمان کیفیت زمان 
. شودکند و به حل تناقضات و بیگانگی درون و بیرون نائل می ترس و دلهره را کمرنگ می

ي لحظات اکنون تی بر پایه ي مطلوب از هسجست نتیجهکیفیت زمان وجه مثبت دارد و به باز
 زمان کیفی که به گذشته و برخالف «اشاره دارد؛ بخش ایستاي زمان و حجم و بعد دادن به

کرد یا  ابدیت و بازگشت به گذشته یاد میگفت، ازنگریست و اگر از اکنون سخن میحال می
یادآوري خاطرات گذشته و ). 108همان،(» دانستاي براي جاودانگی معنوي میآن را توشه

 در غیر این صورت ؛شودیفیت زمان ختم مینوستالژیک در صورتی که خوشایند باشد به ک
  . زمان کیفی را در بر دارد

   و کمیت زمان)Heidegger(هایدگر  .2,2
ي هایدگر هر فرد با زمانِ حقیقی و واقعیِ گره خورده به هستی خویش، داراي در فلسفه 
 روبهرو شماري بی هايزمان با هاانسان تعداد به که طوري به؛ زمان منحصر به فرد استیک 

گاه سقف انتخابات انسان تمام شود، مرگ و تنهایی او نیز فرا ي هایدگر هربه عقیده. هستیم
در اي راز آمیز و عارفانه تجربهي ي زمان دوري یا نگرش به زمان به مثابهگستره. رسدمی

بخشد، توجه به زمان ي او برجستگی ویژه میي هایدگر معنایی ندارد؛ آنچه به فلسفهفلسفه
ي گذشته و آینده در فلسفه. ي بشر استهایی است که خاص رویهکمی بر اساس ویژگی

از نظر «. شودمعنایی اگزیستانسیال دارند و معناي تاریخی از آن ها استنباط نمی هایدگر
انسال خود، انسان به لحاظ اگزیست.  است و گذشته و آینده نداردهایدگر زمان، صرفا حال

 مغایر با دیدگاه .)139: 1391خاتمی،(» گاه گذشته و آینده نیستهمواره حال است و هیچ
که موجودي متناهی ي هایدگر انسان به دلیل اینتین که منجی ابدیت بود، در فلسفهآگوس

این امر که زندگی انسان با مرگ و تناهی گره خورده .  یابد راه)ابدیت(وجود ه ناتواند باست نمی
کمیت (کند و دلهره و مالل انسان معاصر ایدگر را با نیست انگاري توأم میي ه، فلسفهاست
 :هایدگر بر این باور است که .شودگر می را نشان)زمان

یچ حل و فصل هستانی در  بودن، ه-  جهان-  زاین تعریف شود، یعنی، پایان در- دا» پایان«اگر مرگ «
هستی دیگري هنوز ممکن است؟ چه برتر و چه پست » بعد از مرگ«این باره انجام نشده است که آیا 
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هستانی چندان بهتر از امور و امکان آن را به طور » جهان دیگر«ي امور تواند مسالههیچ چیز نمی. تر
  ).252: 1392صنعتی،(» حل و فصل کند» جهانیاین«

 زمان کیفیت و کمیت به آوردن روي اساسی علت هایدگري، يشناسانهستیه درگیري
 در  همان است کهي هایدگر در فلسفه و ترس از مرگ]Dasein(] 1(ي دازاین  دلهره.است

ي دیگر هم ازاین چهرهد. شود کمیت و رنج گذر زمان یاد می از آن بههاي خیام،کتاب رباعی
دست کم . گیردخوشایند باشد، کیفیت زمان نام می که اگر دارد و آن موقعیت فعلی آن است

اي دست یابد که خود به خود معنی تواند به معرفت و تجربهدر موقعیت کنونی انسان می
فهم حقیقی از جهان، برابر با دانستن اموري واقع در آن نیست، بلکه دانستن «. خوشایندي دارد

این امر مخصوصاً در مباحثی که  .)38: 1392راتال،( » کنیمین امر است که چگونه در آن زندگیا
 فیلسوفی مرگ اندیش هایدگر. خوردتر به چشم میدهد بیش در مورد آزادي ارائه میهایدگر
زند و دازاین می  ولی با گریزهایی که به آزادي دهد؛ این خود کمیت زمان را نشان میاست و

 ي، به کیفیت زمان رواهمیت داردکه براي او د دانمیي گزینش اموردر را  اصالت عمل دازاین
دهد که جهان ها میبودن از هست» مستقل«تعالی به دازاین امکان آزاد بودن و  «. آورده است

» کندگونه که جهان خودش را به دازاین تحمیل میگونه که هست ببیند و نه آنرا آن
  ).284: 1392صنعتی،(

