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 9ثالث اخوان و ناصرخسرو اشعار در زمان یمفهوم ةاستعار یقیتطب یبررس

 2فاطمه کوشکی

 لوم انسانی و مطالعات فرهنگیشناسی، پژوهشگاه عدانشجوی دکتری زبان

 دهیچک
 میاز مفاه یاطور که زمان اغلب نمونهاست. همان یبازنمود زمان تیبا آن روبروست، ماه یمفهوم ۀینظر که یمباحث نیتردهیچیپ از یکی

علاوم  ۀحاوز در مهام مساال  یبرخ رخداد به منجر ابد،ییم نمود بشر یمفهوم نظام در زمان چگونه نکهیا یبررس ،استمطرح  یانتزاع

با نوع نگرش و  ییاست. آشنا افتهیبروز  یمتفاوت یهازمان در آثار شاعران قرون مختلف، به صورت یمفهوم ۀاستعارشده است.  یشناخت

اخاوان ثالاو و  ،پژوهشاگر رو نیا از. بود خواهد کارساز دوره هر یفرهنگ و یزبان یهایژگیومطمئناً در درک و شناخت  هاآن دگاهید

 وانیادو  ثالاو اخاوان یاوستا نیا از و شاهنامه آخرآثار  یو با بررس دهیبرگز ،مختلف تعلق دارند یزمان ۀدوررا که به دو  واصرخسرن
 باهنام از ناصرخسارو نگاشات 01نام از اخوان و نگاشت 01زمان استخراج کرده که  ۀدر حوز یمفهوم ۀاستعار 061 ،ناصرخسرو اشعار

 یموارد متفاوت و در موارد یدو شاعر به زمان در برخ نیحاص  شد که نگرش ا جهینت نیا مزبور یهاناماشتنگ یبررس از. آمد دست

 .باشداطراف خود  یایدن ازدو شاعر  نیا یاز تفاوت تجارب واقع یناش یتفاوت نگرش نیا گفت توانیممشابه است که  زین

 خسرو.زمان، اخوان ثالو، ناصر ،یمفهوم ۀاستعار :هادواژهیکل
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 مهمقدّ -9

طور هماان اسات. یبازنمود زمان تیبا آن روبروست، ماه یمفهوم ۀینظر که یمباحث نیتردهیچیپ از یکی

 نماود بشار یمفهاوم نظام در زمان چگونه نکهیا یبررس ،است یانتزاع میاز مفاه یاکه زمان اغلب نمونه

 را زماان گاذر کاهیحالدر شده است. یشناختعلوم  ۀحوز در مهم مسال  یبرخ رخداد به منجر ابد،ییم

که زماان  یراتییتغ یو حت یواقع یتوالم یکیزیف ۀزمان را بدون تجرب انیجر میتوانیاما نم ،میکنیم حس

 درک زماان مفهاوم یشامّ نظار از هرچناد نکاهیا ترمشاک  همه از. میکن مشاهده ،با خود به همراه دارد

 کاهیدرحاال(. 8: 9111 ،9وانزی)ا ابدییم بازنمود یمفهوم سطح رد چگونه زمان که ستین واضح شود،یم

 یدهساازمان یکایزیف-یمکاان ۀتجربا حساب بر یمفهوم سطح در زمان که دهدیم نشان یزبان شواهد

 میمفااه چارا نکاهیا و اسات، یزمان یزیچ چه یمکان ساخت یورا در نکهیا نییتب چناناما هم ،شودیم

 یزباان بارا درکاه  یاتینظر نیرگذارتریثأت از یکی است. ناموفق بوده ،شوند نایب وهیش نیا به دیبا یزمان

 5و جانساون 1کاافیل یمفهاوم ۀاساتعار ۀیاچون زمان متمرکز شاده اسات، نظر یمیکردن مفاهیواژگان

 6باازیگ چااون یپژوهشااگران زیاان و( 0333 ،0381 ،جانسااون و کااافیل؛ 0339 ،0331، 0381 ،کااافی)ل

و  (0383و ترنار ) کافیل ،(0336 ،0330، 0381) 3ترنر ،(0331) 8تسری(، سول1111) 1(، کووچش0331)

اناد را بسط داده دگاهید نیو جانسون ا کافیطور خاص لبه .است (1109و  1115، 1111، 1119) وانزیا

 و فضاا حرکات، همچاون گارید میمفااه باه وابساته میادار زمان از ما که یفهم گونه هر آنها نظربهکه 

 یاساتعار طاوربه یمکان میمفاه و حرکت معتقدند آنها (.111: 0333و جانسون،  کافی)ل ستا دادهایرو

 را زمان میتوانیم ما قیطر نیبد و شده ساخته یمکان میمفاه با زمان جهینت در. سازندیم را یزمان میمفاه

 ماورد در یلفظا چیها کاه کنندیم استدالل آنها. است تجربه بر مقدم یسازمفهوم رو نیا از. میکن تجربه

 نیبناابرا و یساازمفهاوم را زماان بود مینخواه قادر سازمند یاستعار ساخت بدون و ندارد وجود زمان

 و 1115 ،1111 ،1119) وانزیاا یشاناخت نظارات مقالاه، نیا در اتخاذشده ینظر چارچوب .میکن تجربه

 یشناخت یهاو مدل یواژگان را در دو سطح یمفهوم انتزاع نیکه ا است زمان مفهوم خصوصدر( 1109

 پاژوهش ماورد دو تنهاا زماان، مفهاوم یکل طوربه و زمان ۀاستعار مورد در کرده است.  یو تحل هیتجز
                                                             
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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 اساتعارات باودنناو ایا یقارارداد( 0988) گرانید و گلفام. است گرفته انجام یفارس زبان در ادیبنکرهیپ

 ۀاساتعار تیافیک و وجاود( 0930) یقنبر و یسجود و اندکرده یبررس فرخزاد فروغ اشعار در را یزمان

 یاۀنظر طباق ج و ب الاف، یسان یهااگروه در کاودک یهاقصاه در را مکان در حرکت ۀمثاب به زمان

 .اندداده قرار یبررس مورد یشناخت یمعناشناس چارچوب در کافیل معاصر ۀاستعار

 یبرخا. اندپرداخته زمان یسازمفهوم به یفراوان یهارساله و کتب مقاالت، در یرانیرایغ پژوهشگران 

 نیاا از یبعضا. انادگرفته انجاام یتجربا صاورت به گرید یبرخ و یاکرهیپ روش به هاپژوهش نیا از

 افتنیا درصادد و انادداده قارار مطالعه مورد را مکان و زمان مفهوم دو به مربوط استعارات پژوهشگران

 ،؛01کاررک) انادبوده مفهاوم دو نیا انیم یمفهوم ۀرابط یکل طوربه و آنها مشترک یمفهوم یساختارها

 ؛1116 ،05کرانجاا  ؛1119 ،01رادن ؛1111 ،یتسااکیبورود و 09یمااایا ،01گنتناار ؛1111 ،00یتسااکیبورود

 ،08هومکاه ؛1109 گاران،ید و کرانجا  ؛1101 ،01یلا ؛1101 گاران،ید و کرانج  ؛1101 ،06کاساسانتو

 وانزیاا چاون یابرجساته پژوهشاگران گار،ید رفطا از(. 1101 ،10چان ؛1105 ،11فان و 03زهو ؛1109

 یهامادل در را زماان یشاناختزبان تیاماه منحصاراً( 1116) ترنر و11هیفوکون( 1109 و 1111 ،1119)

