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Abstract  
Metaphor is a systematic mapping between two conceptual domains. In metaphor; an 

experimental domain called as source domain is mapped into another domain as target 

domain. This research is about conceptual metaphors of time in a sample of corpus in 

Persian database.  This corpus included contemporary Persian written texts similar to 

Everyday language of Persian speakers. The sample was administered, then conceptual 

metaphors of time and its synonyms were extracted. The sample of this corpus was 15 texts 

from contemporary writers including: (Hedaiat, 1315), (Golestan; 1327& 1353), (Ebrahimi, 

1382 & 1345), (Jamalzadeh, 1340), (Daneshvar, 1348), (Golshiri, 1348), (Ale Ahmad, 

13337), (Hedaiat, 1332), (Saiedi, 1353), (Dolat Abadi, 1379 & 1367), (Pezeshzad, 1349) & 

(Parsi Pour, 1369). After corpus analysis, 405 metaphoric statements with 18 mappings were 

extracted. Results showed primary domains,” object”, “matter”,“direction” and “place” are 

most frequently used as corpus primary domains for time metaphorical statements. In other 

words, primary domains as moving object, direction, place, fixed place and moving human 

are primary domains for time all of which refer to a particular aspect of the concept of place.  
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 پژوهشیمقالۀ 

 *ايپیکره -شناختی رویکرديدر زبان فارسی:  زمان مفهومی هاياستعاره

 4مریم مقدسین ،3زادهشهین نعمت، 2آزیتا افراشی ،1فاطمه رئیسی

 .تهران، ایرانفرهنگی،  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه، علوم شناختی ، پژوهشکدةشناسی شناختیي زبانوي دکترشجدان -1

استادیار  -3. تهران، ایران ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاهپژوهشکدة علوم شناختی،  شناسی،گروه زبان دانشیار -2
استادیار  -4. تهران، ایرانفرهنگی،  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،شناختیم علو ةپژوهشکد ،شناسی شناختیگروه زبان

 .، ایرانتهران ،شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمیگروه روان

 15/4/1398پذیرش:    3/2/1398 دریافت:

 چکیده 
 ةحـوز  شـود، بـر  می خوانده أمبد ةزحوکه  تجربی ايحوزه استعاره در. مفهومی است ةحوز دو بین ممنظّ نگاشت نوعی استعاره
مفهـومی در ذهـن بشـر درك و     ةاسـتعار  ۀوسـیل  مفاهیم انتزاعی ماننـد زمـان، بـه    .شودمی نگاشت است، مقصد ةکه حوز دیگري

. روش ایـن مطالعـه،   اسـت در زبان فارسـی   زمان ةمفهومی حوز هاياستعارهپژوهش حاضر بررسی هدف  د.نشو سازي می مفهوم
متن از  )36(شامل  ،این پیکره ۀنمون فارسی است. هاي زبانداده از پایگاهمتون نوشتاري زبان فارسی معاصر  و شامل ايتحلیل پیکره

)، پیرزاد 1369(پور )، پارسی1342()، بهرنگی 1382و  1345()، ابراهیمی 1343و  1333(احمد  آلهمچون  نویسندگان معاصر

)، ریاحی 1367(آبادي )، دولت1348(دانشور ، )1308()، حجازي 1328(وبک چ )،1343()، جمالزاده 1386()، جعفري 1379(
 پیکره، تحلیل . پس ازاست) 1315و  1332() و هدایت 1330()، نفیسی 1397()، مستور 1394()، فالح 1353( )، گلستان1385(
 درك و بیـان  بـراي  أي مبدهاحوزه ینپرکاربردترنتایج نشان داد که  .استخراج شد نگاشت )11(در  زمان استعاري عبارت )605(

 أي مبـد هاحوزهاز بررسی میزان بسامد باالي  بنابراین، ؛هستند ظرفو  مکان، مسیر، ماده ،شیء، استعاري زمان براساس این پیکره
یسندگان نوکه بر نگرش  است فرهنگیي درونهاگر ویژگیسازي از زمان، نشان مفهوم نوعاین که  توان نتیجه گرفتمی مادهو  شیء

 معاصر زبان فارسی اثر گذاشته است. 

 .ايپیکره کردیرو ی،فارس زبان ،زمان هاياستعاره ،یشناختی شناسزبان: هاکلیدواژه

 

رویکـردي  در زبـان فارسـی:    زمـان  مفهومی هاياستعاره). 1399(مریم  ،مقدسین شهین؛ ،زادهنعمت ؛آزیتاافراشی،  ؛فاطمهرئیسی، استناد: 

 .29-15)، 28( 8، هاي غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان .ايهکرپی -شناختی
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 مهمقدّ -1

 قهرار  اندیشمندان توجّ مورد  ،مختلف های دوره در ک  است برانگیای چالش و جالب موضوعات از زمان

 علهوم  صهان و متخصّ شناسهان روان ازدیهد  است. شده پرداخت  ب  آن مختلف های دیدگاه از واست  گرفت 

 فهرد  به   فهردی  از مفهوم زمهان  معنا ک بدین است. فرد ب  وابست  و ههنی، درونی مفهومی زمان شناختی،

 اسهت.  تغییهر  و نوسان در زمان دیگر ب  زمانی از ،فرد ی  در یحتّ دیگر( و ب  جامعة ای جامع از ) دیگر

 در را ابهااری  زمهان او  سهت. ا کهرده  اشاره زمان درونی های جنب  ب  ک  استکسی  لیناوّ 1ایمانوئل کانت

 مفههوم (. 1425، و دیگهران  فهرد  است )علیااده وابست  اجتماعی و فردی ب  تجارب ک  داند می انسان ههن

 درنظهر گرفته    انسهان  ادراکهات  تمهام  مبنهای  که   حیاتی است ای ایده نیست، بلک  تجربی یمفهوم ،زمان

 ای احساس ویهژه  ،3زمان احساس تجربی، هانج در زمان 4فراگیر (. باوجود حضور9333 ،9)پوپل شود می

 بها  ادراکی زمان 5نامتناظربودن و زمان ادرا  برای ی خاصحسّ اندامنبود  بودن،ناملموس د.رو می شمار ب 

