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فاطمه کوشکی
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دانشجوی دکتری زبانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده
یکی از پیچیدهترین مباحثی که نظریۀ مفهومی با آن روبروست ،ماهیت بازنمود زمانی است .همانطور که زمان اغلب نمونهای از مفاهیم
انتزاعی مطرح است ،بررسی اینکه چگونه زمان در نظام مفهومی بشر نمود مییابد ،منجر به رخداد برخی مساال مهام در حاوزۀ علاوم
شناختی شده است .استعارۀ مفهومی زمان در آثار شاعران قرون مختلف ،به صورتهای متفاوتی بروز یافته است .آشنایی با نوع نگرش و
دیدگاه آنها مطمئناً در درک و شناخت ویژگیهای زبانی و فرهنگی هر دوره کارساز خواهد بود .از این رو پژوهشاگر ،اخاوان ثالاو و

ناصرخسرو را که به دو دورۀ زمانی مختلف تعلق دارند ،برگزیده و با بررسی آثار آخر شاهنامه و از این اوستای اخاوان ثالاو و دیاوان
اشعار ناصرخسرو 061 ،استعارۀ مفهومی در حوزۀ زمان استخراج کرده که  01نگاشتنام از اخوان و  01نگاشاتنام از ناصرخسارو باه
دست آمد .از بررسی نگاشتنامهای مزبور این نتیجه حاص شد که نگرش این دو شاعر به زمان در برخی موارد متفاوت و در مواردی
نیز مشابه است که میتوان گفت این تفاوت نگرشی ناشی از تفاوت تجارب واقعی این دو شاعر از دنیای اطراف خود باشد.
کلیدواژهها :استعارۀ مفهومی ،زمان ،اخوان ثالو ،ناصرخسرو.

 - 0تاریخ دریافت0936/8/11 :
 - 1پست الکترونیکی:

تاریخ پذیرش0936/01/11 :
fatemeh.koushki2020@gmail.com
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 -9مقدّمه
یکی از پیچیدهترین مباحثی که نظریۀ مفهومی با آن روبروست ،ماهیت بازنمود زمانی اسات .هماانطور
که زمان اغلب نمونهای از مفاهیم انتزاعی است ،بررسی اینکه چگونه زمان در نظام مفهاومی بشار نماود
مییابد ،منجر به رخداد برخی مسال مهم در حوزۀ علوم شناختی شده است .درحالیکاه گاذر زماان را
حس میکنیم ،اما نمیتوانیم جریان زمان را بدون تجربۀ فیزیکی متوالی واقعی و حتی تغییراتی که زماان
با خود به همراه دارد ،مشاهده کنیم .از همه مشاک تر اینکاه هرچناد از نظار شامّی مفهاوم زماان درک
میشود ،واضح نیست که زمان چگونه در سطح مفهومی بازنمود مییابد (ایوانز .)8 :1119 ،9درحاالیکاه
شواهد زبانی نشان میدهد که زمان در سطح مفهومی بر حساب تجرباۀ مکاانی-فیزیکای ساازماندهی
میشود ،اما همچنان تبیین اینکه در ورای ساخت مکانی چه چیزی زمانی اسات ،و اینکاه چارا مفااهیم
زمانی باید به این شیوه بیان شوند ،ناموفق بوده است .یکی از تأثیرگذارترین نظریاتی کاه در زباان بارای
واژگانیکردن مفاهیمی چون زمان متمرکز شاده اسات ،نظریاۀ اساتعارۀ مفهاومی لیکااف 1و جانساون

5

(لیکاااف0339 ،0331 ،0381 ،؛ لیکاااف و جانسااون )0333 ،0381 ،و نی از پژوهشااگرانی چااون گیبااز
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( ،)0331کووچش ،)1111( 1سولیتسر ،)0331( 8ترنر ،)0336 ،0330 ،0381( 3لیکاف و ترنار ( )0383و
ایوانز ( 1115 ،1111 ،1119و  )1109است .بهطور خاص لیکاف و جانسون این دیدگاه را بسط دادهاناد
که بهنظر آنها هر گونه فهمی که ما از زمان داریام وابساته باه مفااهیم دیگار همچاون حرکات ،فضاا و
رویدادها است (لیکاف و جانسون .)111 :0333 ،آنها معتقدند حرکت و مفاهیم مکانی بهطاور اساتعاری
مفاهیم زمانی را میسازند .در نتیجه زمان با مفاهیم مکانی ساخته شده و بدین طریق ما میتوانیم زمان را
تجربه کنیم .از این رو مفهومسازی مقدم بر تجربه است .آنها استدالل میکنند کاه هایچ لفظای در ماورد
زمان وجود ندارد و بدون ساخت استعاری سازمند قادر نخواهیم بود زماان را مفهاومساازی و بناابراین
تجربه کنیم .چارچوب نظری اتخاذشده در این مقالاه ،نظارات شاناختی ایاوانز ( 1115 ،1111 ،1119و
 )1109درخصوص مفهوم زمان است که این مفهوم انتزاعی را در دو سطح واژگانی و مدلهای شناختی
تجزیه و تحلی کرده است .در مورد استعارۀ زمان و بهطور کلی مفهاوم زماان ،تنهاا دو ماورد پاژوهش
3. V. Evans
4. G. Lakoff
5. M. Johnson
6. R. Gibbs
7. Z. Kövecses
8. E. Sweetser
9. M. Turner
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پیکرهبنیاد در زبان فارسی انجام گرفته است .گلفام و دیگران ( )0988قاراردادی یاا ناوباودن اساتعارات
زمانی را در اشعار فروغ فرخزاد بررسی کردهاند و سجودی و قنبری ( )0930وجاود و کیفیات اساتعارۀ
زمان به مثابۀ حرکت در مکان را در قصاههای کاودک در گروههاای سانی الاف ،ب و ج طباق نظریاۀ
استعارۀ معاصر لیکاف در چارچوب معناشناسی شناختی مورد بررسی قرار دادهاند.
پژوهشگران غیرایرانی در مقاالت ،کتب و رسالههای فراوانی به مفهومسازی زمان پرداختهاند .برخای
از این پژوهشها به روش پیکرهای و برخی دیگر به صاورت تجربای انجاام گرفتهاناد .بعضای از ایان
پژوهشگران استعارات مربوط به دو مفهوم زمان و مکان را مورد مطالعه قارار دادهاناد و درصادد یاافتن
ساختارهای مفهومی مشترک آنها و بهطور کلی رابطۀ مفهومی میان این دو مفهاوم بودهاناد (کاررک،01؛
بورودیتسااکی1111 ،00؛ گنتناار ،01ایمااای 09و بورودیتسااکی1111 ،؛ رادن1119 ،01؛ کرانج ا 1116 ،05؛
کاساسانتو1101 ،06؛ کرانج