 یعنای زباان یمفهاوم سااختار یساتیچ بار و کرده مطالعه یمفهوم ۀاستعار یشناخت مدل از ریغ یشناخت

 اسات، یمفهاوم سااختار از یاجنباه کاه زمان مفهوم شناخت به ژهیو طور به و تفکر ساختار و تیماه

 اشاعار در فشارده زماان و ممتاد زماان ریتعاب به وانزیا یشناخت مدل طبق( 1101) 19اتایپ. اندداشته توجه

 ،(1111) 11ویانا یچ و 16هوانا  ،(1111) 15الجمعه ،(1116) تسریسول و 11زینون .است پرداخته یونانی

                                                             
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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 خصاوصدر جانساون و کاافیل یمفهاوم ۀاستعار یۀنظر یریکارگهب با( 1118) 13یش و( 1116) 18دایاو

 یسیانگل و ینیچ ،یعرب و یسیانگل ،91ماراییآ زبان جمله از مختلف یهازبان( 0333) زمان یسازمفهوم

 .اندکرده استخراج را آنها یمفهوم یهااستعاره و کرده یبررس را یعرب و

 ایاآ کاه بودناد پرساش نیاا به ییگوپاسخ دنبالبه خود پژوهش در( 1111) گرانید و یتسکیبورود 

 ایاآ نکاهیا خااص طاورباه .دارد ریتاأث زماان ماورد در افاراد تفکار ۀنحو بر فرهن  و زبان یهایژگیو

 بار یشااتیآزما انجام از پس .شندیاندیم هم از متفاوت زمان مورد در ماندری و زبانیسیانگل شورانیگو

. کنادیم فرق هم با زمان مورد در تفکرشان شورانیگو نیا دیگرد مشخص زبان دو هر شورانیگو یرو

 .کنندیم فکر یعمود صورت به زمان به ماندری شورانیگو

 تاالؤسا نیاا باه پاساخ دنبالبه ثالو اخوان و ناصرخسرو اشعار یبررس با پژوهش نیا در نگارنده 

 عباارت باه ؟انادکرده یساازمفهوم چگونه ودخ اشعار در را زمان یانتزاع مفهوم شاعر دو نیا که است

 از منظاور نیهما باه متفااوت؟ ای شندیاندیم زمان به کسانی طوربه ثالو اخوان و ناصرخسرو ایآ ،گرید

 یبررس مورد ناصرخسرو اشعار وانید و ثالو اخوان یاوستا نیا از و شاهنامه آخر شاعر دو نیا آثار نیب

  یتحل از آمدهدستبه یهانامنگاشت سپس و شده استخراج اآنه از زمان یهااستعاره و است گرفته قرار

 خصاوص در اسات ستهیشا. اندشده سهیمقا گریکدی با نامنگاشت نوع و بسامد لحاظ از شاعر دو اشعار

 ساب  و تفکار ۀویشا کاه شود گفته اشعارشان، یبررس جهت ثالو اخوان و ناصرخسرو انتخاب علت

 خاود اشعار در دو هر ،متفاوت یزمان یهادوره به داشتنتعلق وجود با و است کسانی باًیتقر آنها یشعر

 یاساتوار و صاربت اسات کارده یسع همواره ثالو اخوان هرچند ؛اندکرده استفاده یخراسان سب  از

 مشاترک یژگیو .زدیدرآم ییماین مکتب تحوالت با حال نیع در و کند حفظ را یخراسان میقد شعر زبان

 ،یناید یباورهاا کاه هساتند یشامندانیاند باشاند، شااعر آنکه از شیب که است نیا شاعر دو نیا گرید

 .اندکرده انیب و ختهیر شعر چارچوب در را خود یاسیس و یاجتماع

 ساخت مفهومی زمان -2

 درباارۀ (1109 و 1115 ،1111 ،1119) وانزیاا نظارات پاژوهش نیاا در استفاده مورد ینظر چارچوب

                                                             
28. S. Eweida 

29. J. Sh. Shie 

30. Iymara 
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وجود  یزمان حداق  دو سطح ساخت مفهوم یدارد که برا اظهار( 113: 1111) زایوان. است زمان مفهوم

 .یشناخت یهاسطح مدل و انیواژگ یمدارد: سطح مفاه

 یزمان میمفاه سطح -2-9

 باه کاه یواژگاان میمفاه به امر یابتدا در .میدهیم اراله را زمان با مرتبط یواژگان میمفاه یبرخ نجایا در

 ییآنهاا: شاوندیم میتقس دسته دو به خود که شودیم پرداخته هستند، همراه زمان ۀواژ با یقرارداد طور

 باا و هستند یاشتقاق تاًیماه که ییآنها و شوند؛یم مربوط هیپا یدارشناختیپد یزمان تجارب به ماًیمستق که

 و هیالاو یزماان میمفااه را نخسات ۀدسات( 01: 1119) وانزیا .دارند ارتباط 90یفرهنگ-یاجتماع تجارب

 و گذشاته حاال، یواژگاان میمفااه باه بخش نیا انیپا در .است نهاده نام هیثانو یزمان میمفاه را یگرید

 .پرداخت میخواه ندهیآ

 هیاول یزمان میمفاه -2-9-9

 :است برشمرده  یذ شرحبه را هیاول یزمان میمفاه( 011: 1119) وانزیا

 91رشید یمعنا( الف

 قاب . شوندیم انیب 99عام یاسام با یدستور نظر از و است مربوط بُعد و زادرا با معنا نیا یمفهوم نظر از

 بیاترت به که یزمان 95امتداد یگرید و یزمان 91یفشردگ: است گونه دو یدارا رشید یمعنا کهنیا توجه

 :شد خواهند داده حیتوض (1) و (0) یهانمونه در

 (یزمان یفشردگ) 96.گذردیم سرعتبه زمان د،یهست سرگرم یوقت( 0

 (ممتد رشید)  91.گذردیم یکُندبه زمان ،دیاخسته یوقت( 1

طاور  زمان باه شودمیمرتبط هستند که احساس  واقعیبا تجارب  پدیدارشناسیدو گونه از نظر  این 

 یانا ،دساته از جمارت مشاترک اسات ین. آنچه در خوانش اگذردیم یبه کُند ای با سرعت غیرطبیعی

زماان  دیارش یکاه معناایحاالاماا در .شاودمیبط تزمان مار دیرش ۀبه تجربتفاوت  یاست که با اندک

                                                             
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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باا اناواع مختلاف  نادیمطاور نظاامکاه باه شاوندیمشخص م یو بلند یمانند کوتاه یبرحسب صفات

 :(9) ۀمانند نمون ،یابندمیبسط  حرکتی رویدادهای

3) Time whizzes/speeds/zooms/rushes (by) when you’re having fun.98 

 :(1) ۀشمار هایجملهحرکت نامحسوس مانند  نوعی یا

4)  (a) The time has sneaked/tiptoed by/past. 

(b) Where has all the time gone? 

(c) The time’s vanished. 