بر زمان اکنون نهفته ي کیفیت زمان با تکیه ظریهي مرکزي مباحث هایدگر و ننقطه   
طرح .  بدون چرا، بدون فرجام و بدون هدف استزندگی«: ي هایدگرچرا که به عقیدهاست؛ 
با از این امر  هایدگر .)179: 1389احمدي، (» هاي ما هدف فوري دارند نه هدف نهاییاندازي

در همچنین . رسد  به فرجام ساالري می ولی متافیزیک همواره؛کندگري یاد میعنوان ویران
 اهمیت گذشته به خاطر کمک به فهم ما از زمان اکنون و طرح اندازي براي آینده هایدگرنگاه 

هایی بین زمان گذشته و اکنون قادر به فهم حال است؛ چرا که ما از طریق یافتن همانندي
گذشته . ور شودته غوطهبه این معنا نیست که دازاین باید در گذشامر هستیم ولی این 

                                                             

هستی و «و زاین؛ به معنی » جاآن«معنی دا؛ به . ترکیب شده است» sein« و »da«دازاین از دو واژه ي  - 1
اي است است؛ بنابراین دازاین به معنی هستنده» ...وجود، مفاهیمی چون زیستن، اقامت گزیدن، بودن، حضور و 

  . جا داردکه رو به آن
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به .  تا فهمی از آینده صورت گیردگشایدخود را به روي ما میاکنون  ،قلمروئی است که در آن
  :عقیده ي هایدگر

گذشته، امري گذشته است و : گویدي چیزي در آویخته در اکنون خویش میدازاین به مثابه«
مره است که در اکنون تکاپوهایش باز ي اکنونِ روزاین همان گذشته. آورد توان بازآن را نمی

» بینداي امرِ گذشته را نمیعنوان چنین اکنون مشخص شدهاز این رو، دازاین به. ماندمی
   ).69: 1383عبداللهی،(

  کوچک و بزرگي منطقه گرایی قالب الگوي استعاري کوندرا به مثابهکیمیت زمان در. 3,2
ان را  کیفیت زم،»پیوند قطبی«ي گیري از واژها وامب» هاي خیامرباعی«علی تسلیمی در کتاب 

- بررسی امر تراژیک موجود در ریشهدهد و بهاي و عرفانی قرار میدر تقابل با گفتمان اسطوره
هاي خیام که در زیر دارد که رباعیاو بیان می. پردازدهاي سنتی فرهنگی و ادبی ایران می

ند قطبی ند، با برخی از شعر هاي عارفانه پیوساخت خود از بافت کیفیت زمانی برخوردار
اي و حال اگر بتوان گفتمان اسطوره. کنندبرخی اصال پیوند قطبی برقرار نمیتر و با ضعیف

موجودیت : عرفانی را قطب بزرگتر و گفتمان خیامی را قطب کوچکتر در نظر گرفت، باید گفت
مطابق با . ادیده گرفته شده استهمواره توسط قطب بزرگتر ن، )خیامگی(این قطب کوچکتر 

وشت خویش فردیت، آزادي و حق مالکیت در تعیین سرن: رویکرد قطب بزرگتر مفاهیمی مانند
انسان به سبب نارسایی و عدم بلوغ ذهنی باید به موازین و الگوهاي . باخته استمفاهیمی رنگ

نظام کیهانی است و از این قطب بزرگ و پدرساالرانه که برآمده از حوالی سرنوشت به تقدیر 
  در حالیکه خیامگی بر موقعیت خالق فردي وسازد گردن نهد؛میانسان موجودي منفعل 

  .موقعیت ارادي او تاکید دارد
 هاي زمانیگونه کیفیت، این] 1[ )ي کوچکزمینهپس(اي گرایی عرفانی و اسطورهمنطقه   

 اثر» رمان، حافظه، فراموشی«ا در کتاب میالن کوندر. تابدنمیبرآمده از مکتب خیامی را بر
ي  یک اثر هنري را در حکم پس زمینهاو تاریخ فراملی. دهدهنري را در دو پس زمینه قرار می
پس . نامدي کوچک میه در آن بوجود آمده جزء پس زمینهبزرگ و تاریخ کشوري یک اثر را ک

  هاي ملیت مزبور ا و پیش داوريه باورها و سلیقه هي بزرگ براي بررسی ارزش آثار بزمینه
  
  .ي کوچک و بزرگ از گفته هاي میالن کوندرا الهام گرفته شده است پس زمینه-1
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د این است که کافکا، خود آورتمثیلی که او براي این مدعا می. دهدجهی نشان نمیتو
 )گرایی بزرگهمنطق(ولی آثارش را به زبان آلمانی ) گرایی کوچکمنطقه(اي است اهل چک نویسنده

 با الهام از این .شناختوشت امروزه کسی او را نمینویسد؛ چرا که اگر به زبان چک می نمی
 واقف بود که از سوي هم میهنانش هاي پیش در سده گفتمان خیامی:توان گفتباور کوندرا می