و دیگاران1101 ،؛ لای1101 ،01؛ کرانجا

و دیگاران1109 ،؛ هومکاه،08

1109؛ زهو 03و فان1105 ،11؛ چان .)1101 ،10از طارف دیگار ،پژوهشاگران برجساتهای چاون ایاوانز
( 1111 ،1119و  )1109فوکونیه11و ترنر ( )1116منحصاراً ماهیات زبانشاناختی زماان را در مادلهای
شناختی غیر از مدل شناختی استعارۀ مفهومی مطالعه کرده و بار چیساتی سااختار مفهاومی زباان یعنای
ماهیت و ساختار تفکر و به طور ویژه به شناخت مفهوم زمان کاه جنباهای از سااختار مفهاومی اسات،
توجه داشتهاند .پیاتا )1101( 19طبق مدل شناختی ایوانز به تعابیر زماان ممتاد و زماان فشارده در اشاعار
یونانی پرداخته است .نونیز 11و سولیتسر ( ،)1116الجمعه ،)1111( 15هوانا  16و چینا یاو،)1111( 11
10. H. H. Clark
11. L. Boroditsky
12. D. Gentner
13. M. Imai
14. G. Radden
15. A. Kranjec
16. D. Casasanto
17. Ch. N. Li
18. P. Homke
19. Y. Zhou
20. Y. Fan
21. Ch. Chen
22. G. Fauconnier
23. A. Piata
24. R. E. Nunez
25. F. H. Al Jumah
26. M. Huang
27. Sh. Ching-yu
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اویدا )1116( 18و شی )1118( 13با بهکارگیری نظریۀ استعارۀ مفهاومی لیکااف و جانساون درخصاوص
مفهومسازی زمان ( )0333زبانهای مختلف از جمله زبان آییمارا ،91انگلیسی و عربی ،چینی و انگلیسی
و عربی را بررسی کرده و استعارههای مفهومی آنها را استخراج کردهاند.
بورودیتسکی و دیگران ( )1111در پژوهش خود بهدنبال پاسخگویی به ایان پرساش بودناد کاه آیاا
ویژگیهای زبان و فرهن

بر نحوۀ تفکار افاراد در ماورد زماان تاأثیر دارد .باهطاور خااص اینکاه آیاا

گویشوران انگلیسیزبان و ماندری در مورد زمان متفاوت از هم میاندیشند .پس از انجام آزمایشااتی بار
روی گویشوران هر دو زبان مشخص گردید این گویشوران تفکرشان در مورد زمان با هم فرق میکناد.
گویشوران ماندری به زمان به صورت عمودی فکر میکنند.
نگارنده در این پژوهش با بررسی اشعار ناصرخسرو و اخوان ثالو بهدنبال پاساخ باه ایان ساؤاالت
است که این دو شاعر مفهوم انتزاعی زمان را در اشعار خود چگونه مفهومساازی کردهاناد؟ باه عباارت
دیگر ،آیا ناصرخسرو و اخوان ثالو بهطور یکسان به زمان میاندیشند یا متفااوت؟ باه هماین منظاور از
بین آثار این دو شاعر آخر شاهنامه و از این اوستای اخوان ثالو و دیوان اشعار ناصرخسرو مورد بررسی
قرار گرفته است و استعارههای زمان از آنها استخراج شده و سپس نگاشتنامهای بهدستآمده از تحلی
اشعار دو شاعر از لحاظ بسامد و نوع نگاشتنام با یکدیگر مقایسه شدهاند .شایسته اسات در خصاوص
علت انتخاب ناصرخسرو و اخوان ثالو جهت بررسی اشعارشان ،گفته شود کاه شایوۀ تفکار و ساب
شعری آنها تقریباً یکسان است و با وجود تعلقداشتن به دورههای زمانی متفاوت ،هر دو در اشعار خاود
از سب

خراسانی استفاده کردهاند؛ هرچند اخوان ثالو همواره سعی کارده اسات صاربت و اساتواری

زبان شعر قدیم خراسانی را حفظ کند و در عین حال با تحوالت مکتب نیمایی درآمیزد .ویژگی مشاترک
دیگر این دو شاعر این است که بیش از آنکه شااعر باشاند ،اندیشامندانی هساتند کاه باورهاای دینای،
اجتماعی و سیاسی خود را در چارچوب شعر ریخته و بیان کردهاند.
 -2ساخت مفهومی زمان
چارچوب نظری مورد استفاده در ایان پاژوهش نظارات ایاوانز ( 1115 ،1111 ،1119و  )1109درباارۀ
28. S. Eweida
29. J. Sh. Shie
30. Iymara
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مفهوم زمان است .ایوانز ( )113 :1111اظهار دارد که برای زمان حداق دو سطح ساخت مفهومی وجود
دارد :سطح مفاهیم واژگانی و سطح مدلهای شناختی.
 -9-2سطح مفاهیم زمانی

در اینجا برخی مفاهیم واژگانی مرتبط با زمان را اراله میدهیم .در ابتدای امر به مفاهیم واژگاانی کاه باه
طور قراردادی با واژۀ زمان همراه هستند ،پرداخته میشود که خود به دو دسته تقسیم میشاوند :آنهاایی
که مستقیماً به تجارب زمانی پدیدارشناختی پایه مربوط میشوند؛ و آنهایی که ماهیتاً اشتقاقی هستند و باا
تجارب اجتماعی-فرهنگی 90ارتباط دارند .ایوانز ( )01 :1119دساتۀ نخسات را مفااهیم زماانی اولیاه و
دیگری را مفاهیم زمانی ثانویه نام نهاده است .در پایان این بخش باه مفااهیم واژگاانی حاال ،گذشاته و
آینده خواهیم پرداخت.
 -9-9-2مفاهیم زمانی اولیه