 93یالحظه یمعنا( ب

  یا کاه است نیا یواژگان مفهوم نیا مهم یژگیو .است یالحظه یمعنا زمان، یواژگان میمفاه گرید از

 باازگو یمحاور-خاود یحرکتا یدادهایرو برحسب یزمان ۀنقط نیا که دکنیم انیب را مجزا یزمان ۀنقط

 نظار از و گردنادیما یواژگاان هاانیا مانناد و شادن  یانزد دن،یرس آمدن، مانند یافعال با و شوندیم

 :(5) مثال مانند ،شوندیم یرمزگذار شمارش قاب  یاسام عنوانبه یدستور

 11.است  ینزد یریگمیتصم نزما( 5

 10یانمونه یمعنا( ج

 ۀبااز  یا ناه یخاص تیوضع ای ندیفرا ت،یفعال داد،یرو  ی از یانمونه یبرا یزمان یواژگان مفهوم نیا

 :دیکن توجه (1) و (6) یهانمونه به. رودیم کاربه مجزا یزمان ۀنقط  ی ای و رشید یمعنا مث  یزمان

 بهباود امسال زمستان در بار نیچهارم یبرا د،یرس ملبورن در جلسه  ی در متر 61.11 به یوقت  یاون( 6

 11.بود افتهی

 19.بگذارد سر پشت فیرد  ی در را هاپرش مرتبه پنج شد موفق اسب( 1

. گرددمیارجاع  فعالیت یا رویداد ی رخداد  یعنیخاص،  اینمونهاز موارد باال، زمان به  ی  در هر 

 یاست که با اعاداد اصال ینزمان ا یانمونه یمعنا ۀبرجست هایویژگیاز  یکی دستوری،از نظر بازنمود 

                                                             
 .نبود ریپذامکان 1 و 9 یهانمونه در یفارس یهامعادل افتنی -98

39. moment sense 
40. The time for a decision is approaching. 
41. instance sense 
42. O’Neil improved for the fourth time this winter when he reached 64.40 meters at a meeting 
in Melbourne. 
43. The horse managed to clear the jump 5 times in a row. 
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 (.1) و (6) هاینمونه، مانند همراه هستند یبیترت یا

 11رویدادی معناید( 

ارجااع  یخاصا یمارز یدادزمان به روکه در آن  شودیمربوط م یمفهوم واژگان ی به  یدادیرو معنای

 یادادچناد رو یاانپا یااخااص اسات کاه شاروع  یدادیک  از رومتش یمرز یدادرو ی . شودیداده م

 :یدتوجه کن( 8)مورد به مثال  ینا یینتب یبرا .دهدمیرا نشان  تریچیدهپ

 15.شودمی نزدی ( زمان ]= کار[ زن جوان 8

 یادادیرو یمعنا .شودیآغاز تولد کودک مربوط م یعنی ی،خاص یمرز یدادزمان به رو ۀکلم (8)در مثال 

 .یابنادیبساط م یمحاور-خود حرکتی رویدادهایمعنا که برحسب  ینبد ؛است یهشب یالحظه یبه معنا

 هستند: ویژگی اینگر یانب یرز یهانمونه

 16.است رسیده الف( زمان مرگش فرا   (3

 11.شودمی نزدی ب( زمان ]=کار[ او 

 واژگاانی مفاهیم دیگرف خر بر یدادیرو یمعنا ی،دستور منظرکه از  کندمی( اشاره 111: 1111) ایوانز

 .شوندنمیهمراه  نامعین یا معین تعریفکه تاکنون مطرح شدند، با حروف 

 ثانویه زمانی معنای -2-9-2

 اساسایچنادان  اولیاه معاانینسابت باه  پدیدارشناختی منظراز  ،شوندمیبخش اراله  اینکه در  معانی

 یممفااه یگرد یی. از سوترندی نزد یو شناخت یکادرا هایییبا توانا یهاول یمعان ،دیگرعبارت  . بهنیستند

 (.019: 1119 یوانز،)ا شوندیم یناش یفرهنگ-یاجتماع یهااز ضرورت یهثانو

 18ماتریسی معنای( الف

 گاذرایمعناا کاه  ایانکه بادون مارز و حاد اسات. در  کندیرا مشخص م اییدهمعنا، زمان پد یندر ا

 یا دل ینبه هم .شودیرا شام  م یدادهارو یگرد ۀکه هم گرددیم سازیمفهوم ایگونه نامحدود دارد و به

را  اییادهپد یسایماتر یمعنا یجهدر نته نموده است. داستفا یسماتر ۀ( از کلم119: 1111) یوانزبوده که ا

                                                             
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  



 0936، زمستان 03های غرب ایران، سال پنجم، شمارۀ ها و گویش/ فصلنامۀ مطالعات زبان11
 

اسات کاه شاام  آن  رویادادهاییاز  جدای واقعیتی یعنیمستق  است  ماهیتیخود که  کندیمشخص م

 مشهود است: زیر هایدر مثال یفهوم واژگانم ینا .شوندمیمحسوب 

 13.[نیوتن]مستمر دارد  جریان خارجی چیزبدون ارتباط با هر  ماهیتاً،خود و  خودی( زمان، به 01

 51.همیشه برای رودمی /دودمی دارد/ جریان( زمان 00

 یگارداد درخا یبارا اییناهعناوان زممربوط اسات کاه باه زمانی ماتریس ی باال زمان به  هایمثالدر 

شاده اسات.  یانمطلق ب است، زمانِ نیوتن ریاضی قوانیناز  یکیکه  (01) ۀدر مثال شمار. یدادهاسترو

رو  ایاناز  اسات. ارتبااطیب یرونیب یدادهایرو که با کندیم یجادرا ا یتیزمان مطلق ماه یوتنطبق نظر ن

رباردارد و مساتق  از را د رویادادهاییاسات کاه  یاهچندال ۀپدیاد یا زماان  دیادگاهی، چناینطبق 

عباارت باه یاا یمااز جهان واقع شده یروناست که ب ینا ۀمثابزمان به دیدنایچندالیهن یا .رویدادهاست

 (.119: 1111 یوانز،)ا را دربردارد یدادهارو ۀاست که هم ینامتناه یتیگذر زمان دال بر ماه ،یگرد

برحسب حرکت اسات.  معناییزمان، بسط  اتریسیمکامرً معمول در رابطه با مفهوم  هایدیدگاهاز  یکی

 یواحاد واژگاان ۀوسایلکه به شوندمی بیان حرکتی رویدادهایحسب  بر ماتریسی معنایطور خاص، به

 یرز یها. مثالیابدیم یوندپ هاینآب در رودخانه و امثال ا یانو با جر شوندینشان داده م «نداشتجریان»

 مطلب است: اینن یمب

 50]اسحاق واتس[ .بردمیفرزندانش را با خود  ۀدر حال نورد هم جریان ی انند ( زمان م01

 51[اورلیوس]مارکوس  .داده ساخته شده استرودخانه از حوادث رخ ی ( زمان مانند 09

 59. تورو[دی]اچ.  .کنممی ماهیگیریکه من در آن  نیسترود  جریان ی جز  چیزی( زمان 01

: 1111) یاوانزاماا ا ،شاوندمی بیان حرکتی رویدادهایبرحسب  زمانی نیواژگا مفاهیم دیگرکه  حالی در

و امتاداد  یزماان ی)فشاردگ دیارش یجزل معنای قال  است. دو تمایزاتی ی  نوع حرکت هر ین( ب115

باه حرکات  یادادیو رو یالحظاه یمعناا .شاوندمی تبیاینند زمان کُ یا سریعحسب حرکت ( بریزمان

                                                             
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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 ثابت است و بربر حرکت  یمبتن دیرش یخرف معنا بر یسیماتر یا معناام ،مربوط هستند یمحورخود

 است. پایانیب رویدادیو  ایلحظه معانیخرف 

 یاناز ا و آیادیم ینناامع یافاسم عام است که با حارف تعر ی  ماتریسی معنای دستوری،از نظر  

 است. دیرش یبه معنا یهلحاظ شب

 51عاملیت معنای( ب

. گوینادیم یاتعامل یبه آن معناا ی دل ینبه هم .گذاردمی ثیرأاطرافمان ت یطما و محزمان بر  معنا ایندر 