ان خود ت و تاریخ زمي ملنادیده گرفته خواهد شد؛ بنابراین در وراي گفتمان شناخته شده
به ( ذات شده استي بزرگ ادبیات جهانی همهبا پس زمینبه عبارتی خیام  .سخن گفته است

از این رهگذر به . )ظاهر شده است» ي کوچکتروریسم پس زمینه«به شکل : ندراقول کو
  . رسیممی» میالن کوندرا«ات رهیافتی هم سو با نظری

ناتوانی «: هاي کوچکمنطقه گرایی ملت. ردرایی باور دا     کوندرا همچنین به دو منطقه گ
:  و منطقه گرایی بزرگ)41: 1385کوندرا،(» ي بزرگنظر آوردن فرهنگ خود در پس زمینهدر به 

» کندنویسند احساس نمیبا توجه به غناي ادبیات خود، نیازي به دانستن آنچه دیگران می«
 دهد؛ ولیگانش بها می و نویسندگرایی کوچک به ملتدر تقابل با آن، منطقه. )41: همان(

ي زمینهبزرگ و پسي  میان پس زمینه.کندگرایی اعتنا نمیگرایی بزرگان، به ملیمنطقه
کیفیت زمانی   بینابینی وجود دارد که برخواسته از کمیت زمانی ويزمینهکوچک، یک پس

  . است و هر دو قطب را دارد
د، این همان کنیاد می ]1 [»ي سنگینیاستعاره«ا ي هولناك یک زندگی بکوندرا از واقعه   

علی . است» سبکی«ي کوندرا بر گفتهي مقابل آن کیفیت زمان یا بنانقطه. کمیت زمان است
 .کندیاد می)  qualtity of time (»کیمیت زمان«تسلیمی از این وضعیت بینابین با عنوان 

اگر در . یفیت و کمیت ساخته شده استاي تازه است که از جمع میان ککیفیت زمان واژه« 
  تر از ي کمیت و کیفیت برابر هم باشند و یکی از آن دو چندان برجستهشعر یا داستانی اندازه

  
براي روشنگر شدن .  دیدتوان می»بار هستی« بازتاب عینی کمیت و کیفیت زمان را بیش از همه در رمان - 1

واژگان قالبی نهفته در رمان بار هستی که کوندرا از آن با عنوان سبکی هر چه بیشتر این مطلب، این دو زمان با 
شکند، به زیر خود خم می سنگین ترین بار، ما را در هم می«. و سنگینی یاد می کند، معادل سازي شده است

وندرا، ک(» ...در عوض، فقدان کامل بار موجب می شود که انسان از هوا هم سبک تر شود، به پرواز درآید... کند
1382 :35(  
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برد از » باد ما را خواهد«شعر (). 16: 1391تسلیمی، (» دیگري نباشد، داراي کیمیت زمان است
 ). ي این گروه استجمله

» حافظه و فراموشی«از طرفی، بر مبناي مفاهیم ) سبکی و سنگینی(کمیت و کیفیت زمان 
 پیش را »هستی فراموشی «اصل رهایدگ و کوندرا. از دیدگاه هایدگر و کوندرا بنا شده است

 اصل فراموشی هستی از .شد مطرح اول جهانی جنگ يبحبوحه در که جریانی کشند؛می
ي هایدگر هنگامی که انسان به عقیده. ي کوندرا داردمنظر هایدگر معنایی متفاوت با عقیده

ولی  .شودسپارد؛ به دازاین غیر اصیل تبدیل میتکنیک پرسش از هستی را به فراموشی می
ي او رمان، به  به عقیده.گیردکوندرا بین حافظه و فراموشی هستی، حالتی متوازن در نظر می

  .ي انسان مدرن ابزاري براي فراموش نکردن هستی استعنوان حافظه
-حافظه چیزي است که از انسان. داشتن حافظه، معادل بلوغ و پیچیدگی است: کوندرااز نظر «

-سازد؛ در عین حال حافظه باري است بر دوش انسان و براي آنمتفاوت میها، افراد مستقل و 
» بار را تحمل کرد، باید انسان به ارزش نمایی آن ایمان راسخ داشته باشد که بتوان این

  ). 54: 1381آندرس،(
رویارو شدن با رویدادها به شکل گذرا که توأم . در جهان معاصر این دو در ستیز باهم قرار دارند

 و در تقابل با آن گالویز شدن با چیزهاي همیشه حاضر )سبکی، کیفیت زمان(ا فراموشی است ب
ي این رانه. برند مدام در چالش باهم به سر می)سنگینی، کمیت زمان(که در بطن حافظه است 