ایوانز ( )011 :1119مفاهیم زمانی اولیه را بهشرح ذی برشمرده است:
الف) معنای دیرش

91

از نظر مفهومی این معنا با درازا و بُعد مربوط است و از نظر دستوری با اسامی عام 99بیان میشوند .قاب
توجه اینکه معنای دیرش دارای دو گونه است :فشردگی 91زمانی و دیگری امتداد 95زمانی که به ترتیاب
در نمونههای ( )0و ( )1توضیح داده خواهند شد:
 )0وقتی سرگرم هستید ،زمان بهسرعت میگذرد( 96.فشردگی زمانی)
 )1وقتی خستهاید ،زمان بهکُندی میگذرد ( 91.دیرش ممتد)
این دو گونه از نظر پدیدارشناسی با تجارب واقعی مرتبط هستند که احساس میشود زمان باه طاور
غیرطبیعی با سرعت یا به کُندی میگذرد .آنچه در خوانش این دساته از جمارت مشاترک اسات ،ایان
است که با اندکی تفاوت به تجربۀ دیرش زمان مارتبط میشاود .اماا درحاالیکاه معناای دیارش زماان
31. socio-cultural experience
32. duration
33. mass noun
34. compression
35. protracted
36. Time flies when you’re having fun.
37. Time drags when you’re bored.
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برحسب صفاتی مانند کوتاهی و بلندی مشخص میشاوند کاه باهطاور نظااممنادی باا اناواع مختلاف
رویدادهای حرکتی بسط مییابند ،مانند نمونۀ (:)9
3 7LPHZKL]]HVVSHHGV]RRPVUXVKHV E\ ZKHQ\RX¶UHKDYLQJIXQ.98

یا نوعی حرکت نامحسوس مانند جملههای شمارۀ (:)1
4) (a) The time has sneaked/tiptoed by/past.
?(b) Where has all the time gone
F 7KHWLPH¶VYDQLVKHG.

ب) معنای لحظهای

93

از دیگر مفاهیم واژگانی زمان ،معنای لحظهای است .ویژگی مهم این مفهوم واژگانی این است کاه یا
نقطۀ زمانی مجزا را بیان میکند که این نقطۀ زمانی برحسب رویدادهای حرکتای خاود-محاوری باازگو
میشوند و با افعالی مانند آمدن ،رسیدن ،نزدیا

شادن و مانناد اینهاا واژگاانی مایگردناد و از نظار

دستوری بهعنوان اسامی قاب شمارش رمزگذاری میشوند ،مانند مثال (:)5
 )5زمان تصمیمگیری نزدی
ج) معنای نمونهای

است.

11

10

این مفهوم واژگانی زمانی برای نمونهای از ی
زمانی مث معنای دیرش و یا ی
 )6اونی وقتی به  61.11متر در ی
یافته بود.

رویداد ،فعالیت ،فرایند یا وضعیت خاصی ناه یا

باازۀ

نقطۀ زمانی مجزا بهکار میرود .به نمونههای ( )6و ( )1توجه کنید:
جلسه در ملبورن رسید ،برای چهارمین بار در زمستان امسال بهباود

11

 )1اسب موفق شد پنج مرتبه پرشها را در ی
در هر ی

ردیف پشت سر بگذارد.

از موارد باال ،زمان به نمونهای خاص ،یعنی رخداد ی

19

رویداد یا فعالیت ارجاع میگردد.

از نظر بازنمود دستوری ،یکی از ویژگیهای برجستۀ معنای نمونهای زمان این است که با اعاداد اصالی
 - 98یافتن معادلهای فارسی در نمونههای  9و  1امکانپذیر نبود.
39. moment sense
40. The time for a decision is approaching.
41. instance sense
42. 2¶1HLOLPSURYHGIRUWKHIRXUWKWLPHWKLVZLQWHUZKHQKHUHDFKHGPHWHUVDWDPHHWLQJ
in Melbourne.
43. The horse managed to clear the jump 5 times in a row.
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یا ترتیبی همراه هستند ،مانند نمونههای ( )6و (.)1
د) معنای رویدادی

11

معنای رویدادی به ی
داده میشود .ی

مفهوم واژگانی مربوط میشود که در آن زمان به رویداد مارزی خاصای ارجااع

رویداد مرزی متشک از رویدادی خااص اسات کاه شاروع یاا پایاان چناد رویاداد

پیچیدهتر را نشان میدهد .برای تبیین این مورد به مثال ( )8توجه کنید:
 )8زمان [= کار] زن جوان نزدی

میشود.

15

در مثال ( )8کلمۀ زمان به رویداد مرزی خاصی ،یعنی آغاز تولد کودک مربوط میشود .معنای رویادادی
به معنای لحظهای شبیه است؛ بدین معنا که برحسب رویدادهای حرکتی خود-محاوری بساط مییابناد.
نمونههای زیر بیانگر این ویژگی هستند:
 )3الف) زمان مرگش فرا رسیده است.
ب) زمان [=کار] او نزدی

16

میشود.

11

ایوانز ( )111 :1111اشاره میکند که از منظر دستوری ،معنای رویدادی بر خرف دیگر مفاهیم واژگاانی
که تاکنون مطرح شدند ،با حروف تعریف معین یا نامعین همراه نمیشوند.
 -2-9-2معنای زمانی ثانویه

معانی که در این بخش اراله میشوند ،از منظر پدیدارشناختی نسابت باه معاانی اولیاه چنادان اساسای
نیستند .به عبارت دیگر ،معانی اولیه با تواناییهای ادراکی و شناختی نزدی ترند .از سویی دیگر مفااهیم
ثانویه از ضرورتهای اجتماعی-فرهنگی ناشی میشوند (ایوانز.)019 :1119 ،
الف) معنای ماتریسی

18

در این معنا ،زمان پدیدهای را مشخص میکند که بادون مارز و حاد اسات .در ایان معناا کاه گاذرای
نامحدود دارد و به گونهای مفهومسازی میگردد که همۀ دیگر رویدادها را شام میشود .به همین دلیا
بوده که ایوانز ( )119 :1111از کلمۀ ماتریس استفاده نموده است .در نتیجه معنای ماتریسای پدیادهای را
44. event sense
45. The young woman’s time [=labour] approached.
46. His time [=death] has come/arrived.
47. Her time [=labour] is approaching/getting closer.
48. matrix sense
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مشخص میکند که خود ماهیتی مستق است یعنی واقعیتی جدای از رویادادهایی اسات کاه شاام آن
محسوب میشوند .این مفهوم واژگانی در مثالهای زیر مشهود است:
 )01زمان ،به خودی خود و ماهیتاً ،بدون ارتباط با هر چیز خارجی جریان مستمر دارد [نیوتن].
 )00زمان جریان دارد /میدود /میرود برای همیشه.
در مثالهای باال زمان به ی

13

51

ماتریس زمانی مربوط اسات کاه باهعناوان زمیناهای بارای رخاداد دیگار

رویدادهاست .در مثال شمارۀ ( )01که یکی از قوانین ریاضی نیوتن است ،زمانِ مطلق بیان شاده اسات.
طبق نظر نیوتن زمان مطلق ماهیتی را ایجاد میکند که با رویدادهای بیرونی بیارتبااط اسات .از ایان رو
طبق چناین دیادگاهی ،زماان یا

