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  چکیده
  

از  را این مقاله بر آن است مفهوم زمان در رباعیات خیام
 . براي کاویدندکنبررسی می مفهو يهاستعار يهگاه نظریدید

رباعیات مربوط به زمان با ، بنیادي نگرش خیام به این مفهوم
گروه پراگلجاز و  شناختیهاي زبانی و یافت استعاره شیوة

از  هاي مفهومی زماناستعاره استخراج شدند. سپساستین 
 یهایپاسختا  مفهومی بررسی شدندي هاستعار يهنظرگاه نظری

سازي زمان در با توجه به مفهوم ها بیابیم کهپرسشبراي این 
خیام به مفهوم زمان چه  يه، نگرش(هاي) عمدیاترباع

این هاي مفهومی متعدد زمان در عارهآیا بین است؟ و هستند
است؟ نتایج این تحقیق نشان  ارتباطی مفهومی برقراراشعار 

مفهومی  هاياستعارهکه مفهوم زمان در شعر خیام در  داد
 هاياستعارهبندي این اند و با دستهپردازي شدهمتعددي مفهوم

توان نتیجه گرفت که بین تر، مییهاي کلّمفهومی تحت گروه
- متعدد مفهومی نوعی هم هاياستعارهپردازي زمان در مفهوم

گرایی توان گفت که این همهمچنین میگرایی وجود دارد. 
تواند ما را به سمت تفکّر، دیدگاه، و فلسفه نسبتاً واحد در می

  شعر خیام هدایت کند. 
  

 ،مفهومی يهاستعار يهنظریپردازي،: زمان، مفهومهاکلید واژه
  یامخ یاترباع

 

 
 

 

Abstract  
 
The present study aims at investigating and 
examining the concept of TIME in quatrains 
(RubaɁiyat) of Khayyam through Conceptual 
Metaphor Theory (CMT) to illustrate the poet's 
attitude(s) towards this important concept and 
examine his philosophy regarding it. Drawing on 
methods presented by Pragglejaz Group and 
Steen, all quatrains including conceptual 
metaphors of TIME were extracted and probed 
through CMT to answer the following questions. 
Regarding the conceptualization of TIME in 
RubaɁiyat of Khayyam, what is/are the main 
attitude(s) of Khayyam towards the concept of 
TIME? Is there any conceptual relationship 
between conceptual metaphors of TIME in the 
quatrains? The results of the research show that 
the concept of TIME in the quatrains has been 
differently conceptualized but there is a degree of 
consistency among these conceptualizations. In 
addition, this consistency can indicate that most of 
these quatrains display a single thought, attitude, 
and philosophy which may be that of Khayyam.  
 
Key Words: time, conceptualization, conceptual 
metaphor, CMT, RubaɁiyat of Khayyam 
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  مقدمه. 1
. مفهوم زمان عاملی هاي زندگی بشر استترین پدیدهترین، و بغرنجچیره ترین،وسمزمان یکی از نامل

. زمان تبیین کنیمتوانیم تغییرات و حرکات اطراف خود را تعیین و آن میاست که با استفاده از 
، و شناخت اقوام، زندگی، نگرش، فرهنگ يهواقعی که بر شیو است ايهرچه هست، به نظر پدیده

ومی مفه يمثابهبهزمان  ،افزون بر این دارد. شگرف يثیرأهاي سراسر دنیا تجوامع، و فرهنگ
 نوعیبهزمان  مفهوم بنابراین، ؛است گسترش یافته بشر یسراسر وجوه زندگدر مشترك و بنیادي 

یابد، و در نهایت به شکل دهد، در تفکر شکل میخاص بشر را نسبت به زندگی شکل می يهاندیش
 . )Evans, 2004: 211( کندمیها زبان است بروزکه یکی از آن هایینشانه

یعنی ، 1شناسی شناختیهاي معروف زبانگاه یکی از نظریهرنظاز تا  داریمسعی  ر این مطالعهد    
 به تا از این رهگذر را بکاویم رباعیات خیاممفهوم زمان و طول عمر در ، 2مفهومیي هاستعاري هنظری