شود تا شعر  به سمت سبکی و  ما نیز وجه بارز دارد و منجر میفراموشی در شعر مورد بررسی
  .مان میل کندکیفیت ز

  زمانی در شعر باد ما را خواهد بردکمیت و کیفیت کاربست وجوه . 3
  

  هاي دادهارائه. 1،3
- دلهره من کوچک شب در / با برگ درختان میعادي داردباد/ افسوسمن،  شب کوچک  در - 1
  ).198: 1388فرخزاد،( ستویرانی ي

ظرف زمانی باید با مظروفی پر شود . ي زمانی است که اشاره به واحد زمانی عمر داردشب، داده
واژگان شب کوچک، افسوس، میعاد درختان با باد . ي چگونگی گذر عمر باشددهندهکه نشان

- ، وجه منفی زمان را که برآمده از نتایج زمان کمی است نشان می)اي نقیضه استکه به گونه(
 که بر ویرانی و تخریب شب کوچک نشانگر عمر اندك است و تصادم باد با برگ درختان. دهد
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در صورتی که بتوان باد را در معناي ضمنی . شودداللت دارد وجه کمیت زمان را نشانگر می
ي پویندگی و ي منعقد شدن نطفهایزد زناشویی در نظر گرفت، تصادم آن با برگ ها نشانه

 ولی اگر آید و به کیفیت زمان اشاره دارد؛بالندگی است که نیروي حیات بخش به حساب می
ي شعر نیز در توجیه وجه که ادامهبه عنوان ایزد مرگ در نظر گرفته شود و با توجه به این

تمام تمهیداتی که در این بند به کار برده . رود؛ بر کمیت زمان اشاره داردمنفی زمان پیش می
، در جهت تدارك میعادگاهی است که بر تخریب و )ي ویرانیشب کوچک، دلهره(شده است 

خود شاعر نیز بر مرگ زود هنگام و عمر اندك خود پیش آگاهی . ویرانی عمر شاعر داللت دارد
 است دازاین يدلهره آوریاد) ویرانی يدلهره(است  شده یاد آن از بند این در که ايدلهره .دارد

  ).فهمد می را ویرانی و مرگ دیگر حیوانات برخالف دازاین(
من به / نگرم میخوشبختی به این غریبانهمن / وي؟شن را میوزش ظلمت/  گوش کن- 3

  ).198همان، (  خود معتادم نومیدي
ترکیبات و . شاعر منفعل است و در رکود و سکون، ناظر بر تحرك عناصر پیرامونش است 

نیز وجه )  خوشبختی، نومیديظلمت، غریبانه نگریستن به(عناصر به کار برده شده در این بند 
ي جالب توجه این است که شاعر به نومیدي خود نکته. دهدمخرب و کمیت زمان را نشان می

 این. و بر سرما و رکودي که فضاي اطراف او  را احاطه کرده است خوگر و معتاد شده است
 آن به گریستنن غریبانه و نیست خوشبختی گر تداعی ما براي مسلما اندوهبار و ظلمانی فضاي
  .ندارد جایی

ماه سرخست و / گذرد اکنون چیزي میشبدر / شنوي؟ را میوزش ظلمت/  گوش کن- 4
/ انبوه عزادارانابرها، همچون / استبیم فرو ریختن و بر این بام که هر لحظه در او / مشوش
  ).198همان،( را گوئی منتظرند ي باریدنلحظه

هت ایجاد فضاهاي تازه براي غنا بخشیدن بر جنبه هاي شاعر با تکرار مفاهیم بند قبل، در ج
یابد و به هاي کمیتی زمان و گذر لحظه را در میشاعر این نشانه. کندکمیت زمانی استفاده می

) جویدکه در انتهاي شعر در جهت وجه کیفیتی زمان به او توسل می(اش مخاطب ضمنی
آور است و وزش ظلمت نیروي مرگ. داردا میدهد و او را به چاره جویی و اندیشه وانتقال می

اي که در بندهاي آغازین شعر بر فضاي درونی شاعر پرتو دلهره. به کمیت زمان اشاره دارد
ي زمانی به معنی شب داده. هاي هستی متبلور می شودافکنده بود اینک در قالب تمام پدیده
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حرکت . شوددارد تهدید میي وزش ظلمت که بر مرگ داللت عمر اندك است و به واسطه
ماه سرخ و . است) زمان کمی(چیزي نامفهوم در شب مابه ازایی براي ساعت و گذر لحظه 
ها را احاطه کرده است در حال مشوش است و بام که به عنوان سرپوش، فضاي زندگی پدیده

 به شعر این در فروغ. ي عزاداران ناظران مرگ و ویرانی هستندفرو ریختن است و ابرها به مثابه
. آوردمی روي انگارينیست به است، نگشته مکشوف او براي حقیقتی چون. رسدمی هیچی
 فروپاشی با بنابراین. بگنجاند خود باور در را صوري جهان از غیر جهانی حقیقت تواندنمی شاعر