پدیادۀ چندالیاه اسات کاه رویادادهایی را درباردارد و مساتق از

رویدادهاست .این چندالیهایدیدن زمان بهمثابۀ این است که بیرون از جهان واقع شدهایم یاا باهعباارت
دیگر ،گذر زمان دال بر ماهیتی نامتناهی است که همۀ رویدادها را دربردارد (ایوانز.)119 :1111 ،
یکی از دیدگاههای کامرً معمول در رابطه با مفهوم ماتریسی زمان ،بسط معنایی برحسب حرکت اسات.
بهطور خاص ،معنای ماتریسی بر حسب رویدادهای حرکتی بیان میشوند که بهوسایلۀ واحاد واژگاانی
«جریانداشتن» نشان داده میشوند و با جریان آب در رودخانه و امثال اینها پیوند مییابد .مثالهای زیر
مبین این مطلب است:
 )01زمان مانند ی

جریان در حال نورد همۀ فرزندانش را با خود میبرد[ .اسحاق واتس]

 )09زمان مانند ی

51

رودخانه از حوادث رخداده ساخته شده است[ .مارکوس اورلیوس]

 )01زمان چیزی جز ی

50

جریان رود نیست که من در آن ماهیگیری میکنم[ .اچ .دی .تورو]

59

در حالی که دیگر مفاهیم واژگانی زمانی برحسب رویدادهای حرکتی بیان میشاوند ،اماا ایاوانز (:1111
 )115بین نوع حرکت هر ی

تمایزاتی قال است .دو معنای جزلی دیارش (فشاردگی زماانی و امتاداد

زمانی) برحسب حرکت سریع یا کُند زمان تبیاین میشاوند .معناای لحظاهای و رویادادی باه حرکات
49. [T]ime, of itself, and from its own nature, flows equably without relation to anything
external [Newton].
50. Time flows/runs/goes on forever.
]51. Time like an ever-rolling stream bears all its sons away. [Isaac Watts
]52. Time is like a river made up of the events which happen. [Marcus Aurelius
]53. Time is but the stream I go fishing in. [H. D. Thoreau
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خودمحوری مربوط هستند ،اما معنای ماتریسی بر خرف معنای دیرش مبتنی بر حرکت ثابت است و بر
خرف معانی لحظهای و رویدادی بیپایان است.
از نظر دستوری ،معنای ماتریسی ی

اسم عام است که با حارف تعریاف ناامعین میآیاد و از ایان

لحاظ شبیه به معنای دیرش است.
ب) معنای عاملیت

51

در این معنا زمان بر ما و محیط اطرافمان تأثیر میگذارد .به همین دلی به آن معناای عاملیات میگویناد.
جهت تصریح این مفهوم به مثال زیر توجه کنید:
 )05زمان پزش

بزرگی است[ .بنیامین دیزرالیلی]

 )06زمان بزرگترین مبتکر است[ .فرانسیس بیکن]

55

56

معنای عاملیت از این نظر منحصربهفرد است که بهنظر میرسد مانند ی

اسم خاص عم میکناد و باه

همین دلی فاقد حروف تعریف معین یا نامعین است.
ج) معنای نظام سنجش

51

در این معنا ،زمان مفهوم واژگانی را تعیین میکند که نظام سنجش را نشان میدهد .سنجش زمانی ناشی
از همبستگی بین رفتار دورهای در دنیای خارج و تجربۀ انتزاعی ما از مدت زمان است .وقتی کاه رفتاار
دورهای با تجربۀ زمانی درونی همبستگی دارد ،آنگاه آن را میتوان برای نشاندادن زماان باهکاار بارد .از
جمله برخی از پدیدهها و رویدادها چنین دورههای زمانی را نمایش میدهند ،یعنی نوعی چرخه یا ریاتم
رفتاری قاب پیشبینی .چنین پدیدهها و رویدادها برای اندازهگیری مادت زماان مرباوط بسایار مفیدناد.
برای نمونه این اص برای تأیید مفهوم ساعت مورد نظر اسات .سااعت روز را باه بخشهاای یکساان
تقسیم میکند که اساساً به ساعت و بعداً به دقیقه و ثانیه تقسایم مایشاوند .در ابتادای امار یا

نظاام

سنجش زمانی ،مث ساعت بر مبنای سرعت دورهایاش و شامردن زماانی آن ،بهوسایلۀ مکاان رخاداد
تعریف میشود .جهت تصریح این مفهوم واژگانی زمان ،به نمونههای ذی توجه شود:
 )01در دهۀ  0851زمانِ راهآهن به عنوان استاندارد معرفی شد.

58

54. agentive sense
]55. Time is the great physician. [Benjamin Disraeli
]56. Time is the greatest innovator. [Francis Bacon
57. measurement-system sense
58. In the 1850s Railway Time was introduced as standard.
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 )08فراموش نکنید که با شروع فص تابستان ساعت را جلو ببرید.

53

حرکت واضح ساعتها ،سنتی قدیمی برای سنجش زمان به شمار میآید .حرکات عقرباههای سااعت،
یکی از برجستهترین شیوههای حرکت است .حرکت واقعی عقربۀ ساعت به طرف عدد دوازده که نمااد
ظهر است با عملکرد جاری فرایند سنجش همبستگی دارد .درنتیجه معنای نظام سنجش عمدتاً برحسب
رویدادهای حرکتی است که با واحدهای واژگانی مانند نزدیا شادن ،حرکاتکاردن باه ،و غیاره و باا
حروف اضافهای که مکان عقربههای ساعت را برخرف چارچوب مفهومی حرکت عقرباههای سااعت
مشخص میکنند ،همبستگی دارد.
 )03ساعت به  19:11نزدی
 )11ساعت ی
د) معنای کاال

است.

61

ربع مانده به هشت است.

60

62

در این مورد زمان به ی

پدیدۀ ارزشمند و بنابراین کاالی قاب دادوستد اشااره دارد .نموناههای زیار در

معنای کاالست:
 )10به یاد داشته باشید که زمان پول است[ .بنجامین فرانکلین]

69

در معنای کاالیی ،زمان برای پدیدهای است که ذاتاً ارزشمند است.
 -3-9-2مفهوم حال ،گذشته و آینده

ایوانز ( )038 :1119استدالل میکند این مفاهیم همانند مفاهیم اولیۀ واژگانی با واژۀ زمان مرتبط میشاود
که با تجاربی همراه است که اساساً و ماهیتاً انتزاعی هستند .در زبانی مانند انگلیسی محتوای مفهومی کاه
این مفاهیم را بسط میدهد ،از محتوای مکانی ناشی میشوند که مبتنی بار عادم تقاارن جلاو /عقاب و
فیزویولوژی بدن انسان است .در زبانهای دیگر مانند آیمارا ،شواهد مستدلی وجاود دارد کاه مبتنای بار
مفهومسازی گذشته و آینده برحسب محتوای دیداری است.
 -2-2مدلهای زمانی