 ،هیجهانی  های حالت و حافظ ، انگیختگی ،توجّ  مانند بسیاری عوامل ک است  شده موجب زمان فیایکی

 (.  9332 ،2واسن هوو وان و )ویتمن شوند گرفت  درنظر زمان ا ادر ةبالقوّ های کننده تعدیل همگی

 یها  نهام  آن که  نحهوی  به   چیای، ةدربار توصیفی ةارائ یا چیای ب  نامی دادن از است عبارت 5استعاره

 از یکهی (. 9333 ،1بهراون ) باشهد  قمتعلّه  دیگهری  چیها  به   ،متعارف شکلب  یا قراردادیطور  ب  توصیف،

ای مقایسه   اسهتعاره،  در. اسهت  چیهای دیگهر   به   یچیا از معنی انتقال استعاره، یهاریفتعترین متداول

 ،محمهول ) دوم عنصهر  به  ( ل مسهتعار  یها   مشهبّ  ،موضهوع ) لاوّ عنصر آن، در ک  گیردمی صورت ضمنی

 از اینکه   بهدون  ،شهود مهی  منتقل لاوّ عنصر ب  دوم عنصر از معنی و شودمی تشبی ( مستعارمن  یاب   مشبّ

که  خصوصهیاتی از گهر  ماننهد      صهفت  گهر  ماننهد اصهطالح    ؛باشد آمده میانب  سخنی آشکارا  ،مشبّ

 (.  2: 1451 زاده،قاسم) شود ب  شخصی یا قومی نسبت داده می مالحظگی خویی، خشونت و بی درنده

 فکهری  نظهام  از بخشی زبان است،شناسی زبان جدید هایمکتب از یکی ک  2شناختیشناسی زبان در

ههای  ویژگهی  و جسهمانی  تجهارب  ،شهناختی  ههای توانهایی  بها  زبانعبارت دیگر، ب  ؛رودشمار میب  بشر
                                                                                                                                                          
1. E. Kant 
2. E. Poppel 
3 . ubiquitous 
4. sense of time 
5. isomorphic 
6. M. Wittmann & V. Van Wassenhove 
7. metaphor 
8. H. D. Brown 
9. cognitive linguistics 
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انسهان را   ،1سان شناختی ماننهد لیکهاف  شنازبانفلسفی،  دیداز. است سوهم هر انسانی فرهنگی و ارتباطی

در معنها که    . بدیناست شدهدانند و معتقدند ک  ههن انسان ازنظر ماهوی، جسمانی موجودی فلسفی می

 ةدر مرحله  شهود، میحرکتی و هیجانی آغاز  - یدستگاه حسّ راهیادگیری و شناخت انسان ازل، اوّ ةمرحل

زبهان   ةوسهیل به  ، ههای جههان پیرامهون   سوم، پدیده ةدر مرحل یرد،گمی محیطی شکل ةکم  تجربب دوم، 

 هعمهد طهور  به   ،کمه  زبهان  به   های محیطیبندی تجرب مقول  ةشیو . در این مرحل ،دشونبندی میمقول 

را انسهان   مفههومی  نظهام  اسهتعاری  دیدگاه مربوط ب  هات(. 191: 1423پور، است )نیلی استعاری ةشیو ب 

 مفههومی  نظام ب  مستقیم دسترسی ک  بیان کردندها آن کردند. مطرح( 1213) 9و جانسون لیکاف بار لیناوّ

 .جسهت  بههره  زبهان  یعنهی  آن، بهازنمود  از تهوان می نظام، این ساختار کشف برای نیست و مقدورآدمی 

 منظهر،  ایهن  از مطالعة زبهان  و کندمی منعک  را انسان یههنهای ویژگی و اندیش  الگوهای زبان درواقع،

 .  است ههنی سازیمفهوم الگوهای مطالعة

 مفههومی  ایحهوزه  ایهده یها   در که  به    است  شناسی شناختی زباناصطالحی در  4مفهومی ةاستعار

هها بها     قیمهت  شهود  گفت  میمثال، هنگامی ک  برای  ؛کند می اشاره یدیگر مفهومی ةبراساس ایده یا حوز

 ة. حهوز شهده اسهت  اسهتفاده   هها  تکمیّه  برای در  ها جهتمفهومی  ةدر حوز رفتنبا ، از مفهوم رود می

 ،3)فلهدمن و نارایانهان   م تجربیهات انسهانی باشهد   مهنظّ  دههی  سهازمان  هرگون  از لمتشکّ تواند می مفهومی

 در مههم  لئمسها  برخهی  درخدا ب  منجر ر،بش مفهومی نظام در زمان گیری چگونگی شکل بررسی(. 9333

 داریهم،  زمهان مفههوم   از که  درکهی   هرگونه   لیکاف و جانسون معتقدند، .است شده شناختی علوم حوزة

سهازی  مفههوم  ،ایهن  براسهاس سهت.  ا و رویهدادها  فضا حرکات، مکان، همچون دیگری مفاهیم ب  وابست 

 منهد، سهاخت  استعاری نظام نبدو و ندارد وجود زمانمورد در لفظی هیچ، همچنین ؛است تجرب  بر ممقدّ

 (.  935: 1222)لیکاف و جانسون،  رددرنتیج  تجرب  ک و سازیمفهوم را زمان توان نمی

 :  توان موارد زیر را نام برد هایی صورت گرفت  است ک  ازجمل  می در این زمین  پژوهش

 ةاسهتعار  که   اسهت  هداد نشهان  وبررسهی کهرده    یفارسه  زبان دررا  زمان های استعاره (1419) راد یوسفی

 .دارد وجهود  زمان یریتصو در  یبرا یفارس زبان گویشور یههن مدل در حرکت ةمثابزمان ب  یریتصو

که  ایهن    ادنهد د اننش و ندبررسی کرد در شعر فروغ فرخاادرا زمان  هایاستعاره( 1411) و دیگران گلفام

                                                                                                                                                          
1. G. Lakoff 

2. G. M. Johnson 

3. conceptual metaphor 

4. J. Feldman & S. Narayanan 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=16201
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=16201
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زمهان  ، زمهان شهیء اسهت   مانند  ،وجود داردزبانان فارسیة صورتی ک  در گفتار روزمرّهمان  ب  هااستعاره
 بنهدی مقوله  ( 1412) رامهرماینژاد رضا .دنشومی، در شعر فروغ نیا یافت زمان ماده استو  مکان است