مفهومی هاي تعارهبین اس خواهیم دید آیاچنین، هم .برسیم الگوي فکري خیام تر ازدرکی روشن
بایست ابتدا میبنابراین،  خیام ارتباطی مفهومی برقرار است یا خیر؟زمان در رباعیات متعدد 
  .بررسی شودو آن را با مفهوم زمان به شکل نظري واکاوي  يهشناختی و رابط يهاستعار

  
  پژوهشي پیشینه. 2

وجود دارد. در ادب  ضدونقیضیوي نظریات  بینیي تفکرات و جهانخیام شاعري است که درباره
فارسی افرادي همچون شمس تبریزي (از بزرگان تصوف)،  ابراهیمی دینانی (از اندیشمندان معاصر)، 

بینی عارف و گران دیگر خیام را در مشرب و جهانو پژوهش (مترجم فرانسوي رباعیات خیام) 3نیکال
خاورشناس شهیر انگلیسی)، ( 4اي دیگر همچون آرتور آربريدانند، و عدهپیرو مکتب صوفیه می

 يهالدین رازي (از عارفان سد) و نجم1389 (خاورشناس معروف فرانسوي) (قنبري، 5هانري ماسه
برخی  اًکنند. اخیرمی ردّ کلّه )  این عقیده را که خیام صوفی بوده، ب1391هفتم هجري) (تسلیمی،

ها به مکتب فکري وي به انجام رسیده ي رباعیات اصیل خیام و انتساب آنمطالعات علمی درباره
  .اندآورده شده اختصاربهاست که در زیر 

یافتن روشی علمی براي تشخیص رباعیات  منظوربهي خود ) در مطالعه1390صادقی اصفهانی (    
اصیل خیام از رباعیات منسوب، ضمن نارسا دانستن رویکردهاي سنتی به این امر، با رویکرد 

برآمده رویکردي علمی و نظامند در پی تشخیص رباعیات اصیل  يمثابهبهشعرشناسی شناختی 

                                                        
1. cognitive linguistics  
2. conceptual Metaphor Theory 
3. J. B. Nicolas  
4. A. J. Arberry  
5. H. Massé 
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) در سه سطح نگاشت 2007فریمن ( 1هاي متنجهان يهنظریبا التفات به . صادقی اصفهانی است
هایی که وي انجام داد، پردازد. با بررسیمی تناي، و نگاشت نظام به تحلیل مویژگی، نگاشت رابطه

تواند ابزاري مطمئن براي تحلیل شعر، یافتن جهان متن شعر و جهان متن می ۀنظری باور اوبه 
هاي تفاسیر چندگانه و رسیدن به روشی براي تر از همه تعیین محدودیتنگرش شاعر، و مهم

  .تشخیص متن اصیل و منسوب باشد
مفهومی در پی بررسی  يهاستعاري هبا استفاده از نظرینیز ) 1392( و همکاران حصارویسی    

. بدین بوده استهاي بنیادین انسان، جهان، تولد، مرگ، و زندگی در رباعیات اصیل خیام استعاره
رباعیات اصیل خیام هستند، استخراج  ازرباعی را که از نظر فروغی و غنی  وشششصتمنظور وي 

که براي هر گیرد نتیجه میمی مفهو يهی و کیفی این رباعیات از نظرگاه استعارو با بررسی کمّ هکرد
، هر یک از مفاهیم فوق دیگرعبارتبهمفهومی در رباعیات خیام وجود دارد.  يهمفهوم چندین استعار

 یها روابطپردازياند. همچنین، بین این مفهومپردازي شدههاي گوناگونی در رباعیات مفهومبه شیوه
ها تشخیص داد که هر یک را توان در میان آنپنج نوع رابطه را می جموع،م در .خاص وجود دارد

سپس پیشنهاد  هاآناستعاري در شعر و تفکر خیام در نظر گرفت.  یکالن الگوی عنوانبهتوان می
شناسی شعر خیام پرداخت و رباعیات توان به سبکد که با استفاده از این پنج کالن الگو میندهمی