 :یدتوجه کن یرمفهوم به مثال ز ینا یحجهت تصر

 55[دیزرالیلی بنیامین] .است بزرگی( زمان پزش  05

 56[بیکن فرانسیس] .مبتکر است بزرگترین( زمان 06

باه  و کنادمیاسم خاص عم   ی مانند  رسدمینظر هفرد است که ببهنظر منحصر ایناز  عاملیت معنای

 است. یننامع یا ینمع یففاقد حروف تعر ی دل ینهم

 51سنجش نظام یمعنا( ج

 یناش یزمان سنجش .دهدیکه نظام سنجش را نشان م کندیم نییرا تع یمعنا، زمان مفهوم واژگان نیدر ا

 رفتاار کاه یوقت از مدت زمان است. ما یانتزاع ۀتجرب و جارخ یایدن در یادوره رفتار نیب یهمبستگ از

از  .بارد کاارباه زماان دادننشان یبرا توانیم را آن گاهدارد، آن یهمبستگ یدرون یزمان ۀتجرب با یادوره

 تمیار ای چرخه ینوع یعنی ،دهندیم شیرا نما یزمان یهادوره نیچن دادهایو رو هادهیاز پد یجمله برخ

 .دنادیمف اریبسازماان مرباوط  مادت یریگاندازه یبرا دادهایو رو هادهیپد نیچن .ینیبشیقاب  پ یرفتار

 کساانی یهاابخش باه راروز  سااعت. اسات نظر مورد ساعت ممفهو دییأت یبرا اص  نیا نمونه یبرا

 نظاام  یا امار یابتادا در. شاوندیما میتقسا هیو ثان قهیکه اساساً به ساعت و بعداً به دق دکنیم میتقس

مکاان رخاداد  ۀلیوسابه ،آن یزماان شامردنو  اشیاسرعت دوره یمبنا بر مث  ساعت ،یمانز جشنس

 توجه شود:  یذ یهابه نمونه ،زمان یمفهوم واژگان نیا حیجهت تصر .شودیم فیتعر

 58.شد یمعرف استاندارد عنوان به آهنراه زمانِ 0851 ۀده در( 01

                                                             
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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 53.دیببر جلو را تساع تابستان فص  شروع با که دینکن فراموش( 08

سااعت،  یها. حرکات عقرباهدیآیسنجش زمان به شمار م یبرا یمیقد یها، سنتحرکت واضح ساعت
ساعت به طرف عدد دوازده که نمااد  ۀعقرب یحرکت است. حرکت واقع یهاوهیش نیتراز برجسته یکی

جش عمدتاً برحسب نظام سن یمعنا جهینتدارد. در یسنجش همبستگ ندیفرا یظهر است با عملکرد جار
و باا  رهیاکاردن باه، و غشادن، حرکات یامانند نزد یواژگان یاست که با واحدها یحرکت یدادهایرو

سااعت  یهاحرکت عقرباه یساعت را برخرف چارچوب مفهوم یهاکه مکان عقربه یاحروف اضافه
 .دارد یهمبستگ کنند،یمشخص م

 61.است نزدی  19:11( ساعت به 03

 60.است مانده به هشتربع  ی ( ساعت 11

 62کاال ی( معناد

 در ریاز یهانموناه. دارد اشاارهستد وقاب  داد یکاال نیو بنابرا ارزشمند ۀدیپد  ی به زمان مورد نیا در
 :کاالست یمعنا

 69[نیفرانکل نیبنجام] .است پول زمان که دیباش داشته ادی به( 10

 .رزشمند استاست که ذاتاً ا ایپدیده برایزمان  کاالیی، معنایدر 

 یندهمفهوم حال، گذشته و آ -2-9-3

 شاودمیزمان مرتبط  ۀبا واژ یواژگان ۀاولی یمهمانند مفاه یممفاه ینا کندی( استدالل م038: 1119) ایوانز
کاه  یمفهوم یمحتوا یسیمانند انگل یدر زبان هستند. یانتزاع یتاًهمراه است که اساساً و ماه یکه با تجارب

عقاب و  بار عادم تقاارن جلاو/ مبتنید که شونمی ناشی مکانی محتوایاز  دهد،میسط را ب مفاهیم این
بار  مبتنایوجاود دارد کاه  مستدلیمارا، شواهد یمانند آ یگرد یهادر زبان بدن انسان است. فیزویولوژی

 .است دیداری محتوایبرحسب  آیندهگذشته و  سازیمفهوم

 زمانی هایمدل -2-2

 مفااهیمبر  ها مشتم مدل ایندرک ما از زمان است.  ۀنحو با ان در ارتباطزم مفهومیسطح دوم ساخت 

                                                             
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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 اند.آنها ممازوج شاده هاییوهکه در شهستند  آنها یالگوها یز( و نثانویهو هم  اولیه مفاهیم)هم  واژگانی

مفهاوم زماان برحساب  ساختاربندی برایاست که آنها  ینزمان ا یشناخت یهامدل ینا ۀبرجست یژگیو

-( دو مادل ارالاه کارده اسات: مادل خاود151: 1111) یوانزا .روندمیکار و حرکت در مکان به مکان

 یحرکتا-و خاود یحرکتا-زماان ۀیرمجموعابه دو ز یمحور-مدل خود .یمحور-و مدل زمان یمحور

 پرداخت. یمهاعملکردشان خو ۀیوو ش هامدل ینبه ا یردر ز د.شویم یمتقس

 یحرکت-زمانمدل  -2-2-9

 یگذشاته، معناا ناده،یاست: حال، آ یواژگان میمفاه نیاز ا یکیشام  امتزاج حداق   یحرکت-مدل زمان

با مکاانِ  یعنیاست،  یمحور-مدل خود نیا .یدادیرو یو معنا یالحظه یمعنا ،یسیماتر یمعنا رش،ید

 یالگوهاا ،نیبرارود، مرتبط است. عروهیکار مبه گرید یزمان میمفاه یِمکان زمان تیتثب یکه برا“ خود“

 قیاطر نیو باد شاوندیادغاام ما یسایو ماتر یالحظه ،یدادیرو میبا مفاه یحرکت یدادهایمرتبط با رو

باه  یقارار دارد، حرکات زماان“ خاود“ یدر جلاو ندهی. چون زمان آگرددیم جادیا یحرکت-مفهوم زمان

 :یرز ۀمانند نمون؛ کندیحرکت م“ خود“است که زمان به طرف  نیاست مانند ا“خود”یسو

 است. نزدی  کریسمس( 11

 یحرکت-مدل خود -2-2-2

 در هااآن ۀمشترک است. تفااوت عماد یحرکت-با مدل زمان یحرکت-مرتبط با مدل خود واژگانی مفاهیم

اماا در  ،انداست کاه در آن ادغاام شاده یزمان یممربوط به حرکت مفاه یحرکت-است که مدل زمان ینا

از  یکای ود اسات.جامو یرواباط مکاان یعنی یرحرکتیغ یتوامربوط به مح یالگوها یحرکت-مدل خود

از  یادادهااست کاه رو یخط یرمس ی حسب -است که بر ینا یسیماتر یبسط معنا یقرارداد یابزارها

 زیاربه مثال  مدل لحاظ شده است. ینکه در ا آوردیفراهم م یمنظر زمان ،شیوه این. گذرندیعرض آن م

 :کنیدتوجه 

 .شویممی نزدی  سکریسمبه  داریم( 19

 یزمان یمدل توال -2-2-3

طاور مجازا  دارند، به سازیمفهوم قابلیتکه  واژگانی مفاهیم( یمحور-)مدل زمان یزمان یدر مدل توال