که  در زبهان فارسهی از    اسهت    رسهیده  را در زبان فارسی بررسی کهرده و به  ایهن نتیجه     زمان استعاری

   .شودمیگرفت   بهره انمزسازی  مفهومان برای بی بنیادمکانو  بنیادشیء های استعاره

که  در   نتیج  گرفته  اسهت  و  بررسی کردهدر زبان فارسی را زمان های استعارهانواع ( 1429افراشی )

برمبنهای   زمهان  ،در زبهان فارسهی   ،همچنین ؛دارد، محوری افقی مکانبراساس  ،زمانزبان فارسی، ادرا  

 نهژاد  پهلهوان  ضهرابی و  . نصهیب شهود مهی سهازی   مفههوم  صورت استعاری ب  حرکتو  تقابل، شیء ةمقول

 مختلهف  قیهدهای  کهاربردن  ب هنگام درزبانان را فارسی هایدست استعاری حرکاتای مطالع ( در 1424)

 به   عقب از افقی،محوری  ،زبانانفارسی برای زمان در  استعاری نتیج  گرفتند ک و  بررسی کردند زمان

 .داردبالعک   و جلو

و  ههها زمامهه در دو دفتههر شههعر را  تغییههرو  حالههت، زمههان مفهههومی ةسهه  اسههتعار( 1425) جاماسههبی

در ایهن     است،یافت و بررسی کرهاثر محمدرضا شفیعی کدکنی  ،ای برای صداها آیین از کتاب  خوانی شب

را  زمهان  مفههومی  استعارة (1422) کوشکی. شودمیدر   مکان صورتب  زمان تعاریاسمفهوم  دو دفتر،

 و طهور تطبیقهی بررسهی کهرده    ب ثالث  اخوانی اوستا این ازو  شاهنام  آخرآثار  و ناصرخسرودیوان  در

 میهاان  دسهت آورد که  بها ترین    به  را ناصرخسهرو   از نهام  نگاشت چهارده و اخوان از نام نگاشت دهدواز

و  زمهان حرکهت اسهت   ، زمان مکان است، ن استانسازمان  :اخوان ثالث عبارت بودند از های نام شتنگا

حرکهت   زمهان  ناصرخسهرو عبهارت بودنهد از:    ههای  نام نگاشت میاان همچنین با ترین ؛شیء است زمان
کیفیهت   (1425زاده ) شهکری و شمسهی   .کها  اسهت   زمهان و  ن شیء اسهت زما، انسان است زمان، است

 زمهان  ،شهیء  ةمثابه  به   زمهان  بنهدی  نوع طبق  و ب  س  را بررسی کردند تاریخ بیهقیزمان در های رهاستعا

 در این اثر دست یافتند.   جاندار موجود ةمثاب ب  زمان و فضا ةمثاب ب 

 ایپیکهره  ،زبهان فارسهی   ههای داده پایگاه ازگیری بهرهبا  تا دارد سعیگر پژوهش پژوهش حاضر، در

انهواع   ،ایپیکهره  - شهناختی  یتحلیل در و ردهرا انتخاب ک فارسی زبان ن نویسندگان معاصرمتو از متوازن

 ؛کنهد  بررسهی ( 1213) جانسهون  و لیکهاف  ةنظریه  چهارچوب  براسهاس  را آن در زمان نهفت های استعاره

ها بهرای بیهان و سهاخت     انواع نگاشت :است هیلهای پرسش ب  پاسخ ،پیش رو رنوشتا از هدف بنابراین،

 پربسهامدترین مهورد مطالعه ،    ةبراسهاس پیکهر  ای کهدام هسهتند     پیکهره  ةبراساس مطالعه  زماناستعاری 

 رهگهذر از درنتیجه ،   .هسهتند  کهدام  ،زبهان فارسهی   در زمهان  مفههومی ههای  اسهتعاره  در مبدأی ها حوزه
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یهان  گوسخنسازی استعاری نویسندگان و تاحدودی  مفهومچگونگی  توانمی هاپرسشب  این دهی  پاسخ

 .  ص کردمشخّ زمانمفهوم زبان فارسی را از 

 چارچوب نظری -2

 أمبهد  ههای حهوزه مفهومی زمان و انهواع   ةاستعار مفهومی، ةاستعار ةمباحث نظری درزمین در این قسمت،

 شود.   های زمان پرداخت  میاستعاره

 مفهومی ةاستعار -2-1

. ( اسهت 1213) جانسهون  و مفهومی لیکهاف  ةاستعار ةمطالع ، نظری این در استفاده مورد نظری چارچوب

براسهاس   ،1ای ههنهی وسهیلة آن حهوزه   شهود که  به    گرفته  مهی   در این چارچوب، استعاره روشی درنظر

عبهارت اسهت از    ،اسهتعاره عبارت دیگهر،   ب  ؛شودسازی میی دیگر مفهومهاحوزهاصطالحات و مفاهیم 

ی هها حهوزه در استعاره، از مفاهیم و اصطالحات  معمولطور ب . 3در نظام مفهومی 4ایبین حوزه 9نگاشت

شهود  مهی  گرفته   بههره  ،سازی و توصیف حوزة دیگر ک  غالباً انتااعی اسهت ملموس و عینی، برای مفهوم

لیکاف و جانسون ب  این نتیجه  رسهیدند که  مفهاهیم انتااعهی در حهوزة       بار لیناوّ .(919: 1224)لیکاف، 

دهد ک  انسهان  یعنی زبان ب  ما نشان می ؛دنشومیبندی م عینی سازمانگیری از مفاهیمفهومی ههن با بهره

 کند.مفاهیم انتااعی را براساس مفاهیم عینی بیان یا در  می ،در ههن خویش

از  ایمجموعه   ،ایهن  براساس است. نگاشت مفهومی، استعاره ةنظری در شدهمطرح مسئلة تریناساسی

حوزه مقصهد   2ایسازهو مقصد وجود دارند ک  عناصر مفهومی  أمبدی هاحوزه میانمند نظام 5هایاستلاام