سطح دوم ساخت مفهومی زمان در ارتباط با نحوۀ درک ما از زمان است .این مدلها مشتم بر مفااهیم
59. Don’t forget to move the clocks forward with the start of Summer Time.
60. The time is approaching 11pm.
61. The time is (a) quarter to eight.
62. commodity sense
63. Remember that time is money [Benjamin Franklin].
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واژگانی (هم مفاهیم اولیه و هم ثانویه) و نیز الگوهای آنها هستند که در شیوههای آنها ممازوج شادهاند.
ویژگی برجستۀ این مدلهای شناختی زمان این است که آنها برای ساختاربندی مفهاوم زماان برحساب
مکان و حرکت در مکان بهکار میروند .ایوانز ( )151 :1111دو مادل ارالاه کارده اسات :مادل خاود-
محوری و مدل زمان-محوری .مدل خود-محوری به دو زیرمجموعاۀ زماان-حرکتای و خاود-حرکتای
تقسیم میشود .در زیر به این مدلها و شیوۀ عملکردشان خواهیم پرداخت.
 -9-2-2مدل زمان-حرکتی

مدل زمان-حرکتی شام امتزاج حداق یکی از این مفاهیم واژگانی است :حال ،آیناده ،گذشاته ،معناای
دیرش ،معنای ماتریسی ،معنای لحظهای و معنای رویدادی .این مدل خود-محوری است ،یعنی با مکاانِ
“خود“ که برای تثبیت مکان زمانیِ مفاهیم زمانی دیگر بهکار میرود ،مرتبط است .عروهبراین ،الگوهاای
مرتبط با رویدادهای حرکتی با مفاهیم رویدادی ،لحظهای و ماتریسای ادغاام مایشاوند و بادین طریاق
مفهوم زمان-حرکتی ایجاد میگردد .چون زمان آینده در جلاوی “خاود“ قارار دارد ،حرکات زماانی باه
سوی”خود“است مانند این است که زمان به طرف “خود“ حرکت میکند؛ مانند نمونۀ زیر:
 )11کریسمس نزدی

است.

 -2-2-2مدل خود-حرکتی

مفاهیم واژگانی مرتبط با مدل خود-حرکتی با مدل زمان-حرکتی مشترک است .تفااوت عمادۀ آنهاا در
این است که مدل زمان-حرکتی مربوط به حرکت مفاهیم زمانی است کاه در آن ادغاام شادهاند ،اماا در
مدل خود-حرکتی الگوهای مربوط به محتوای غیرحرکتی یعنی رواباط مکاانی موجاود اسات .یکای از
ابزارهای قراردادی بسط معنای ماتریسی این است که بر-حسب ی

مسیر خطی است کاه رویادادها از

عرض آن میگذرند .این شیوه ،منظر زمانی فراهم میآورد که در این مدل لحاظ شده است .به مثال زیار
توجه کنید:
 )19داریم به کریسمس نزدی

میشویم.

 -3-2-2مدل توالی زمانی

در مدل توالی زمانی (مدل زمان-محوری) مفاهیم واژگانی که قابلیت مفهومسازی دارند ،به طاور مجازا
حضور دارند .بدین معنا که این مدل به رویدادهای زمانی خاص و یاا لحظاهها مرباوط میشاوند و باه
ادغام معنای ماتریسی ربطی ندارند .عروهبراین ،از آنجا که این مادل مشاتم بار ادغاام مفااهیم حاال،
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گذشته و آینده نیست ،لذا با ی

”خود“ مرتبط نمیشود ،بلکه با رویداد زمانی دیگر کاه در یا

تاوالی

رویدادهای زمانی است ،ارتباط دارد .ویژگی متمایز این مدل این است که رویدادهای زماانی متناوع کاه
در این مدل ادغام شده و برحسب حرکت زیربنایی مفهومسازی شدهاند ،نوعی تاوالی ایجااد میکنناد از
این رو به آن توالی زمانی میگویند.
 -4-2اساس مفاهیم مکانی برای زمان

مکرراً به این مسئله پرداخته شده که زمان در سطح مفهومی بر حساب تجرباۀ مکاانی مانناد حرکات از
طریق مکان ساختاربندی میشود (لیکااف و جانساون 0381 ،و 0333؛ ایاوانز .)1111 ،برخای محققاین
معتقدند ما زمان را بر مبنای حرکت در مکان ساختاربندی میکنیم زیرا زمان ی

پدیدۀ زمانی اسات کاه

مبتنی بر تجارب مشهودتر و واقعیتر مانند مکان است .به دیگر سخن ،ما نمیتاوانیم زماان را باه طاور
واقعی تجربه کنیم؛ اگر زمان چیزی است ،اما همواره با ایجاد آن از تجارب اساسیتر بروز میکند.
 -3تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر مجموعاً  161بیت حاوی استعارۀ مفهومی زمان یافت شاد کاه  001ماورد از اشاعار
اخوان ثالو و  051مورد اشعار ناصرخسارو باوده اسات .جهات اساتخراج اساتعارۀ مفهاومی زماان از
روشهای ذی استفاده شده است -0 :یافتن واژۀ مرتبط با مفهوم زمان؛  -1جساتجوی دساتی ابیاات از
درون پیکره؛  -9مراجعه به سایت گنجور؛  -1جستجوی واژههای حوزۀ مقصد؛  -5جستجوی واژههای
حوزۀ مبدأ .در ابتدا با استفاده از فرهن

طیفی ( )0981برخی واژههای مقصد نظیر لحظه ،ساعت ،وقت،

هنگام ،عمر ،زمان ،زمانه ،روزگار ،سال ،ماه ،هفته ،دهر ،فصول ساال ،روزهاای هفتاه و غیاره مشاخص
نموده و سپس با استفاده از تحلی های دستی اقادام باه اساتخراج ابیاات دربردارنادۀ اساتعارۀ مفهاومی
نمودیم .الزم است ذکر شود که پیکرۀ مورد استفاده در این پژوهش آثار اخوان ثالو (آخر شااهنامه و از
این اوستا) و ناصرخسرو (دیوان اشعار) بوده و عروه بر این پژوهشگر با مراجعه به ساایت گنجاور ،باا
جستجوی واژههای مبدأ و مقصد استعارات مفهومی حاوزۀ زماان را باهدسات آورده اسات .در خارل
بررسی این ابیات ،با حوزههای مبدأ متداولی روبهرو شده که در مفهومسازی زماان کااربرد داشاتهاند؛ از
این رو تصمیم گرفته شد تا از این حوزههای مبدأ بهعنوان کلیدواژه برای جساتجوی ابیااتِ دربردارنادۀ
استعارۀ مفهومی استفاده گردد .برخی از این کلیدواژهها عبارتند از چارخ ،دایاره ،جویباار ،تادویر ،مایاه،
سرمایه و غیره .در مرحلۀ بعد ،نگاشتنامها و مدلهای زمانی هر ی