-بی و اعتقاديبی براي زمینه و شودمی مضمحل نیز تاریخی فراگرد جهان، شدن ویران و
-  و همین امر باعث می.شودمی فراهم شاعر براي جهان بودن غایتمند و معناداري به عتماديا

  .شود در بندهاي بعدي به کیفیت زمان پناه ببرد
ماند از باز می/ و زمین دارد/ لرزد دارد میپنجره شبپشت این / هیچو پس از آن، / ايلحظه - 5

هایت را دست/ سبزاي سراپایت /  توست من ونگران/  یک نامعلومپنجرهپشت این / چرخش
  ).199همان،(من بگذار دستان عاشق اي سوزان، در خاطرهچون 

پنجره . کنددهد و بر زمان گذرا و ناپایدار اشاره میي زمان کمی را نشان میلحظه، گستره
در » پنجره«اي است که شاعر از طریق آن ناظر رکود و ویرانی زمین است؛ بنابراین دریچه

شاعر به . واژگان دست و عاشق، داللت بر کیفیت زمان دارد. دمت کمیت زمان قرار داردخ
اي انگیخته است به یاد خاطرههاي خارجی آن را برها که محركاي از تداعیي رشتهوسیله

ي شاعر اشاره دارد و از عناصر زمان کیفی محسوب اي سوزان به گذشتهخاطره. افتدسوزان می
- آیند شاعر است؛ بنابراین  از عناصر کیفیت زمان محسوب می یادآوري آن خوششود؛ ولیمی

  .شود
ما را باد /  من بسپارعاشقهاي هاي لبنوازشبه /  از هستیحسی گرم را چون  لبانت و- 5

  ).199همان،( ما را خواهد برد باد/ خواهد برد
 با قبل بندهاي مفهوم تکرار با شاعر. کندمی دعوت حال و لحظه فراخوانی به را شاعر دلهره،

 قهر يچهره بوده هرچه بند این تا. است تازه تصاویر و فضاها ایجاد پی در تمثیالتی يارائه
 يجنبه و رود می پیش به زمان طول در شعر اجزاي تمام اینجا تا عبارتی به ؛است بوده زمان

 توصیفات و هاپردازي صحنه بنداین  در اما. دهدرا نشان می رونده پیش و خطی زمان دردناك
واژگان و داده هاي شعري نیز نیرو بخش و گرم  .شودمی طرح دم همین تجسم قصد به
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 نخستین بندهاي از را شعر آخر بند دو که ناگهانی برش...). حسی گرم، نوازش، عاشق: (هستند
 او يلحظه هر. کندمی شروع اکنون هم از و نو از شاعر که است مطلب این گویاي کندمی جدا

 بعدي يلحظه با یا گذشته با را آن او و ناب و خالص است حالی زمان ،دوباره است آغازي
 چنین درك براي. دارد بر در نیز را معنایی گسست ظاهري شعر، گسست. کندنمی تلفیق

 در آزادانه فردیت درك جز راهی ندارد، وجود خطا و برد آزمون براي مجالی آن در که موقعیتی
. ماندنمی باقی دارد پی در را او فعلی رستگاري که روابط از گسترده و عظیم ايمجموعه دل

 و عینیت مستلزم امر این که دهدمی تن طبیعت با دوستانه ايرابطه به بقا براي شاعر بنابراین
 که داندمی ولی نگردمی هست که گونهآن را جهان شاعر دیگر، عبارتی به. است گراییواقع
 رشد گوناگون و شماربی جهات در عزیمت ينقطه به اتکا با آزادي از برخوردار و آگاه انانس
 فائق خویش از ترس و بیگانگی بر ،انسان و طبیعت با واسطهبی پیوندي با ؛ بنابراینکندمی
 است اراده با و مختار موجودي جااین در شاعر .است عشق همان عزیمت ينکته این که آیدمی
. است گرویده پیرامون محیط با مطلوب سازگاري به ،خویش توانایی و هدف به آگاهی با که

- چاره و راه زندگی ينحوه این با شاعر. کندمی دعوت حال و لحظه فراخوانی به را شاعر دلهره،
- می شود غیر ارادي پرتاب شده است و با مرگ تهدید میکه دنیایی این از شد برون براي اي

 است )کیفی، کیفیت زمان و کمیت زمان (زمان سه هر مصداق بهترین از شعر این بند. یابد
  .است استوار خیامی کیفیت و اکنون بر اشتکیه ولی
    تحلیل داده ها. 2،3

  )زمان کیفی(گرایی در شعر فروغ گري و ذهن روایت-1
وي زمان وقتی را. کندهایش نقش یک راوي را دارد که گذشته را نقل می در اکثر شعرفروغ