 صهی تخصّصهورت  به  . به  ایهن تناظرهها یها اسهتلاامات      کنند مینگاشت  أمبد ةحوزای سازهرا بر عناصر 

بیهان عناصهر    .هسهتند  أمبهد  ةمسهتقل از حهوز   ،مفهومیهای استعارهمقصد در  ة. حوزگویندمی «نگاشت»

که    یابهد مهی مفههومی معنها    ةدشوار است. په  زمهانی اسهتعار    أمبد ةل ب  حوزبدون توسّ ،مقصد ةحوز

هوشهیاران    و آگهاهی  ایهن شهناخت   .مقصد شناخت  شهوند  ةو حوز أمبد ةمیان حوزمند نظامی هانگاشت

و  شهود مهی منطبهق   أمبهد  ةناخودآگاه بر عنصری از حهوز  صورتب مقصد  ةنیست و هر عنصری از حوز

 هسهتند و مقصد هماهنه    أمیان مبدشده های پذیرفت ها و استلاامانطباقبا  ،اری نیازبان استع هایعبارت
                                                                                                                                                          
1. mental domain 
2. mapping 
3. cross-domain mapping 
4. conceptual system 
5. correspondence  
6. constituent conceptual element 
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 (.91: 1424، 1کوچش)

 مفهومی زمان ةاستعار -2-2

چیاههایی که     ةدربهار  نیمتهوا میعملکرد ههن این است ک  ما چگون   ةاساسی درباری هاپرسشیکی از 

ناملموسی مانند زمان اسهتد ل   هایحوزه ةدربار توانیممی  چگونیا بیندیشیم  ،میانکرده لم  ای میادهیند

ماننهد   انتااعهی  ههای حوزهپیشنهادی علم شناخت برای این پرسش این است ک  شناخت از  حلّراه .کنیم

طهور   ب (. 193: 1425)افراشی،  گیردمی، صورت ندیآیمتجرب  در ک  ب  ییهاحوزهبرمبنای شناخت  زمان

یعنی آن مفههومی از زمهان    ؛است صان علوم شناختیمتخصّ نظر مدّ نیاشناختی گاه رواناز دیدزمان  ،یکلّ

زبهانی و فرهنه ، در هههن و     ههای  هب  تجربیهات شخصهی، اسهتعار    توجّ درونی دارد و فرد با  ةک  جنب

 ةوجهود دارد و همه   زمهان از  سهازی  این نوع مفههوم  تنهاش  بیزیرا  ؛دهدشکل میآن را شناخت خود 

 (.  9314، 9)ایوانا یابدبازتاب می سیستم مفهومی آن ،کنند و در زبانرا تجرب  می ها آنانسان

 اسهت  شهده  مختلفی استفاده هایمدلاز برای تعریف زمان  گوناگونهای و در فرهن  تاریخدر طول 

 یر مهدل خطّه  د (.1221 ،2)ری را نام برد 5و مارپیچی 3ایدایره ،4یخطّهای مدل توانمی ها آن ةک  ازجمل

مختلف از گذشت  به  حهال و سهآ  آینهده یها درجههت عکه         های نظری است و بنابر بعدی ت زمان 

 ،دنبهال ههم   گذشت  و آینهده به   ک   دهدمیرا تشکیل  ای بست  ، زمان مدارایدایرهدر مدل  .کندمیحرکت 

سهمت بها  و   در زمهان به    تهوان مهی است و بعدی س زمان  ،مارپیچیدر مدل  .روی این دایره قرار دارند

در ایهن   هها آن ةهم اامّ ،دیگر تناقض دارندیکدرظاهر با  هامدلاگرچ  این  پایین یا ب  اطراف حرکت کرد.

 .دشو می سازیمفهوم مکانک  زمان برمبنای  مشتر  هستندنکت  

 زمانهای استعاره أمبد هایحوزهانواع  -2-3

اسهت.   شهیء و  مکهان هها  تهرین آن  ا رایجامّ ؛دنمان وجود دارسازی ز مختلفی برای مفهوم أهای مبد حوزه

دیگهر از   یکهی رود.  شهمار مهی   هها به    ، ی  ویژگی همگانی میهان زبهان  مکانسازی زمان براساس  مفهوم

اسهت. دریافهت    یگیری و قابل شمارشه  قابل اندازه شیء ةمثاب دریافت آن ب ، سازی زمان های مفهوم شیوه

: 1425)افراشهی،   سهازی زمهان اسهت    ن و حرکت از دیگر اباارهای مفههوم زمان براساس تقابل بین سکو
                                                                                                                                                          
1. Z. Koveces 

2. V. Evans 

3. linear 

4. cyclic 

5. spirial 

6. C. Ray 
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52.) 

 است. باارزش شیء زمان -2-3-1

، زمهان  و دشهو مهی ، تعریهف  دگهرد مهی ، ارزش کار با زمانی ک  برای آن صرف در جوامع صنعتی امروزه

براسهاس   هروزمهرّ ی هها الیهت فعّبسهیاری از   ها،در تمام فرهن  .دآیشمار میب موجودی بسیار ارزشمند 

سهاعتی یها ماهیانه      ،هفتگهی  صهورت به  حقوق کارمندان  ،مثال طور ب ؛شوندگذاری مالی میزمان ارزش

مها   ،بانکی، هم  بر مبنای زمان هسهتند. درنتیجه   های وامسود  ، قیمت مکالمات تلفنی وشودمیپرداخت 

آن را ههدر   تهوان مهی  آن را هخیره یا خرج کرد، توانمیک  گویا کنیم میتجرب   در  وای گون  زمان را ب 

زمهان کها ی    و زمان منبع محهدودی اسهت   ،زمان پول استهایی مانند  نگاشت کرد.گذاری سرمای یا  داد
 (.934: 1224 ،1ارتونی) هستندما  ةفت  از زندگی امروزبرگر ومفاهیمی استعاری  ،باارزشی است

 است. مکان زمان -2-3-2

ویهژه فالسهف     های مختلف به  اندیشمندان حوزه توجّ کان از دیرباز در تاریخ بشر مورد زمان و ممفاهیم 

و بسیاری از مفهاهیم   روندشمار می لی  ب در علم فیای  زمان و مکان هردو از مفاهیم بنیادی و اوّ اند.بوده