و باه  شاوندمیها مرباوط لحظاه یااخاص و  زمانی رویدادهایمدل به  اینکه معنا  یندارند. بد حضور

حاال،  مفااهیمبار ادغاام  مادل مشاتم  اینکه  آنجا از ،اینبرهندارند. عرو ربطی ماتریسی معنایادغام 
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 یتاوال یا کاه در  یگرد یزمان یدادبلکه با رو ،شودیمرتبط نم “خود” ی لذا با  ،یستن آیندهگذشته و 

متناوع کاه  یزماان یدادهایاست که رو ینمدل ا ینا یزمتما یژگیو ارتباط دارد. ،است یزمان یدادهایرو

از  کننادیم یجاادا یتاوال ینوع ،اندشده یسازمفهوم یربناییو برحسب حرکت ز شده مدل ادغام یندر ا

 .گویندمی زمانی توالیرو به آن  ینا

 زمان برای مکانی مفاهیماساس  -2-4

مانناد حرکات از  یمکاان ۀحساب تجربا بر مفهومیداخته شده که زمان در سطح مسئله پر اینمکرراً به 

 ینمحققا یبرخا (.1111 ،یاوانز؛ ا0333 و 0381 ،جانساون و لیکااف) ودشیم یمکان ساختاربند یقطر

اسات کاه  یزمان ۀیدپد ی زمان  یراز کنیمیم یحرکت در مکان ساختاربند یمعتقدند ما زمان را بر مبنا

زماان را باه طاور  نیماتاونمیما سخن،  یگرمانند مکان است. به د تریبر تجارب مشهودتر و واقع یمبتن

 .کندمیبروز  تراساسیآن از تجارب  ایجاداما همواره با  ،است چیزیاگر زمان  کنیم؛تجربه  واقعی

 هاداده تحلیل -3

ماورد از اشاعار  001شاد کاه  یافتزمان  یمفهوم ۀاستعار حاوی بیت 161در پژوهش حاضر مجموعاً 

ان از زما یمفهاوم ۀجهات اساتخراج اساتعار مورد اشعار ناصرخسارو باوده اسات. 051اخوان ثالو و 

از  ابیاات دساتی جساتجوی -1مرتبط با مفهوم زمان؛  ۀواژ یافتن -0استفاده شده است:  ی ذ یهاروش

 هایواژه جستجوی -5مقصد؛  ۀحوز هایواژه یجستجو -1؛ گنجور سایتمراجعه به  -9 ؛پیکرهدرون 

لحظه، ساعت، وقت،  یرمقصد نظ یهاواژه یبرخ (0981) یفیدر ابتدا با استفاده از فرهن  ط .أمبد ۀحوز

مشاخص  غیارههفتاه و  یزمان، زمانه، روزگار، سال، ماه، هفته، دهر، فصول ساال، روزهااهنگام، عمر، 

 یمفهاوم ۀاساتعار ۀدربردارناد ابیااتاقادام باه اساتخراج  دستی هایتحلی نموده و سپس با استفاده از 

 شااهنامه و ازآخر آثار اخوان ثالو )پژوهش  ینمورد استفاده در ا ۀیکرپ است ذکر شود کهالزم  .یمنمود

گنجاور، باا  ساایتپژوهشگر با مراجعه به  این بر اشعار( بوده و عروه یواناوستا( و ناصرخسرو )د این

در خارل  دسات آورده اسات.هزماان را با ۀحاوز یو مقصد استعارات مفهوم أمبد هایواژه جستجوی

از  ؛اندزماان کااربرد داشاته یسازرو شده که در مفهومهروب یمتداول أمبد یهابا حوزه یات،اب ینا یبررس

 ۀدربردارناد ابیااتِ جساتجوی برایواژه یدعنوان کلبه أمبد هایحوزه اینگرفته شد تا از  یمرو تصم ینا

 یاه،ما یر،تادو یباار،جو یاره،ها عبارتند از چارخ، داواژهیدکل یناز ا یبرخ استفاده گردد. یمفهوم ۀاستعار

 اعرش هر ازشده از موارد استخراج ی هر  یزمان هایمدل و هانامبعد، نگاشت ۀدر مرحل .یرهو غ یهسرما
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االت ؤباه سا نهایتو در  گردید مقایسه یکدیگربا آمده دستهب یهاسپس داده ،شد بسامدگیریو  تعیین

 پژوهش که در مقدمه مطرح شده بود، پاسخ داده شد.

 اخوان ثالثزمان در اشعار  مفهومی هایاستعاره -3-9

 01اخوان ثالاو،  اوستای این ازو  شاهنامه آخر زمان در دو اثر یمفهوم ۀاستعار حاوی بیت 001 میاناز 

طور کاه از هماان اند.با درج بسامد رخداد آنها اراله شاده (0) ۀشد که در جدول شمار یافتنام نگاشت

، «زمان مکاان اسات»، «ن انسان استزما» هاینامنگاشتها به بسامد ینجدول مشخص است، باالتر ینا

 ،یااتاز پارداختن باه جزل یشاسات. پا یافتاه اختصااص «اسات ءشایزمان »و  «زمان حرکت است»

 گردد.میالذکر اراله فوق هایناماز نگاشت ی از هر  ییهانمونه

 اشعار اخوان ثالث هاینامنگاشت (.9) شمارةجدول 

 مدبسا نامنگاشت ردیف بسامد نامنگاشت ردیف

 1 زمان ظرف است 1 10 زمان انسان است 0

 9 است جویبارزمان  8 13 زمان مکان است 1

 1 زمان پرنده است 3 19 زمان حرکت است 9

 1 است خوردنیزمان  01 09 است ءشیزمان  1

 1 زمان کاروان است 00 6 زمان عام  است 5

 0 زمان کاال است 01 5 است گیاهزمان  6

 .*زمان انسان است

 گایج،است که منسوب باه انساان اسات:  هاییویژگی دارایزمان  (18)و  (11)، (11) هاینمونهدر  

انساان  یا چاون  هام ییزپاا (15) ۀ. در نموناهوشیارنامرد، مست، پست و  دل،سنگینگول و کوردل، 

ناوع مخصاوص  کاارییرین، ش(16) ۀدر نمون یامنادا واقع شده است.  جان ۀخطاب قرار گرفته و با واژ

 پا دارد. (18) ۀانسان است. زمان در نمون

 (میراثشاهنامه/ آخر ) تاریخو گول و کوردل:  یجگ یردب ین/ اخفتیم یا گشت،یروز و شب م( 11

 (خزانیشاهنامه/ آخر جان! چه شوم، چه وحشتناک... ) پاییز( 15

 شاهنامه(آخر شاهنامه/ آخر ) کاریرینش صبح( 16

 شاهنامه/ برف(آخر د )دل نامرینسنگ شب ی( ا11
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 هایلحظاهپسات/  هایلحظاه یپاا یارز ساپارمی/ میراریو پ یربرگ زرد پ یروزها را همچو مشت( 18

 (قصیدهشاهنامه/ آخر ) یارهش یامست، 

 .*زمان مکان است

 حتایحدود باشد که م یاگسترده و  فضاییتواند یمشخص است، زمان م ذی  یهاطور که از نمونههمان

 یشاورگو یشده کاه بارا یرمکان تعب ینیع ۀپدید نایب(. در واقع زمان، بر م90 ۀگوشه است )نمون دارای

 زیر ابیاتو ناملموس است و شاعر  انتزاعی ایپدیدهخرف زمان که بر ؛قاب  درک است یراحت-زبان به