زمینه و سایه رانده دهد و زمان حال به پسکند زمان حال را از دست می گذشته را نقل می
آن «:  توأم است)نوستالژي(گرایی و روایت خاطره  شود؛ ازین رو اغلب اشعار فروغ با ذهنمی

 در شعر مورد بررسی ما فروغ ولی ).1388: 180فروغ،  (»... آن روزهاي خوب/ روزها رفتند
هاي اشعارش مربوط به  گیرد که از لحاظ وجودي گویی حوادث و صحنهاي را پیش میویهر

  . زمان حال است
گیرد و ي شبه تاریخی به خود میپردازد، شعرش گونه   وقتی راوي به نقل گذشته می

  فقدان آنامر بیانگر تأسف از این .دهداش شرح و بسط  میبراي باور پذیر ساختن آن به نوشته
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در .  انجام داده بودپروستچه که ؛ همانند آنراوي، سعی در حفظ آن داشتکه چیزي است 
ي شاعر را در هاي بر باد رفتهها و ارزشبختیچون گورستانی خوشاین شعر، گذشته که هم

 بر باد ، »...من به نومیدي خود معتادم«: امیدي کشانده استي ناخود بلعیده و او را به ورطه
 از پستوي درون تر بها داده بود،ها کم  در گذشته به آنها که شاعراین خوشی. رودی میفراموش

 ابتذال و »باد ما را خواهد برد«شعر . دنخوانکشند و او را به شادباش فرا میاو سرك می
گیرد، کشد با این تفاوت که راه گریزي که شاعر در پیش میبیهودگی زندگی را به تصویر می

  . ستمتفاوت ا
  )کمیت زمان(مالل هایدگري  -2

 مالل را هایدگر. گیردنشأت می» مالل هایدگري«، از »را خواهد بردباد ما «شعر لزوم بررسی 
 چون قدرتی است که ما مالل. نواخت، عینی و سنجش پذیر استداند که یکبعدي از زمان می

  .                    داردك منفی از زمان را براي ما در بر  و ادرا استرا احاطه کرده
هاي ساعت به طور عقربه کنیم، نگاهمان بر زمان متمرکز نیست،وقتی ما به ساعت نگاه می«

به همین . شویمکنند که ما به دست قدرت نامرئی زمان پس زده میعینی و سنجشی تأیید می
اریکسون، (» یماي اشتغال پس بزنکنیم پوچی و بیهودگی را با گونهخاطر است که تالش می

1385 :254 .(  
ي ما با زمان تعیین نوع برقراري رابطه. پس مالل، همان زمان گریزنده و لمس نشدنی است

  : کند مالل را در سه رده دسته بندي میهایدگر. ي مالل استکننده
این نوع مالل، ناشی از . رساندیک نوع مالل ناشی از زمان انتظار است که ما را به پوچی می

رسد و مالل ي موعود، انتظار به سر میپس از رسیدن لحظه. حمیل وضعیت و شرایط استت
توان به علت نمیگیرد که از درون ما سرچشمه مینوع دومی از مالل . بنددنیز رخت می

شرایط و وضعیت، . هاي متنوع آن را زدودکشیتوان با وقتنمینیز مربوط دانست و  معینی
در اینجا زمان از تمام . بر می گزینیم آن را کند؛ بلکه با میل و رغبتنمیخود را به ما تحمیل 

در نوع اول گویی زمان، محرکی است که با گذر حوادث . روابط معنی آفرین تهی می شود
 ایستاست و از رساند، ولی در مالل نوع دوم زماني موعود میپشت سر هم ما را به لحظه

  .حرکت باز مانده است
 در این صورت .تر است و به ذات زمان نزدیکترتر و بزرگ سوم از مالل، کلیي   گونه

در پیوند با حالت هاي وجودي مالل این نوع  .گویی خود هستی مسخ و دگرگون شده است
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 وجودي داراي ژرفاي عمیق و مالل. شودمیي خاصی مربوط نبشر است و به شیء و حادثه
از میان رفتنی و وقت کشی نیز بازي حتی با که است تر و غیر قابل مقابله عمیقسرشتی 

 این هایدگر. گرددچه آشناست، ناگهان به چیزي غریب و بیگانه تبدیل میزیرا هر آن؛ نیست
  . داندناشی از امکانات استفاده نشده میرا نوع سوم مالل 

 ه آن است کهپوچی، مشروط ب. اندافق زمان مثل سواحلی است که یک دریا را در میان گرفته«
تواند هستی را با مالل و خستگی به همین خاطر زمان می. چیزي باید با مضمون پر شود

  ). 258: 1385اریکسون،(» هستی باید بر اساس لحظه تصمیم براي بودن بگیرد. تحریم کند
  .تداعی گر مالل نوع سوم استفضاي موجود در بندهاي نخستین این شعر 