 ینینشه  ههم و  همراههی  اغلهب زمان و مکهان   نیا، در زبان د.نشودیگر براساس این دو مفهوم تعریف می

وجهود دارد  یه  واهه   زمهان و مکهان   بهرای هها  در بسهیاری از زبهان   که   چنان، رندبسیاری با یکدیگر دا

دهد و ههم معنهی    می لحظ و  وقتدر زبان فارسی ک  هم معنی  گاه مانند واهة ؛(952: 1293، 9)الکساندر

 عبهارت دیگهر،   به   ؛بهارگاهمثل  ؛تسم ترکیبی زمان و مکان ساخآن ا ةوسیل توان ب  ی میدارد و حتّ مکانی

 سهاختاربندی  مکان، راهاز تحرک مانند مکانی تجربة بحسرب ،مفهومیهای استعاره در زمانبیشتر اوقات 

ماننهد   عینهی  و ملمهوس  چیهای بها   همواره و بوده انتااعی تصوّری یهاحوزهزمان یکی از  زیرا ؛شودمی

 (.  9332، 4)ایوانا و گرین است در قابل  مکان

 هها ویژگهی  ایهن . دارد مکهان  بها  مشهتر   ویژگهی  چههار  زمانک   است معتقد( 531: 9311) 3گالتون

 اجهاای  از زمهان  یعنی ،گسترش ،او باورب . گذرابودن و بودندارجهت ،بودنیخطّ گسترش،: از نداعبارت

 س  نقط  از زمهان ست ک  هرا معنااین ب  بودنی(. خطّمتمایا لحظات ماننداست ) شده ای تشکیلجداگان 

اسهت.   دیگهر واقهع شهده    ةیکی از ایهن نقهاط بهین دو نقطه     ،را ک  درنظر بگیریم)گذشت ، حال و آینده( 
                                                                                                                                                          
1. A. Ortony 

2. S. Alexander 

3. M. Green 

4. A. Galton 
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از مکهان  گذرابودن ب  ناپایداری و عبور زمان و داربودن مربوط ب  قرینگی بین گذشت  و آینده است  جهت

 کند.اشاره می فضایا 

 حرکت است. زمان -2-3-3

 در که  نهد  درک اشهاره  نکته   ایهن  ب  مفهومی، ةاستعار ةنظری کردنمطرح هنگام( 1213) جانسون و لیکاف

 ،اسهتعاره  ایهن  در. اسهت  متهداولی  و پرکاربرد بسیار ةاستعار ،1است حرکت ،زمان گذشت انگلیسی، زبان

 شهت  و گذ فرد از جلوتر مکانی در آینده. دارد حضوردر آن  فرد ک  است گرفت  قرار مکانی در حال زمان

 زمهان  یها  نهاظر  عناصهر  از هریه   اسهتعاره،  ایهن  در. اسهت  شده واقع فرد ازپیش  یا سر پشت مکانی در

 دو (1224) لیکهاف  ،ایهن  براسهاس . قهرار دارد  یثهابت  مکان در دیگری ک درحالی کنند، حرکت نندتوا می

 حالهت  در. اسهت  کرده امجاّ هم از انگلیسی زبان در را مکان بر مبتنی زمانهای استعاره از مختلف حالت

 در. نامهد مهی  زمهان  حرکهت  ةاسهتعار  را حالهت  این او. گذردمی وی ازبرابر زمان و است ثابت ناظر ل،اوّ

 .کنهد مهی  حرکت هاآن میان از فرد و دارند ثابتی مکان گذشت  و حال ،آینده مختلف هایزمان دوم، حالت

 ،نهاظر  .هستند یثابت مکانیهای موقعیت هازمان حالت، این در .نامد می ناظر حرکترا  استعاره اینلیکاف 

 مکهان  در ههایی مسهافت  ماننهد  ،زمهانی  مقهاطع  و کندمی حرکت آینده سوی ب  سآ  و حال ب  گذشت  از

 اسهت،  واقهع  آن در نهاظر  که   زمانی هر و پیوندد می گذشت  ب  بگذرد، آن از ناظر ک  زمانی. آیندمی نظر ب 

 ایهن . دببهر  زمهان  آن ب  خود با را چیای دتوانمی ،آینده سمتب  حرکت حین در رناظ. دارد نام حال زمان

 .شود صمشخّ زمان آن در تغییراتی آمدنوجود ب  باعث ندتوامی فرد ک ست ا معنابدان

 روش پژوهش -3

 پایگهاه  از فارسهی  زبهان  معاصهر  اثهر  (42)ایهن مطالعه  از   ههای  داده .بود ایپیکرهحاضر  پژوهش روش

 ؛شهد  انتخهاب  9منهد  ههدف گیری نمون  صورتب  ک بود  (تاکنون 1433 یزمان ةباز) فارسی های زبان دهدا

 سهب ،  لحها   به   ک  ای انتخاب شوند گون  متون فارسی ب ک  در این مطالع  کوشش شده ، عبارت دیگر ب 

په    .نهد کن کم  پیکره رد توازن ایجاد ب  و باشند برخوردار یتوجّه قابل عتنوّ از ،ادبی هانر نوع و سیاق

 از انتخاب متون، مراحل زیر طی شد:

 :از بودنهد  که  عبهارت   شهد  اسهتخراج ( 1415 فراروی،) طیفی فرهن  های زمان از ل، کلیدواههدر گام اوّ

 ،بعهد  ،پیش ،آینده ،شدنسآری ،گذشتن ،گذشت  ،لحظ  ،فرصت ،ساعت ،مدت ،اوقات ،وقت ،زمان  ،زمان

                                                                                                                                                          
1. time is moving 

2. purposive sampling 
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 (593)ای پیکهره  مجمهوع  ،دوم گهام در  .فصهول  و غهروب  ،عصهر  ،سهال  ،ماه ،هفت  ،روز ،شب ،ازل ،ابد

انتخهاب شهد. در گهام سهوم،      گیهری تصهادفی  صورت نمون  ب  (93× 423،صفح  93اثر )از هر  ایصفح 

جمله    (4354) درمجمهوع که    شهد اسهتخراج  صهورت دسهتی    زمهان به    ههای  کلیدواههجمالت حاوی 