 بهره برده است. یسازوکار شناخت یناز ا یخوببه

 مرد و مرکب( اوستا/ این)از  ییبود و نجوا ییگوو/ گفتیزن شبآن  یمهخ ی( در فضا13

 اوستا/ چگور( ین)از ا شدیرها م شب یافسون در فضا ی( چون مشت91

 ستاره( یناوستا/ ناگه غروب کدام ین)از ا شب ۀگوشه آن گوش این( 90

 (9شاهنامه/ غزل آخر رفتن ) یمگونس سحرگاه/ تا ساح  یاربس هایشبچه  یها( در کوچه91

 شاهنامه(آخر شاهنامه/ آخر بسته ) ی،ته ایامدر دشت  ی،فربه یهابره یادل به ( د99

 .*زمان حرکت است

. البته الزم است اشاره داشاته یاو چرخه یعمود ی،: افقیمشده با انواع حرکت مواجهاراله هاینمونهدر 

و  اسات یگرز دو نوع دا یشترب یاز لحاظ بسامدشمار یحرکات نامبرده، حرکت نوع افق ینکه از ب یمباش

اساتفاده شاده اسات.  هااینو امثاال ا یدنچون آمدن، رفتن، رسا یاز افعال یدادن حرکت افقنشان یبرا

 .گریزندیها ماشاره شده که در آن لحظه (98)در مورد  یزحرکت ن ۀشیو به اینبرعروه

 شاهنامه/ برف(آخر ) باریدیو برف م رفته بود از شب پاسی( 91

شاهنامه/ آخر ) بگذردگر  یهمچنان تا جاودان راه/ همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاها بهار ی( ا95

 (پیغام

 (در دوردست منزلیاوستا/  ین)از ا ؟هست یچراغ آیدیکه م شب( 96

 اوستا/ مرد و مرکب( ینفراز آمد )از ا شبرفت و  روز( 91

 اوستا/ حالت( ین)از ا یزانگر هایلحظه ی( ا98

 اوستا/ صبح( ینبرخاست )از ا حرس( 93
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مغلاوب  اناداخت،یاز کار و گردش م -را امانیپرحسرت ب یرپ ینا -را/  زمانچرخ  ۀانگار گردند( 11

 ستاره؟( کدامینناگه غروب اوستا/  ین)از ا کردیم

 .است ءشی*زمان 

 بلند باشد. یاکوتاه  تواندمیشستشو دارد و  قابلیتاست که  چیزیزمان 

 (0غزل شاهنامه/ آخر شسته و پ  ) شبیو  یهست و پناه یا( باده10

 شهر تنگستان( ۀکوتاه است )آخر شاهنامه/ قص روزاست/ نگه کن،  یگاهکم، وقت ب یا یارسخن بس( 11

 .*زمان عام  است

 گردد. پیوندوص  و  یاقت  و  کهنگی،باعو  تواندمیزمان 

 (میراثغبارآلود )آخر شاهنامه/  روزگارانی از یرژنده پ یادگاریکهنه دارم من/  پوستینی( 19

 شهر سنگستان( ۀاوستا/ قص ینوص  )از ا روزگار یند( تواند باز ب11

 شهر سنگستان( ۀاوستا/ قص ینجسته )از ا هاقرن( از قت  عام هولناک 15

 .است گیاه*زمان 

 کرد. آویزانستاره مانند  چیزهاییها بر آن شاخه توانمیاست که شاخ و برگ دارد و  درختیزمان 

 (پایان سویاز آن  پیامیآخر شاهنامه/ ) کنیدباران را ستاره عمرتان یها( و شاخه16

 .زمان ظرف است *

 شدن دارد. یپر و خال یتظرف استفاده شده که قابل ۀوارزمان از طرح ۀمقول سازیمفهوم برای

 )آخر شاهنامه/ برف( یسرشار برومند ایامباد  یاد( 11

 (پایان سویاز آن  پیامی)آخر شاهنامه/  یدمگذار یته هاتانلحظهحظه ل ی ( 18

 .است جویبار*زمان 

 ...( تشنه سبویچون  )آخر شاهنامه/ ستیجار هالحظه جویبار( 13

 .*زمان پرنده است

 (.51 ۀتواند پرواز کند )نمونیدانست که بال دارد و م یاپرنده ۀمثاببه توانمیزمان را 

)آخار شااهنامه/  بال گشاد سحرکه  یاز ره باد/ گفت با من: چه نشست یدکه رس ی،بود و پناه ایباده( 51

 (0غزل 
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 .است خوردنی* زمان 

را  گرسانگی حتایو  رودمای است که در کام مرداب فرو یخوراک ۀزمان به مثاب 51و  50 هاینمونهدر 

 .شودمی سیریبرطرف کرده و منجر به 

 )آخر شاهنامه/ مرداب( 61اوبار عمرداب مر ینکام ا در چکدمی( 50

 نمناک( ۀجاد روی اوستا/ ین)از ا عمراز  یرو س یزاراز عبو ب اسیری( 51

 .* زمان کاروان است

 رهگذر )آخر شاهنامه/ ناژو( ایاممعبر قواف   رعد و برق و باد/ وز تیررسدور از گزند و ( 59

 .*زمان کاال است

 .دزدندمیو  برندمیاست که آن را به غارت  باارزشی االیکمورد اشاره آنقدر  ۀزمان در نمون

 بردیآشنا م یرا/ به غارت با شتاب یهست یدانجاو عمر یو لخت رفت،یو م پژمردیدر آن لحظه که م( 51

 اوستا/ در آن لحظه( ین)از ا رفتیو م

هاا داده تحلیا  ،(1-9بخاش  ک.سه مدل اراله کرده بود )ر ایوانزکه  زمانیمدل  منظراست که از  گفتنی

ساپس  ،بسامد را داشته ینو باالتر یشترینب یحرکت-است که در اشعار اخوان ثالو مدل زمان این بیانگر

 :یدتوجه کن (1) ۀ. به جدول شمارحرکتی-خود یتو در نها یزمان یتوال

 اشعار اخوان ثالث مختلف در زمانی هایمدلبسامد (. 2) شمارةجدول 

 یحرکت-مدل خود زمانی توالیمدل  یحرکت-مدل زمان

18 00 1 

حرکات  یانبار ا است و ناظرِ ثابت “خود”و  کندیمکه در آن زمان حرکت  یحرکت-در مورد مدل زمان

 :یدتوجه کن ی ذ یهابه نمونه ،است

 شاهنامه/ چه آرزوها(آخر سر زد و من خوابم نبرده باز ) سپیده (55

 اوستا/ مرد و مرکب( یندو کوته پاس )از ا شبچون گذشت از ( 56

مطلاب  اینن یمب زیر هاینمونه. شوندمیظاهر  متوالیاً زمانیمتفاوت  هایبخش زمانی، توالیدر رابطه با 

                                                             
 .عمر ۀفروبرند یعنی اوبار رعم -61
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 .یابدیشب ظهور م ،که پس از روز هستند

 اوستا/ مرد و مرکب( ینفراز آمد )از ا شبرفت و  روز (51

 :کندیزمان حرکت م یخود به سو ی،حرکت-در مدل خود

 (9سحرگاه رفتن )آخر شاهنامه/ غزل  یمگون/ تا ساح  سیاربس هایشبچه  یهادر کوچه (58

 زمان در اشعار ناصرخسرو مفهومی هایاستعاره -3-2

 نام باهنگاشات 01اشعار ناصرخسرو،  یواند یدزمان در قصا یمفهوم ۀاستعار حاوی بیت 051 تحلی از 