  . جدا کرداصیل را از رباعیات منسوب 
در  کاوش) در تحقیق خود، با استفاده از رویکرد زبانی و 1393کن، واحد، و صادري (معدن    

ها را اند صحت این انتسابکوشیده منسوب به خیام و حافظ، مشترکاً رباعیِ 11ي تاریخی سابقه
از این دو شاعر  به خیام و حافظ  منتسبکه این یازده رباعی گیرند نتیجه می ها. آنبررسی کنند

 ايمالحظهقابلاین دو شاعر همخوانی آثار نیستند چراکه از نظر سبکی، محتوایی و تاریخی با 
 ندارند. 

هاي استعاره شناختی، نظریه اند تا از منظر) کوشیده1395الدین (بر، حسابی، و پیرنجمپناه    
به بررسی تعادل زیبایی رزـیآ افتیدر یشناسییبایزی، و تعادل تجربه، و ترجم یشناخت يهیفرض

 یفرهنگ يالگوها کـه هـددینشان مـ جینتاانگلیسی رباعیات خیام بپردازند.  يشناختی در ترجمه
دست به تغییر  در زبان مقصد ، و لذا مترجمدارند ینقش اساس یمفهوم هاياستعارهو فهم  دیدر تول

  شناختی را حفظ کند. زیباییهاي مفهومی زده است تا تعادل مفهومی و نگاشت
  »ت زمانکیمیّ«ي هرباعیات خیام، و با طرح نظری يهدربارخود  پژوهش) در 1391تسلیمی (     

 ،این زمان کوتاه)از ت زمان (چگونگی گذر یت زمان (کوتاهی زمان) و کیفیّمتشکل از دو رویکرد کمّ 
منسوب  بررسی شعر خیامانه، نه لزوماًبه  »پیوند قطبی يهنظری«در شعر خیام و همچنین اقتباس 

 تسلیمی داند.هاي عرفانی مینگرش هرگونهپردازد و اندیشه خیامی را به دور از به خیام، می
، بار زمانمعتقد است که اشعار خیام داراي سه وجه کمیّت زمان یا همان کوتاهی رنج )1991(

                                                        
1. Text-world 
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یا کیمیّت زمان است که در عین شکایت از  ، وهاجویی براي خالصی از آن رنجکیفیّت زمان یا چاره
اگر کمیّت و  به عبارتی آید.جویی نیز برمیهاي کوتاهی زمان، در همان رباعی به فکر چارهرنج

و تلخی گذر زمان با لذت بردن از آن  نسبی با هم برابر باشند طوربه یک رباعیکیفیّت زمان در 
 منظور تسلیمی داراي کیمیّت زمان است. همچنین، آن رباعی خنثی شود و التیام یابد نوعیبه
 و نزدیکی سبک - از علمی شیمی وام گفته است آن را که وي-»یقطب وندیپ يهینظر«از  )1991(

اشعار خیامانه به یکدیگر است. در واقع نوعی پیوند قطبی باید میان  يهاندیش طورهمین و سیاق
رباعی منسوب 14 قرار دادنوي با مبنا آورد.  حساببهباشد تا بتوان آن اشعار را خیامی  رها برقراآن

محمد بن بدر  االحرارمونسهفتم هجري) و  يهالدین رازي (سدنجم مرصادالعبادبه خیام در کتاب 
هاي منسوب به خیام را با استفاده از نظریات فوق رباعی ۀهشتم هجري) بقی يهجاجرمی (سد

 ۀبغص هایی را که با مکتب فکري خیام سازگارترند، یا اصطالحاًکند و در پایان آن رباعیمیسیبرر
  دهد.  خیامانه دارند، ارائه می

متفاوت مطالعاتی صورت  ظراتاکنون در زمینه رباعیات خیام از منطور که مالحظه شد، همان     
ترین عناصر شعر یکی از مهم عنوانبه زماناخص به مفهوم  طوربه، اما این مطالعات گرفته است