از موارد استخراجشده از هر شاعر
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تعیین و بسامدگیری شد ،سپس دادههای بهدستآمده با یکدیگر مقایسه گردید و در نهایت باه ساؤاالت
پژوهش که در مقدمه مطرح شده بود ،پاسخ داده شد.
 -9-3استعارههای مفهومی زمان در اشعار اخوان ثالث

از میان  001بیت حاوی استعارۀ مفهومی زمان در دو اثر آخر شاهنامه و از این اوستای اخوان ثالاو01 ،
نگاشتنام یافت شد که در جدول شمارۀ ( )0با درج بسامد رخداد آنها اراله شادهاند .هماانطور کاه از
این جدول مشخص است ،باالترین بسامدها به نگاشتنامهای «زمان انسان است»« ،زمان مکاان اسات»،
«زمان حرکت است» و «زمان شایء اسات» اختصااص یافتاه اسات .پایش از پارداختن باه جزلیاات،
نمونههایی از هر ی

از نگاشتنامهای فوقالذکر اراله میگردد.
جدول شمارة ( .)9نگاشتنامهای اشعار اخوان ثالث

ردیف

نگاشتنام

بسامد

ردیف

نگاشتنام

بسامد

0

زمان انسان است

10

1

زمان ظرف است

1

1

زمان مکان است

13

8

زمان جویبار است

9

9

زمان حرکت است

19

3

زمان پرنده است

1

1

زمان شیء است

09

01

زمان خوردنی است

1

5

زمان عام است

6

00

زمان کاروان است

1

6

زمان گیاه است

5

01

زمان کاال است

0

*زمان انسان است.
در نمونههای ( )11( ،)11و ( )18زمان دارای ویژگیهایی است که منسوب باه انساان اسات :گایج،
گول و کوردل ،سنگیندل ،نامرد ،مست ،پست و هوشیار .در نموناۀ ( )15پااییز هام چاون یا

انساان

خطاب قرار گرفته و با واژۀ جان منادا واقع شده است .یا در نمونۀ ( ،)16شیرینکااری مخصاوص ناوع
انسان است .زمان در نمونۀ ( )18پا دارد.
 )11روز و شب میگشت ،یا میخفت /این دبیر گیج و گول و کوردل :تاریخ (آخر شاهنامه /میراث)
 )15پاییز جان! چه شوم ،چه وحشتناک( ...آخر شاهنامه /خزانی)
 )16صبح شیرینکار (آخر شاهنامه /آخر شاهنامه)
 )11ای شب سنگیندل نامرد (آخر شاهنامه /برف)
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 )18روزها را همچو مشتی برگ زرد پیر و پیراری /میساپارم زیار پاای لحظاههای پسات /لحظاههای
مست ،یا هشیار (آخر شاهنامه /قصیده)
*زمان مکان است.
همانطور که از نمونههای ذی مشخص است ،زمان میتواند فضایی گسترده و یا محدود باشد که حتای
دارای گوشه است (نمونۀ  .)90در واقع زمان ،بر مبنای پدیدۀ عینی مکان تعبیر شده کاه بارای گویشاور
زبان به-راحتی قاب درک است؛ برخرف زمان که پدیدهای انتزاعی و ناملموس است و شاعر ابیات زیر
بهخوبی از این سازوکار شناختی بهره برده است.
 )13در فضای خیمه آن شب نیز /گفتوگویی بود و نجوایی (از این اوستا /مرد و مرکب)
 )91چون مشتی افسون در فضای شب رها میشد (از این اوستا /چگور)
 )90این گوشه آن گوشۀ شب (از این اوستا /ناگه غروب کدامین ستاره)
 )91در کوچههای چه شبهای بسیار /تا ساح سحرگاه سیمگون رفتن (آخر شاهنامه /غزل )9
 )99دل به یاد برههای فربهی ،در دشت ایام تهی ،بسته (آخر شاهنامه /آخر شاهنامه)
*زمان حرکت است.
در نمونههای ارالهشده با انواع حرکت مواجهیم :افقی ،عمودی و چرخهای .البته الزم است اشاره داشاته
باشیم که از بین حرکات نامبرده ،حرکت نوع افقی از لحاظ بسامدشماری بیشتر از دو نوع دیگر اسات و
برای نشاندادن حرکت افقی از افعالی چون آمدن ،رفتن ،رسایدن و امثاال اینهاا اساتفاده شاده اسات.
عروهبراین به شیوۀ حرکت نیز در مورد ( )98اشاره شده که در آن لحظهها میگریزند.
 )91پاسی از شب رفته بود و برف میبارید (آخر شاهنامه /برف)
 )95ای بهار همچنان تا جاودان راه /همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر بگذر (آخر شاهنامه/
پیغام)
 )96شب که میآید چراغی هست؟ (از این اوستا /منزلی در دوردست)
 )91روز رفت و شب فراز آمد (از این اوستا /مرد و مرکب)
 )98ای لحظههای گریزان (از این اوستا /حالت)
 )93سحر برخاست (از این اوستا /صبح)
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 )11انگار گردندۀ چرخ زمان را - /این پیر پرحسرت بیامان را -از کار و گردش میاناداخت ،مغلاوب
میکرد (از این اوستا /ناگه غروب کدامین ستاره؟)
*زمان شیء است.
زمان چیزی است که قابلیت شستشو دارد و میتواند کوتاه یا بلند باشد.
 )10بادهای هست و پناهی و شبی شسته و پ

(آخر شاهنامه /غزل )0

 )11سخن بسیار یا کم ،وقت بیگاه است /نگه کن ،روز کوتاه است (آخر شاهنامه /قصۀ شهر تنگستان)
*زمان عام است.
زمان میتواند باعو کهنگی ،قت و یا وص و پیوند گردد.
 )19پوستینی کهنه دارم من /یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود (آخر شاهنامه /میراث)
 )11تواند باز بیند روزگار وص (از این اوستا /قصۀ شهر سنگستان)
 )15از قت عام هولناک قرنها جسته (از این اوستا /قصۀ شهر سنگستان)
*زمان گیاه است.
زمان درختی است که شاخ و برگ دارد و میتوان بر آن شاخهها چیزهایی مانند ستاره آویزان کرد.
 )16و شاخههای عمرتان را ستارهباران کنید (آخر شاهنامه /پیامی از آن سوی پایان)
* زمان ظرف است.
برای مفهومسازی مقولۀ زمان از طرحوارۀ ظرف استفاده شده که قابلیت پر و خالی شدن دارد.
 )11یاد باد ایام سرشار برومندی (آخر شاهنامه /برف)
 )18ی