زماان کااال »و  «اسات ءشایزمان » ،«زمان انسان است» ،«زمان حرکت است»آنها  میاندست آمد که از 

 اند.بسامد رخداد را داشته ینیشترب یبترتبه« است

 اشعار ناصرخسرو هاینام(. نگاشت3) شمارةجدول 

 بسامد نامنگاشت ردیف بسامد نامنگاشت ردیف

 9 زمان ظرف است 8 51 زمان حرکت است 0

 9 است کبرمزمان  3 95 زمان انسان است 1

 1 زمان پرنده است 01 16 است ءشیزمان  9

 1 است خوردنیزمان  00 10 زمان کاال است 1

 1 است گیاهزمان  01 8 زمان مکان است 5

 0 زمان کار است 09 6 زمان راه است 6

 0 است پیکانزمان  01 5 زمان عام  است 1

 .*زمان حرکت است

و  افقای ای،دایاره چرخشای،نشان داده است:  عیمتنوناصرخسرو در اشعار خود زمان را با حرکات  

از  بیشتربه مراتب  چرخشیو  ایدایرهحرکات مورد اشاره حرکت  بینکه از ینقاب  توجه ا ۀ. نکتعمودی

 ییآزماان بااهم یهاچرخ با واژه ۀواژ چرخشینوع حرکت  اینحرکات بوده است. ضمناً در کنار  سایر

 تاختن هم مورد اشاره بوده است. یعنیحرکتِ زمان،  ۀیوش 60 ۀضمناً در نمون داشته است.

 ( انگاااار کاااه روز آخااار اسااات اماااروز53

 

 فااارداکاااه هناااوز ناماااده اسااات  یاااراز 

 

 (8 ۀشمار ۀید)قص

 ( اجسااام ز اجاارام و لطافاات ز کثافاات61

 

 را زمااااان یررا و تااااداو ینزماااا یرتاااادو 
 

 (01 ۀشمار ۀید)قص
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 سال و ماه و روز و شبگشت  یچاره( بر من ب60

 

 کارها کردند بس نغز و عجب چاون بُلعجاب 
 

 (08 ۀشمار ۀید)قص

 تااازان چااو ز هجااران طناااب شااب ای( 61
 

 خاااواب نیساااتعلااات خاااواب و تاااو را  
 

 (03 ۀشمار ۀید)قص

 .*زمان انسان است

مرباوط باه انساان از جملاه  هاایویژگیزمان باا انساان مشاخص شاده،  استعاریکه مفهوم  ابیاتیدر 

بادن  اعضاایهم باه  مواردی. در مطرح بوده است یرهبودن و غوفایشدن، ب، زادهدادنیبزدن، فرحرف

زماان  یداللات دارد کاه ناصرخسارو بارا ینخود بر ا اینانسان از جمله پستان و زبان اشاره نموده که 

 نو قال  بوده است.ؤم یتجنس

 جهااان تناا  مکاان دل یو کماا یشاای( از ب69
 

 ماادارا کاان و بااا خلااق مواسااا دهااربااا  

 

 (0 ۀشمار ۀید)قص

 زمانااه( مخاارام و مشااو خاارم از اقبااال 61
 

 کااره غباارا یاانکااه نشااد وقااف تااو ا یااراز 

 

 (0 ۀشمار ۀقصید)

 نهاد پساتان زماان یان( از آنکه در دهنش ا65
 

 دگااار زماااان بساااتاند باااه قهااار پساااتان را 

 

 (1 ۀشمار ۀقصید) 

 .است ءشی*زمان 

 دارد. بزرگی ویژگیاست که  چیزیزمان 

 است بزرگ روزیهر دو مقرند که  ینا( وانگه 66

 

 که آن روز مکافات و جزاست یستش  ن یچه 

 

 (15 ۀشمار ۀید)قص

 .زمان کاال است*

 نمود. یرهآن را ذخ توانیم یدارد و حت گذارییهسرما یتاست ارزشمند که قابل ییکاال ۀمثابزمان به

 اسااات زماااان یکااایهااار ن سااارمایۀ( 61

 

 ساااتا اماااانبیهرچناااد کاااه بااادمهر و  
 

 (96 ۀشمار ۀید)قص



 55/ بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومی زمان در اشعار ناصرخسرو و اخوان ثالو
 

 دارییاااهکاااه ما اکناااون 65( الفااانج کااان68

 

 اسااات رایگاااانباااه  نصاااحیتاز منااات  
 

 (96 ۀشمار ۀید)قص

 رخ و مش  او خاک است خش ستو زر است  عمر (63
 

 نیسااتساااز یاارکزر بااه ناارخ خاااک دادن کااار ز 
 

 (98 ۀشمار ۀید)قص

 به خواب و خور بار بااد ماده یهپرما عمر (11
 

 باه کلناد؟ یچاه خار یارهده خسوزن زن  ز 
 

 (81 ۀشمار ۀید)قص

 .*زمان مکان است

 .شده است سازی( مفهومیدانمحدود )م یفضا ی  ۀمثابمفهوم زمان به زیردر مورد 

 دانییو م یتشبگذ یشخو رمع هایدانیز م (10
 

 هایادانشاهره م ینا یتو سو یکه هرگز باز نال 
 

 (3 ۀشمار ۀید)قص

 .*زمان راه است

در  دارد. یازن “و جر جوی”مانند  یخود موانع یرکه در مس “دراز”است  یزمان راه (63) ۀشمار ۀموندر ن

 و مانع استفاده شده است. مسیر ۀوارجا از طرحینا

 راه دراز اساات یکایکاه  یناایتاو نب عمار (11

 

 بادان سار؟ یاتسار بارو عقب ینباد یاساتدن 
 

 (38 ۀشمار ۀید)قص

 ام گاامخاناه گا یساو یب( چون رفتن غر19
 

 ز دردهااا عماارتاساات و جاار باار ره  یجااو 
 

 (018 ۀشمار ۀید)قص

 .*زمان عام  است

ابازار  یاناز ا یخاوب، ناصرخسارو باه(11) ۀفارد شاود کاه در نمونا پیریعام  و سبب  تواندمیزمان 

 استفاده کرده است. یسازمفهوم

 یدرساا روز و شاابز  یااری( چااون ماارا پ11
 

 بروز و شاااب هماااا جاااز عاااذا یساااتن 
 

 (11 ۀشمار ۀیدقص)
                                                             

 کن رهیذخ -65
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 .*زمان ظرف است
 یا بهاره بارده و آن را باه   زماان یانتزاع ۀمقول یسازظرف جهت مفهوم ۀوارناصرخسرو هم از طرح

 کرده است. یهتشب “یخینجام ”

 شااباهن اساات  یخااینجااام  یاا ( ماننااد 15

 

 یااانیشچاارخ ک یباازدوده بااه قطاار سااحر 

 

 (016 ۀشمار ۀید)قص

 .استمرکب *زمان 
کنتارلش آن را باه  یبرا تواندیم یگرد یدارد که موجود یمرکب، عنان ی همچون  (16) ۀونزمان در نم

 .گیرددست 

 دهااد عنااانش را یبااه گرگاا زمانااه( و گاار 16

 

 کااارد یااادبااارو ز بهااار سااارمت سااارم با 

 

 (61 ۀشمار ۀید)قص

 .*زمان پرنده است
 د.پرواز کن تواندیاست که م یاپرنده ۀمثابنمونه هم عمر به ایندر 

 پااردیتاو هم عماار( تاو نشسااته خاوش و 11

 

 مااارغ کاااردار و بااار و مااارگ نهااااده فاااخ 

 