  )مرگ آگاهی و کمیت زمان(ي پروا و مراقبت هایدگر - 3
 به را هایدگري مراقبت و پروا اصطالح نوعی بهشعر ) 3(و ) 2(در بند  »کن گوش « يواژه   

 به مراقبه نه البته. کندمی یاد »آگاهی مرگ « عنوان با آن از هایدگر که خواندمی فرا ذهن
 معنی جااین در بلکه دارد؛ عهده به را نفس هواي از مراقبت يحوزه که آن عرفانی معنی

 شرایط این طبق که شودمی یادآور را مرگ برابر در شخص موجودیت و دارد اگزیستانسیالی
 صورت این در کند، انتخاب آگاهی مرگ يپایه بر را خود اگزیستانسیال امکانات تمام باید فرد

  . دارد اصیل هايانتخاب او که است
) من به نومیدي خود معتادم/ بانه به این خوشبختی می نگرممن غری/ گوش کن وزش ظلمت را می شنوي؟(
  ).198: فرخزاد(

-ي وجود انسان را بر فرد آشکار میگر هراس است که هستی موجود، شیوهي هایددر فلسفه«
مرگ امکانی است که بر تمام . کند و احساس موقعیت و برخورد حیاتی با آن را بنیان می نهد

گیرد و این نیستی ود شخص در میان دو نیستی قرار میوج. راندهاي دیگر فرمان میامکان
  ).32: 1380نظري،(» است که واقعیت دارد هر چیز دیگري پوچ است

 اغلب از فروغ نمایی که . هاي اکنونی استانی پوچی درنگ بیشتر بر نا امیدي   یکی از مع
 که بازي نمودها و ظواهر ي تئاتري استکشد به مانند صحنهجهان در شعرهایش به تصویر می

 از این هایدگر.  که سرشار از درد و رنج استانجامدها به تراژدي میگاه اوج این شوخی. است
  :کندمی بازي زمان نیز یاد

 به -ي حاضر خود در پیوند با آینده و گذشته، با مرگ و زایش از بدلی بودناکنون، لحظه«  
 من است؛ یعنی در وقت خود و براي وقت خود آزادانه کشد و این تقدیراکنونی اصیل سر بر می

ام تا در در آن افکنده شده. که اختیاري در آن داشته باشم بدون آن نقشی را بازي کنم،
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ي بدون تماشاگر و تشویق به بازي بپردازم، اما به تنهایی و منحصراً محض انجام بازي صحنه
  ). 5: 1389ادواردز، (» یممن است و فراسوي آن چیزي نیست» خود«که همان 

  )زمان کیفی(ي حال بودایی لحظه و تقابل آن با )کیفیت زمان(ي اکنونی  لحظه– 4
ي مطابق با الهامات سپهري و تعلیمات بودائی و فضاي پراکنده در این شعر ما به یک نتیجه

شته و رسیم و آن زندگی در حال گسترده و کسب استعداد الزم براي وانهادن گذنهایی می
گر را به کناري نهاد؛ ولی فروغ در هاي ویرانگريباید از لحظه لذت برد و حساب. آینده است

ذن که با گشودن راه الهام براي فرد، او را به سوي ي گسترش یابندهاین شعر برخالف حال 
  .ونی تأکید داردکشاند، به طور مستمر بر خودآگاهی زمان اکنناخودآگاهی می

 براي ما رهزنی باشد براي ورود »هیچ«؛ ممکن است این »!  و پس از آن هیچايلحظه    «
ذن، راهی براي شناخت حقیقت  «.ي حال بودائیو کامیابی از لحظه» هیچستان سپهري«به 

» اصلی وجود و درك کمال هر لحظه، رسیدن به وحدت و یگانگی از طریق بودن در حال است
رسد که به باورهاي به هیچی می» اد ما را خواهد برددر ب« ولی شاعر ).9: 1385کلمنتس،(

اسلوبی . داندکه ذن هیچی را اساس دارائی و کمال مطلوب می در حالی؛نهیلیستی نزدیک است
ها تهی کرد تا این هیچی منبعی براي که مطابق با آن باید درون را از تمام مطالبات و خواست

به . رسد فرد در آن به یگانگی با همه چیز میاي شود کهرسیدن به برترین فرجام و لحظه
که درحالی). 17: 1362فروم و دیگران،(» و ابدیت است) سونیاتا(زمان حال، مساوي خأل «: عبارتی

- یابی به بیشترین امکانات براي دست، اساس کامیابی را در امکان گزینش حتی حداقلفروغ
. ي نجومی است که با شتاب در حال فناستي فروغ، همین لحظهلحظه«. داندها میترین لذت
. ترسد که عمر در حال سپري شدن باشد و او هنوز زندگی خود را نزیسته باشدفروغ می