صهورت   زمهان به    جمل  استخراج شد ک  در آن، (235)، نهایتو در ندبودزمان  های کلیدواهه ةدربردارند

 :شهد  اسهتفاده  های هیلروشاز  زمان مفهومی استعارة استخراجمنظور ب  .شده بود سازی مفهوم ،استعاری

 ههای واهه جسهتجوی  -4 ،پیکره از متون درون دستی جستجوی -9، زمان مفهوم با مرتبط واهة یافتن -1

 .مبدأ حوزة هایواهه جستجوی -3 و مقصد حوزة

: از بهود  عبهارت  و شهد  نتخهاب ا فارسهی  زبهان  های داده پایگاه ازپژوهش  این در استفاده مورد پیکرة

راه نیمه  (، 1495 )گلسهتان،  مهاه آخهر پهاییا   آهر(، 1415)ههدایت،   بوف کور(، 1431حجازی، ) چهریپر
ههای  نشینتات(، 1444احمد،  )آل ورازانا(، 1449 )هدایت، پروین دختر ساسان(، 1443)نفیسی،  بهشت

 خهون  لته (، 1433زاده،)جمال و آدمخا  (، 1445 احمد، )آل مدیر مدرس (، 1445احمد،  )آل بلو  زهرا

خسهی در  (، 1434 زاده،)جمهال  گها اصهفهان  ، (1434 زاده،)جمهال  آسمان و ریسهمان (، 1439)بهرنگی، 
 داشهتم  بهار دیگهر شههری که  دوسهت مهی       (،1433 )چوبه ،  ل قبهر روز اوّ(، 1434 ،احمهد  آل) میقات

 )گلشهیری،  شهازده احتجهاب  (، 1431 شهور، )دان سووشهون  (،1435)ساعدی،  دندیل (،1435)ابراهیمی، 

(، 1451 حجههازی،) آرزو(، 1432 زاد،)پاشهه  جههان نههاپلئوندایههی(، 1432)حجههازی،  اندیشهه (، 1431

 ههای  قصّه (، 1454 )سهاعدی،  تهو  (، 1454)گلسهتان،   جنهی  ةگنج درّاسرار (، 1451)صادقی،  ملکوت
 پهور، )پارسهی  طوبا و معنای شهب (، 1425 آبادی،)دولت آهوی بخت من گال(، 1452)بهرنگی،  بهرن 

 خهورده مهردم سهال   شهدة روزگهار سهآری  (، 1452)پیهرزاد،   کهنم مهی  خهاموش  مهن  را هها چراغ(، 1422

)چوبه ،   بود مرده اشلوطی ک  انتری(، 1419 ،)ابراهیمی یای گاجراتمصابا و رؤ(، 1452 آبادی، )دولت

)مرعشهی،   اسهت  سهال  آخهر  فصهل  پاییا(، 1412 )جعفری، پیانو کاف (، 1415 )ریاحی، خون  هم(، 1414

 (.  1425)مستور،  !ببوس را خداوند ماه روی( و 1423)فالح،  آلبالو طعم با زمستان(، 1424

 پژوهشهای یافته -4

هها  نگاشهت ایهن   .دست آمد ب  ، نگاشت (11) صورتب  زمان استعاری ةجمل (235) ،پیکره این مطالع در 

 زمهان  ،مکهان اسهت   زمهان  ،مسیر است زمان، ماده است زمان ،شیء است زماناز:  بودند عبارتترتیب  ب 
 زمهان و  کالف است زمان ،بنا است زمان ،نیرو است زمان، انسان است زمان، ه استماّ زمان ،ظرف است
 .  دایره است
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 زمانهای  استعاره أمبد یهاحوزه ةمقایس -4-1

 أمبهد  ةحوز (11) ،معاصر زبان فارسی اثر (42)زمان از های  استعارهحاوی  ةجمل (235)پ  از استخراج 

طور ک  این جهدول نشهان    همان .اند شده ارائ  هاآن رخداد ،بسامد درج ( با1) جدول در ک  شناسایی شد

از فراوانهی  ای حظه  مال طهور قابهل  ب مورد  (995)با  شیء أمبد ةا حوزب زمان یهای استعار جمل  دهد، می

مهورد مربهوط به      (132) که   دههد  مهی نشان  أهای مبد حوزهبررسی همچنین،  ؛ندستهبیشتری برخوردار 

 (24) ؛مکهان  أمبهد  ةمربهوط به  حهوز   مورد  (21) ؛مسیر أمبد ةمورد مربوط ب  حوز (25) ؛ماده أمبد ةحوز

 أمبهد  ةمورد مربوط ب  حهوز  (19) ؛هماّ أمبد ةمورد مربوط ب  حوز (19) ؛ظرف أمبد ةوزمورد مربوط ب  ح

و برای هرکهدام از   هستند بنا أمبد ةمربوط ب  حوز مورد (9)و  نیرو أمبد ةمورد مربوط ب  حوز (5) ؛انسان

 .  (1)جدول  وجود دارد فراوانی تنها ی  مورد دایرهو  کالف أمبد یهاحوزه

 ها در پیکرهسازی زمان و میزان بسامد آنهای مبدأ برای مفهومزهحو (.1) جدول

 تکرار در پیکره مبدأ ةحوز تکرار در پیکره مبدأ ةحوز

 19 انسان 132 ماده

 5 نیرو 995 شیء 

 9 بنا 25 مسیر

 1 کالف 21 مکان

 1 دایره 29 ظرف

 - - 19 هماّ
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  سازی زمانهای مبدأ مورد استفاده برای مفهوممدترین حوزهپربسا .(1)نمودار 

 %(94) ؛شهیء  ةق به  حهوز  متعلّه  أمبهد  یهاحوزهاز مجموع  %(42) ؛دهد مینشان  با  نمودار ک چنان
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 مربهوط به    %(13) ؛مکهان  ةمربهوط به  حهوز    %(11) ؛مسیر ةمربوط ب  حوز %(15) ؛ماده ةمربوط ب  حوز

 دایهره و  کهالف ، بنها  ههای  حهوزه  مربوط به   %(1)و انسان و  هماّ های وزهمربوط ب  ح %(9) ؛ظرف ةحوز