 (13 ۀشمار ۀید)قص

 .است خوردنی*زمان 

 کبااوتران ین( داننااد عاااقرن جهااان کااا18

 

 

 ماا خورناد عمارهماه از  یآب و خورش هم
 

 (61 ۀشمار ۀید)قص

 ترسااییهاام از رفااتن هم ینجااا( کنااون ز13

 

 یه اندسااتکاا عمااری یااناز ا یرساا ینگشاات 
 

 (153 ۀشمار ۀید)قص

 .است گیاه*زمان 

 بار اساتغام و مشاغله دهار( شاخ شاجر 81
 

 

 باار اساتشااخ غام و مشاغله ینکه بر ا یراز

 

 (18 ۀشمار ۀید)قص

 .*زمان کار است

 بااااارادر یتاااااو، ا زماااااان( انجاااااام 80

 

 

 و مباااادأ یسااااتآغاااااز زمااااان تااااو ن

 

 (05 ۀشمار ۀید)قص
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 .است پیکان*زمان 

 را هدف خود قرار داده است. یگرد اییدهاست که پد یریت (81) ۀنزمان در نمو

 کاااارد زمانااااه تیاااار ۀ( چاااارا نشااااان81

 

 

 ماااارا بیاااادادگرچاااارخ بلنااااد جاهاااا  

 

 (9 ۀشمار ۀید)قص

-9بخش  ک.اراله کرده بود )ر ایوانزکه  زمانی اشعار ناصرخسرو از لحاظ مدل بررسیمورد  هایاستعاره

 :است (1) ۀشرح جدول شماربه ،(1

 اشعار ناصرخسرو مختلف در زمانی هایمدلبسامد (. 4) شمارةجدول 

 یحرکت-خود زمانی توالی یحرکت-زمان

13 03 0 

 :  یحرکت-مدل زمان

 آن آمااد وقااتمساات  یاگاار نااه

 

 سااراب را ز شااراب یکااه باادان 

 

 (01 ۀشمار ۀید)قص

 :  زمانی توالیمدل 

 کجااا شااد؟ دیو  یامااد،ن فااردات

 

 یاداپ یستن امروزهر سه جزء  ینز 

 

 (05 ۀشمار ۀید)قص

 :  یحرکت-مدل خود

 یبداونااد هماا یشااتاز پااس خو
 

 نخازا یز یو گه نوروز یگه سو 
 

 (016 ۀشمار ۀید)قص

 بحث -4

که در واقع پاسخ  گردیدحاص   ذی  نتایج 1-9و  0-9 هایبخششده در اراله یهاداده ی تحل ۀمقایساز 

 در را زماان یانتزاعا مفهوم شاعر دو نیا مطرح شدند: به این صورتکه در بخش مقدمه  است االتیؤس

 کساانی طاوربه ثالو اخوان و ناصرخسرو ایآ ،گرید عبارت به اند؟کرده یسازمفهوم چگونه خود اشعار

 شند؟یاندیم زمان به

ماورد باوده  01ناصرخسارو اشاعار مورد و 01استعارات اشعار اخوان ثالو  یهانامتعداد نگاشتالف( 

 است؛
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موجاود در اشعار اخوان ثالو  «کاروان استزمان »و  «بار استویزمان ج»ها، نامنگاشتاز نظر نوع  ب(

زماان راه » هاینگاشات مقابا نشد؛ در  یافت مواردی چنینناصرخسرو  بررسیبوده که در اشعار مورد 

 صرخسارونا بررسایمورد  ابیات در «کب استمرزمان »و  «است پیکانزمان »، «زمان کار است»، «است
ناوع نگارش ناصرخسارو باه زماان از نظار  ین. هرچند ااندکه در اشعار اخوان ثالو نبودهوجود داشته 

 چناین، اشاره دارد به امکانات موجود آن زمان که مطمئناً نسبت به زمان اخوان ثالو بودنپیکانرکب و م

دو شااعر اسات کاه در  یانمتفااوت ا ینایع تجاارب ۀدهندنشان ینو ا اندداشته کمتر کاربرد چیزهایی

 .کرده است پیدااشعارشان بازتاب 

معناا کاه  ینباد ؛اندداشاته متفااوتی تقریبااً هایدیادگاهنوع حرکت زمان، دو شاعر مزباور  منظراز ج( 

 یحرکت افقاعمدتاً که با اخوان ثالو که  دانستهیم یاحرکت چرخه یناصرخسرو حرکت زمان را نوع

باه  گارددبرمیباه زماان  یانگرش چرخاه ینا شود کهذکر ایسته استش. مدنظرش بوده، متفاوت است

تکارار خاود اداماه  یانو باه ا شودیجهان همواره تکرار م مفهوم ایندر که  یریمفهوم بازگشت فناناپذ

 و در مصر باستان مطرح بوده است. هندوستان ۀمفهوم در فلسف ین. ادهدیم

 گیرینتیجه -5

برخاورد  ۀنحاو ،انزما ۀمقولاز  یروزدو شاعر امروز و د یسازمفهوم ۀشیو یپژوهش با هدف بررس این

از و  آخار شااهنامهرو آثار  یناز ا آنها بوده است. میان انسانیمشترک  هایزمینهشناخت  نیزآنها با آن و 
 ۀاساتعار 061 مجموعااً قرار گرفات و یناصرخسرو مورد بررس اشعار دیواناخوان ثالو و  اوستای این

در بخاش  مباحاو مطارح بار اسااسشاده آوریجماع هایدادهسپس  .گردید گردآوریان زم یمفهوم

ناصرخسارو و اخاوان  حاص  شد کاه نتیجه اینها داده تحلی وتجزیه. از شدند تحلی  ،نظریچارچوب 

 یانتزاعا ۀیادپد یساازمفهوم یدر راساتا یتصور یهاوارهطرح یزاستعاره و ن یثالو از سازوکار شناخت

 بارای یمشاابه یمفهاوم یهاااساتعاره یدر ماواردو اخاوان ثالاو ناصرخسارو  .اندتفاده کردهزمان اس

در حاال  ئییشا ۀمثابزمان را به ،که هر دو شاعریناز جمله ا ؛اندبه مفهوم زمان به کار برده بخشیدنعینیت

مشااهده  هااییتفاوت یازن یدر ماوارد جزلا ،یگارد سویاز و  اندکرده سازیمفهوم یریحرکت در مس

زمان اشاره کرد که ناصرخسرو در اکثر موارد آن را مفهوم حرکت  ۀیوبه ش توانیم عنوان مثالبه؛ شودمی

باه امار  ایان .اعتقاد داشاته اسات افقیو به حرکت که اخوان ثالیحالدر ،دانستهمیحرکت مدور  نوعی

و فرهنا  غالاب در  فردی تتجربیاکه از داللت دارد  تفکر ناصرخسرو در خصوص مفهوم زمان ۀشیو

است کاه  فرهنگیدرون هایتفاوتاز  اینمونه سازیمفهوم هایتفاوت این. است وی متأثر حیات ۀدور
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 الگویی یجادبه ا منجرو گذاشته  ثیرأتشاعر مزبور  سازیمفهوم ۀشیواز شاعران بر  ی هر  یبافت فرهنگ

صاحه  یادها یانپاژوهش بار ا ینا ۀنتیجاست. شده مفهوم ناملموس زمان  یانب یبرا یگریمتفاوت از د

 یعایو طب یماد یطفرهن  اشاره دارد و مح ی حاکم بر  ینو قوان یمبه مفاه یکه بافت فرهنگ گذاردیم
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