لحظه لحظههاتان تهی مگذارید (آخر شاهنامه /پیامی از آن سوی پایان)

*زمان جویبار است.
 )13جویبار لحظهها جاریست (آخر شاهنامه /چون سبوی تشنه )...
*زمان پرنده است.
زمان را میتوان بهمثابۀ پرندهای دانست که بال دارد و میتواند پرواز کند (نمونۀ .)51
 )51بادهای بود و پناهی ،که رسید از ره باد /گفت با من :چه نشستی که سحر بال گشاد (آخار شااهنامه/
غزل )0
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هستند که پس از روز ،شب ظهور مییابد.
 )51روز رفت و شب فراز آمد (از این اوستا /مرد و مرکب)
در مدل خود-حرکتی ،خود به سوی زمان حرکت میکند:
 )58در کوچههای چه شبهای بسیار /تا ساح سیمگون سحرگاه رفتن (آخر شاهنامه /غزل )9
 -2-3استعارههای مفهومی زمان در اشعار ناصرخسرو

از تحلی  051بیت حاوی استعارۀ مفهومی زمان در قصاید دیوان اشعار ناصرخسرو 01 ،نگاشاتنام باه
دست آمد که از میان آنها «زمان حرکت است»« ،زمان انسان است»« ،زمان شایء اسات» و «زماان کااال
است» بهترتیب بیشترین بسامد رخداد را داشتهاند.
جدول شمارة ( .)3نگاشتنامهای اشعار ناصرخسرو
ردیف

نگاشتنام

بسامد

ردیف

نگاشتنام

بسامد

0

زمان حرکت است

51

8

زمان ظرف است

9

1

زمان انسان است

95

3

زمان مرکب است

9

9

زمان شیء است

16

01

زمان پرنده است

1

1

زمان کاال است

10

00

زمان خوردنی است

1

5

زمان مکان است

8

01

زمان گیاه است

1

6

زمان راه است

6

09

زمان کار است

0

1

زمان عام است

5

01

زمان پیکان است

0

*زمان حرکت است.
ناصرخسرو در اشعار خود زمان را با حرکات متنوعی نشان داده است :چرخشای ،دایارهای ،افقای و
عمودی .نکتۀ قاب توجه اینکه از بین حرکات مورد اشاره حرکت دایرهای و چرخشی به مراتب بیشتر از
سایر حرکات بوده است .ضمناً در کنار این نوع حرکت چرخشی واژۀ چرخ با واژههای زماان بااهمآیی
داشته است .ضمناً در نمونۀ  60شیوۀ حرکتِ زمان ،یعنی تاختن هم مورد اشاره بوده است.
 )53انگاااار کاااه روز آخااار اسااات اماااروز

زیااارا کاااه هناااوز ناماااده اسااات فاااردا
(قصیدۀ شمارۀ )8

 )61اجسااام ز اجاارام و لطافاات ز کثافاات

تاااادویر زمااااین را و تااااداویر زمااااان را
(قصیدۀ شمارۀ )01
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 )60بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب

کارها کردند بس نغز و عجب چاون بُلعجاب
(قصیدۀ شمارۀ )08

 )61ای شااب تااازان چااو ز هجااران طناااب

علااات خاااواب و تاااو را نیسااات خاااواب
(قصیدۀ شمارۀ )03

*زمان انسان است.
در ابیاتی که مفهوم استعاری زمان باا انساان مشاخص شاده ،ویژگیهاای مرباوط باه انساان از جملاه
حرفزدن ،فریبدادن ،زادهشدن ،بیوفابودن و غیره مطرح بوده است .در مواردی هم باه اعضاای بادن
انسان از جمله پستان و زبان اشاره نموده که این خود بر این داللات دارد کاه ناصرخسارو بارای زماان
جنسیت مؤنو قال بوده است.
 )69از بیشاای و کم ای جهااان تن ا

مکاان دل

بااا دهاار ماادارا کاان و بااا خلااق مواسااا
(قصیدۀ شمارۀ )0

 )61مخاارام و مشااو خاارم از اقبااال زمانااه

زیاارا کااه نشااد وقااف تااو ایاان کااره غباارا
(قصیدۀ شمارۀ )0

 )65از آنکه در دهنش ایان زماان نهاد پساتان

دگااار زماااان بساااتاند باااه قهااار پساااتان را
(قصیدۀ شمارۀ )1

*زمان شیء است.
زمان چیزی است که ویژگی بزرگی دارد.
 )66وانگه این هر دو مقرند که روزی است بزرگ

هیچ ش

نیست که آن روز مکافات و جزاست
(قصیدۀ شمارۀ )15

*زمان کاال است.
زمان بهمثابۀ کاالیی است ارزشمند که قابلیت سرمایهگذاری دارد و حتی میتوان آن را ذخیره نمود.
 )61سااارمایۀ هااار نیکااای زماااان اسااات

هرچناااد کاااه بااادمهر و بیاماااان اسااات
(قصیدۀ شمارۀ )96
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*زمان ظرف است.
ناصرخسرو هم از طرحوارۀ ظرف جهت مفهومسازی مقولۀ انتزاعی زماان بهاره بارده و آن را باه یا
”جام یخین“ تشبیه کرده است.
 )15ماننااد یا

جااام یخااین اساات شااباهن

باازدوده بااه قطاار سااحری چاارخ کیااانیش
(قصیدۀ شمارۀ )016

*زمان مرکب است.
زمان در نمونۀ ( )16همچون ی

مرکب ،عنانی دارد که موجودی دیگر میتواند برای کنتارلش آن را باه

دست گیرد.
 )16و گاار زمانااه بااه گرگ ای دهااد عنااانش را

بااارو ز بهااار سااارمت سااارم بایاااد کااارد
(قصیدۀ شمارۀ )61

*زمان پرنده است.
در این نمونه هم عمر بهمثابۀ پرندهای است که میتواند پرواز کند.
 )11تاو نشسااته خاوش و عماار تاو همیپاارد