 .  هستند

 همراه با نمونه  ها نگاشتانواع  -4-2

 ههای  کلیهدواهه  و در زیهر  ارائ  شده ،مورد مطالع  ةاز دل پیکری انمون  ،هر نگاشت برای این قسمت،در 

 .است شدهخط کشیده  ،زمان مورد نظرمربوط ب  

 شیء است. زمان -4-2-1

   (1445 احمد، )آل .دهد نمی زنکی خال  گفتگوهای ب  فرصت اصالً ک  گذرد می سرعت  بزمان  (1

 شود.  ی میتلقّ یدرحال گذر زمان شیء در این جمل ،

 زمان ماده است. -4-2-2

 (1454، گلستان) .بود بسش روزنیم ک  کاری ،برد وقت هفت  ی  درهرحال (9

 ک  باید روی آن کار کرد. دوشمی سازی مفهوم ای مادهد نمان وقت ،در این جمل 

 زمان مسیر است. -4-2-3

   (1495)گلستان،  .میدم  طالقت :گفت سریع و آسودهک   بود  شاییزناشو تمدّ طولدر  (4

 .  شودمیی  مسیر نگاشت  صورتب  ییزناشو تمدّ طول ،در این جمل 

 زمان مکان است.   -4-2-4

 (1432، حجازی) .بودنبرایمان  زمان از شدن بیرون انگار راه اامّ رفتیم .برویم ااینج از گفتیم (3

 اند.  شده است ک  از آنجا خارج شده سازی مفهومزمان مانند مکانی  ،در این جمل 

 زمان ظرف است. -4-2-5

 چهی  ههد خوامهی  دلش ک  بآرسند را آدم نظر د،تولّ اول ةهفت همان توی شدخوب بود! اگر میچقدر  (5

 (1413)جعفری،  .کنند صدایش

 شده است. سازی مفهومهفت  در قالب ی  ظرف  ،در این جمل 

 است.   همزّزمان  -4-2-6

   (1431 )گلشیری، ! را زندان زمان تلخیدانیم نمی چرا (2

 تلخی دارد.   ةزمان زندان گویی ماّ ،در این جمل 
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 زمان انسان است. -4-2-7

 (1413)جعفری،  .است ابخو ظهر لن  تااو همیش   (5

 .شده است سازی مفهومانسان یکی از اعضای بدن  صورتب ظهر  ،در این جمل 

 است. نیروزمان  -4-2-8

   (1424)مرعشی،  .شوند نمی شب و گیرندمی را جانت روزها (1

 گیرند.میرا فرد جان  ،ک  باقدرتشوند می سازی مفهومصورت نیرویی ، روزها ب در این جمل 

 زمان بنا است. -4-2-9

 (1435 ،یمیابراه) .ریخت دنفروخواه روز و شب (2

   .دنشومیک  گویی خراب  است شده نظرگرفت درشب و روز مانند ساختمانی  ،در این جمل 

 زمان کالف است.   -4-2-11

   (1495)گلستان،  .پیچاند نو از و کرد باز شود نمی را زمان کالف .گذرد می سال دو نادی  اکنون (13

 و از نو پیچاند.  کرد آن را باز  توانمیک   استزمان مانند کالفی  ،در این جمل 

 زمان دایره است. -4-2-11

   (1415)هدایت،  .رودمی خست  وامانده، ،زمان انتهایبی دور  ب گشتن از ساعت پای دو (11

 .است شدهار درنظر گرفت  زمان مانند ی  دایره دوّ در این جمل ،

 گیرینتیجه ث وبح -5

 - شهناختی  بها رویکهرد   در زبهان فارسهی   زمهان  مفههومی  ههای هدف از پژوهش حاضر، بررسی استعاره

متهون معاصهر    ای از در گایدهزمان ی استعارهای نگاشتو  أمبد یهاحوزهاین، بود ک  براساس  ای پیکره

اسهتعاری   ةجمله  (235) بها  بررسی اثر مورد (42)از بین  ،شد. نتایج نشان داد ایپیکرهزبان فارسی تحلیل 

 أمبهد  یهها حهوزه و کمترین  %(42) و (995)با  شیءق ب  متعلّ أمبد ةنگاشت، بیشترین حوز (11)و زمان 

تهوان چنهین   آمده، مهی دست بهای  دادهترتیب، براساس فراوانی بود. بدین %(1)با  دایرهو  کالفق ب  متعلّ

 سهازی  مفههوم در  و  ،مفهومیهای  استعارهاست و باکم   گفت ک  اگرچ  مفهوم زمان مفهومی انتااعی

 بهازنمود  به   ،ردکه  لمه   ای مشاهده را هاآن وانتینم ک مانند زمان  یایانتااع میمفاه بازنمودا امّ ؛شودمی

، 1)تهالمی  اسهت  وابست  ...و حرکت ،روین مکان، مانند ی،شناخت یهاحوزه در یحرکت - یادراک یهاتجرب 

                                                                                                                                                          
1. L. Talmy  
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1211).   

ق مفهومی زمان متعلّه های  استعارهزمان نشان داد ک  بیشترین تعداد نگاشت  أمبد یهاحوزه بندی  طبق

گهر  نشهان  ایهن موضهوع    ک هستند بسامد (132) با است مادهزمان و  بسامد (995) با استشیء زمان ب  

ی رامهرمها  رضهانژاد  ةاین مطالع ، با نتایج مطالعه ی ها یافت زمان در آثار معاصر است. سازی نوعی بصری

 بنیهاد شهیء و  بنیهاد مکهان  ههای اسهتعاره زمهان از   ةبرای در  مقوله  زباناناست ک  فارسیسو هم (1412)

 ةدر  اسهتعاری زمهان برمبنهای مقوله     که   استسو هم( 1429) افراشی با نتایج ازطرفی، .کنند میاستفاده 

سهو اسهت که  بها ترین     ( ههم 1452)همچنین بها نتهایج کوشهکی     ؛زبانان رایج استدر بین فارسی شیء

زمهان  و  زمهان مکهان اسهت   اش،  را در آثار مورد مطالعه   زمان مفهومی های استعارة نام بسامدهای نگاشت
 .  دست آورد ب  شیء است