  )303: 1376شمیسا، (» متأسف است و عجله دارد
 برخالف روح زندگی معاصر، نفس امري منفی و حقیر به  سنتیهاي بودیسمدر آموزه   

ند که هدف ذن این نیست که انسان زندگی زاهدانه با سرکوبی امیال ناگفته نما. آیدحساب می
در ذن خداوند نه «. ي خودآگاهی امیال را ذوب و ناپدید سازدخواهد در سایه بلکه می،بسازد

 ).178: 1362فروم و دیگران،(» خواهد حتی از خداذن آزادي مطلق می. انکار و نه تأیید شده است
ي زمان کیفی قرار  دارند، بودیسم در حوزه یکدیگرهایی که این دو باوتو تفاها یکسانیجدا از 



  ...کمیت و کیفیت زمان در شعر             رخسار زبان                           1396تابستان، 1شماره  / 

 

71

 او  استفروغ در این شعر بر خالف یک ذنیست به تفاهم و یگانگی با هستی نرسیده. گیردمی
  . گرایدي کمیت زمان است که به کیفیت میدر سایه

  »کیفیت زمانی«و » عالم فرد «- 5
شود و اخالقی مورد پذیرش اکثریت، به فرد تحمیل میي مدرن امروزي، اصول در جامعه

که تابع شخصیت و رفتارهاي هر کس بیش از آناند ساختارگراها نشان دادهطور هم که همان
در این . شودهاي اجتماعی تعیین میها و ساخت صورتبنديخوي فردي باشد، توسطوخلق

اعضا لت غایی خود است، بنا بر این شعر، من و فردیت شاعر محدود به خویشتن است و خود ع
به » کمیت زمان«با نزدیک تر شدن و ارتباطی شاعر، » ي جهانیدهکده«ي و گستره

. کندیاد می» عالم فرد«، از این مبحث با عنوان هایدگر. شود می، کوچکتر و فردي تر»کیفیت«
 باورهاي بربنا ولی. مدانجامی انگاري نیست به حیات زدن واپس با اخالق، نیز باوري معنا در

- می ختم اکنونی هايکیفیت به گویی آري به انگارينیست شعر، اینفضاي  با مطابق و مدرن
   .شود

) بود هایدگر هايبحث اصلی مدار که (کندمی بازگو شعر این در فروغ که دیگري يمسأله
 در تاریخ، تنش در حصورم آزادي از اینکه بر عالوه هایدگر. است انسان يآزادانه زندگی ينحوه

 زمان کمیت بارز وجه که زندگانی يعرصه بازگشتبی آزمون در و اجتماع و تن وضعیت چالش
 ناب يلحظه در تاریخی، غیر تنش در «را آن چنینهم راند؛-می سخن دارد خود بطن در را

 آشپزخانه، یا اداري يروزانه کارهاي در همسایه، پراکنی شایعه در خود، از گذر وجه در حاضر،
- می قرار آزمون مورد ،)138: 1389ادواردز،( » »خود «از گریز در تلویزیون، یا سفر از گریز در

  .شودمی نشانگر را آن زمانی کیفیت و دهد
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  نتیجه گیري
در .  در این شعر با نظمی منطقی قابل فهم است و شعر چهارچوب زمانی دارداندیشهساختار 

چه وجود دارد که آگاه به حال است و با سیماهاي مبدل، جویاي آن» من«این شعر فقط یک 
 هايکاوش در که گونهآن انسان، یک يحافظه ما شعر این در. در زمان، گم شده نیست

ها از سطح آگاهیِ او به حال ها و ناامیديغفلت. بینیمنمی را داشت مرکزیت پروست و برگسون
گوید همه چیز رو به ویرانی است و این دغدغه وجود دارد که او در این شعر می . نکاسته است

ي مرگ و گذر زمان و باد چه بسا باد نماینده. ود برسدپیش از ویرانی انسان باید به کامیابی خ
.  اما فروغ در این لحظات کوتاه زمان به کیفیت آن پناه می برد.در نتیجه کمیت زمان است

چیزي که در شعر  ( است که از ثبت تاریخ وار خاطرات گذشتهبنابراین شاعر به این باور رسیده
  .  روي برگرداند و به ثبت لحظه و حال روي بیاورد)شاهد آن هستیم... ایمان بیاوریم

شاعر به این نتیجه می رسد که براي کمرنگ کردن چهره ي قهر زمان باید به تمنیات 
 زمان کمی نظر دارد، به عبارتی در اصل این شعر به کیفیت برآمده از. درونی توسل جست

 ازین رو این شعر، هر دو قطب کمیت زمان .لذت ناشی از برون رفت از گذر و رنج ناشی از زمان
  .و کیفیت زمان را به یک میزان دارد بنابراین در گروه کیمیت زمان جاي دارد
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