مااارغ کاااردار و بااار و مااارگ نهااااده فاااخ
(قصیدۀ شمارۀ )13

*زمان خوردنی است.
 )18داننااد عاااقرن جهااان کاااین کبااوتران

آب و خورش همی هماه از عمار ماا خورناد
(قصیدۀ شمارۀ )61

 )13کنااون زینجااا هاام از رفااتن همیترساای

نگشااتی ساایر از ایاان عمااری کااه اندسااتی
(قصیدۀ شمارۀ )153

*زمان گیاه است.
 )81شاخ شاجر دهار غام و مشاغلهبار اسات

زیرا که بر این شااخ غام و مشاغلهباار اسات
(قصیدۀ شمارۀ )18

*زمان کار است.
 )80انجاااااام زماااااان تاااااو ،ای بااااارادر

آغاااااز زمااااان تااااو نیساااات و مباااادأ
(قصیدۀ شمارۀ )05
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*زمان پیکان است.
زمان در نمونۀ ( )81تیری است که پدیدهای دیگر را هدف خود قرار داده است.
چاااارخ بلنااااد جاهاااا بیاااادادگر ماااارا

 )81چاااارا نشااااانۀ تیاااار زمانااااه کاااارد

(قصیدۀ شمارۀ )9
استعارههای مورد بررسی اشعار ناصرخسرو از لحاظ مدل زمانی که ایوانز اراله کرده بود (رک .بخش -9
 ،)1بهشرح جدول شمارۀ ( )1است:
جدول شمارة ( .)4بسامد مدلهای زمانی مختلف در اشعار ناصرخسرو
زمان-حرکتی

توالی زمانی

خود-حرکتی

13

03

0

مدل زمان-حرکتی:
گاار نااهای مساات وقاات آن آمااد

کااه باادانی سااراب را ز شااراب
(قصیدۀ شمارۀ )01

مدل توالی زمانی:
فااردات نیامااد ،و دی کجااا شااد؟

زین هر سه جزء امروز نیست پیادا
(قصیدۀ شمارۀ )05

مدل خود-حرکتی:
از پااس خویشاات بداونااد هماای

گه سوی نوروز و گهی زی خازان
(قصیدۀ شمارۀ )016

 -4بحث

از مقایسۀ تحلی دادههای ارالهشده در بخشهای  0-9و  1-9نتایج ذی حاص گردید که در واقع پاسخ
سؤاالتی است که در بخش مقدمه به این صورت مطرح شدند :این دو شاعر مفهوم انتزاعای زماان را در
اشعار خود چگونه مفهومسازی کردهاند؟ به عبارت دیگر ،آیا ناصرخسرو و اخوان ثالو بهطاور یکساان
به زمان میاندیشند؟
الف) تعداد نگاشتنامهای استعارات اشعار اخوان ثالو 01مورد و اشاعار ناصرخسارو  01ماورد باوده
است؛
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ب) از نظر نوع نگاشتنامها« ،زمان جویبار است» و «زمان کاروان است» در اشعار اخوان ثالو موجاود
بوده که در اشعار مورد بررسی ناصرخسرو چنین مواردی یافت نشد؛ در مقابا نگاشاتهای «زماان راه
است»« ،زمان کار است»« ،زمان پیکان است» و «زمان مرکب است» در ابیات مورد بررسای ناصرخسارو
وجود داشته که در اشعار اخوان ثالو نبودهاند .هرچند این ناوع نگارش ناصرخسارو باه زماان از نظار
مرکب و پیکانبودن ،اشاره دارد به امکانات موجود آن زمان که مطمئناً نسبت به زمان اخوان ثالو چناین
چیزهایی کمتر کاربرد داشتهاند و این نشاندهندۀ تجاارب عینای متفااوت ایان دو شااعر اسات کاه در
اشعارشان بازتاب پیدا کرده است.
ج) از منظر نوع حرکت زمان ،دو شاعر مزباور دیادگاههای تقریبااً متفااوتی داشاتهاند؛ بادین معناا کاه
ناصرخسرو حرکت زمان را نوعی حرکت چرخهای میدانسته که با اخوان ثالو که عمدتاً حرکت افقای
مدنظرش بوده ،متفاوت است .شایسته است ذکرشود که این نگرش چرخاهای باه زماان برمیگاردد باه
مفهوم بازگشت فناناپذیری که در این مفهوم جهان همواره تکرار میشود و باه ایان تکارار خاود اداماه
میدهد .این مفهوم در فلسفۀ هندوستان و در مصر باستان مطرح بوده است.
 -5نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی شیوۀ مفهومسازی دو شاعر امروز و دیروز از مقولۀ زماان ،نحاوۀ برخاورد

آنها با آن و نیز شناخت زمینههای مشترک انسانی میان آنها بوده است .از این رو آثار آخار شااهنامه و از
این اوستای اخوان ثالو و دیوان اشعار ناصرخسرو مورد بررسی قرار گرفات و مجموعااً  061اساتعارۀ
مفهومی زمان گردآوری گردید .سپس دادههای جماعآوریشاده بار اسااس مباحاو مطارح در بخاش
چارچوب نظری ،تحلی شدند .از تجزیهوتحلی دادهها این نتیجه حاص شد کاه ناصرخسارو و اخاوان
ثالو از سازوکار شناختی استعاره و نیز طرحوارههای تصوری در راساتای مفهومساازی پدیادۀ انتزاعای
زمان استفاده کردهاند .ناصرخسارو و اخاوان ثالاو در ماواردی اساتعارههاای مفهاومی مشاابهی بارای
عینیتبخشیدن به مفهوم زمان به کار بردهاند؛ از جمله اینکه هر دو شاعر ،زمان را بهمثابۀ شایئی در حاال
حرکت در مسیری مفهومسازی کردهاند و از سوی دیگار ،در ماوارد جزلای نیاز تفاوتهاایی مشااهده
میشود؛ بهعنوان مثال میتوان به شیوۀ حرکت مفهوم زمان اشاره کرد که ناصرخسرو در اکثر موارد آن را
نوعی حرکت مدور میدانسته ،درحالیکه اخوان ثالو به حرکت افقی اعتقاد داشاته اسات .ایان امار باه
شیوۀ تفکر ناصرخسرو در خصوص مفهوم زمان داللت دارد که از تجربیات فردی و فرهنا

غالاب در

دورۀ حیات وی متأثر است .این تفاوتهای مفهومسازی نمونهای از تفاوتهای درونفرهنگی است کاه
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از شاعران بر شیوۀ مفهومسازی شاعر مزبور تأثیر گذاشته و منجر به ایجاد الگویی

بافت فرهنگی هر ی

 نتیجۀ این پاژوهش بار ایان ایاده صاحه.متفاوت از دیگری برای بیان مفهوم ناملموس زمان شده است
اشاره دارد و محیط مادی و طبیعای

فرهن

میگذارد که بافت فرهنگی به مفاهیم و قوانین حاکم بر ی
.میگردد

باعو ایجاد فرهن
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