 طبیعهی  و هاتهی  ةریش ،مکان و شیءاساس بر زمان ةمقول در ک   معتقدند( 1213) جانسون و لیکاف

 ةگیرنهد  زمان، در  برای اامّ دارد؛ مکان و ءشی در  برای یهای خاصّرندهگی ،انسان بینایی دستگاه. دارد

 مکهان  در آن حرکهت یا  ءشی برمبنای زمان ک  است طبیعی رو،ینااز ؛ندارد وجوددر این سیستم  یخاصّ

نشهان   در این مطالعه ،  زمان ماده استو  زمان شیء است هاینگاشتفراوانی با ی  تیج ،درن .شود در 

 ،انزمه  از بازنمهایی  نهوع . ایهن  دارد ایستاییمفهوم زبانان برای فارسی زماندارد ک  در زبان فارسی،  از آن

سهازی امهور   همراه بها عینهی   بینینوعی جهان ةکنندمنعک  ک  دارد زماندرباب  ای ویژه رحکایت از تفکّ

گویشهور زبهان    مهاعی اجت بافتو  در فرهن  ریچنین تفکّ ةریشبسا چ  واست  )همچون زمان(انتااعی 

که    اسهت  فرهنگهی درونهای ویژگیگر از زمان نشان سازی مفهوم ، این نوععبارت دیگر ب  ؛است فارسی

اثر گذاشت  و منجر به  ایجهاد الگهوی مهادی و عینهی بهرای        نیا بر نگرش نویسندگان معاصر زبان فارسی

 بافهت  ک  دنگذار ح  میص دیدگاه نای برحاضر  پژوهش های درنتیج ، یافت زمان شده است. و بیان  در 

 زمان داشت  باشد.   امور انتااعی ازجمل  سازی تواند اثر نیرومندی بر مفهوم می فرهنگی

 منابع
 های پرستو.  تهران: کتاب مدیر مدرس .(. 1445احمد، جالل )آل

 تهران: روزبهان.   .داشتم یم دوست ک  یشهر گرید بار، (1435ی، نادر )میابراه

 و سهی شنازبهان  همهایش  مقا تمجموع : در. شناختی تحلیل: زمان زبانی بازنمود و ادرا  .(1429) زیتاآ افراشی،

 تحقیقات فارس. و علوم :فارس (.191-135 )صص. فارسی، زبان آموزش

 .انسانی و مطالعات فرهنگی تهران: پژوهشگاه علوم. مبانی معناشناسی شناختی(. 1425) --------
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 .انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علومتهران:  استعاره و شناخت. (.1425) --------

 چهارچوب  در کدکنی  شفیعی اشعار در تغییر و حالت زمان، مفهومیهای استعاره بررسی(. 1425) ریمم جاماسبی،

 .گیالن استان نورپیام دانشگاه شناسی همگانی، زبان ارشدکارشناسی ةنامپایان. شناختی شناسی معنی

 تهران: چشم . پیانو. کاف (. 1412عفری، فرهاد )ج

 سینا. . تهران: ابناندیش (. 1432حجازی، محمد )

شناسی همگهانی،   زبان ارشدکارشناسی نامة. پایانیفارس زبان در زمان بندیمقول . (1412) یرمای، رامهرما رضانژاد

 دانشگاه عالم  طباطبایی.  

سهی  شنازبهان تهاریخ بیهقهی بها رویکهرد     زمان در  هایاستعاره(. بررسی 1425زاده )و سمان  شمسی شکری، یدال 

 .949-911 (،11) 2، مطالعات زبانی و بالغیشناختی. 

 خصوصهیات  بررسهی  (،1425زیمبهاردو )  جهورج  فیلیپ و گو حقیقت مرجان محتشمی؛ طیب  ؛سوسن ،فردعلیااده

 ةدوفصهلنام  .تههران  شههر  سها ن بهار   جمعیهت  در زمهان  انهداز چشم نام پرسش کوتاه فرم سنجیروان

 .  155-122، (9) 13 ،شخصیت و بالینی شناسی روان

 . تهران: هرم .یفیط فرهن  کتاب(. 1415فراروی، جمشید )

 .فرهنگیان تهران:. استعاره و شناخت(. 1451) هللابیبح ،زاده قاسم

 سمت. ن:تهرا ورابراهیم.پ شیرین: مترجم. استعاره بر کاربردیی ام مقدّ(. 1424) لتنزُ کوچش،

 مطالعهات ثالهث.   اخهوان  و ناصرخسهرو  اشهعار  در زمان مفهومی استعارة تطبیقی (. بررسی1422) کوشکی، فاطم 
 .  21-45، (12) 5، ایران غرب های گویش و ها زبان

 .نگار بازتاب نشر :تهران .پاییا آخر ماه آهر(. 1495) میابراه ،گلستان

 .آگاه. تهران: گنج دره جنیاسرار (. 1454) -----------

 . تهران: نیلوفر.  شازده احتجاب(. 1431گلشیری، هوشن  )

 فهروغ  شهعر  در زمهان  ةاسهتعار (. 1411) فیهروز  دخهت حسهن  و سیما کامبوزیا زعفرانلو کرد عالی  ؛رسالنا گلفام،

 .142-191 ،(5) 9 ،ادبی نقد. شناختی سیشنازبان ازدیدگاه فرخااد

 .. تهران: سرچشم است سال آخر فصل پاییا(. 1424مرعشی، نسیم )

. دسهتان  اسهتعاری  حرکهات  براسهاس : زمهان  مفههوم  تبلور(. 1424) نژادپهلوان هیم  و محمدرضاف ضرابی، نصیب

 .191-132 ،(1) 5 ،زبانی هایپژوهش

 ان:تههر . سهی شنازبهان  در شناسهی معرفهت  فرهنگهی  انقهالب  دومهین  ،شناختی سیشنازبان(. 1423)ضا ر ،پورنیلی

 .هرم 

 . تهران: جاویدان.بوف کور( 1415هدایت، صادق )
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 نامهة پایهان . شهناختی  معناشناسهی  رویکهرد  فارسهی؛  زبهان  در زمهان  اسهتعاره  بررسهی (. 1419) اطمه  ف راد،یوسفی

 .مدرس تربیت دانشگاهشناسی همگانی،  زبان ارشدکارشناسی
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