حاضر با بررسی مفهوم زمان و عمر در رباعیات خیام با رویکرد  يه، مطالعروازایناند. خیام نپرداخته
مفهومی مربوط به  هاياستعاره) سعی دارد با تحلیل 2003(مفهومی لیکاف و جانسون ي هاستعار

دست یابد چراکه به عقیده بنیان 1خیامبینی نگرش و جهان درکی بهتر ازها به زمان در این رباعی
ها توان به نگرشمی کموبیشمفهومی  هاياستعاره شناختی ، با استفاده از تحلیلگذاران این نظریه

  هاي گوینده دست یافت. و دریافت
  
 پژوهش نظري . مبانی3

منبع  2کنیممیها زندگیکه با آن یهایاستعارهانتشار کتاب  ویژهبهشناسی شناختی و زبانظهور 
. لیکاف و دانستند- در ذهن و شناخت بشر-ترسطحی بنیادي در ، بلکهدر زباننه  را تولید استعاره

بیشتر نظام مفهومی معمول بشر ساختاري استعاري دارد؛ یعنی اینکه اکثر «جانسون معتقدند که 
- 2003لیکاف و جانسون،( »شوندمیدیگر [عینی]  درك یمفاهیم [انتزاعی] تا حدودي با مفاهیم

هاي طبیعی بنیادي وجود دارد که با گونه-هاي تجربیکه حوزه کنندیادعا مها ، آنعالوهبه ).57:
عقب، - پایین، جلو- ها روابط فضایی بنیادي (مثل باال). این حوزه117همان:شوند (میمشخصتجربه
ت میأي فضایی نشواسطهي بیاز تجربه مستقیم طوربهدور، و غیره) که -بیرون، نزدیک- داخل

                                                        
بینی بازتاب یافته در یک اثر بریم. در نقد ادبی مدرن نگرش یا جهانرا مسامحتاً به کار می» بینی خیامجهان«عبارت . 1

جاي خود مهم است بر تحلیل انگارند. به هر روي، این نکته که در یا در پسِ یک اثر را لزوماً با آنِ نویسنده یکی نمی
  هاي زمان تأثیري ندارد.شناختی ما از استعاره

2. Metaphors We Live By 
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کردن، )، و تجارب و اعمال بنیادي (تنفسشناسانه (وجودها، اشیاگیرند، مفاهیم فیزیکی هستی
 شود. میرا شامل کردن)تخوردن، حرک

 پردازي و بازنماییتر مفهومهاي عینیتفاده از حوزهبا اس عمدتاً، استمفهومی انتزاعی  نیز که زمان
 میانجیاست که زمان را بیتوانایی  نیفاقد ا)، بشر 2003؛1999( به نظر لیکاف و جانسون. شودمی

استفاده از ابعاد و عناصر ؛ بنابراین، باید با کند ییبازنما، اندازه بگیرد، و آن را ادراك و تجربه کند
همچنین  .کند ییبازنمابندي، ادراك و زمان را تقسیم تکرار شدهث فیزیکی فضاي فیزیکی مثل حواد

ویژه با یکدیگر دارند که شاید از دید  یفضا و زمان ارتباط«کند که می) استدالل1997( 1هاسپلمث
هست مفاهیم زمانی و فضایی را به هاي بشري تا بوده و سطحی و خام فلسفی مخفی بماند: زبان

   ). 1(ص.  »اندکردهشکلی مشابه بیان می
 هاياستعارهکه دلیل این، بهدارداظهار می) 2005( 2کووچشکه  طورهماناز سوي دیگر،     

مفهومی ریشه در تفکر و شناخت بشر دارند نه زبان، و این واقعیت که فرهنگ جزیی الینفک از تفکر 
تنیده دارند. این بدان معنی است که درهم ارتباطیبینی بشري است، فرهنگ و استعاره و جهان
، در فرهنگ خاص هر اجتماع زبانی دارند تجسم یافتهمشی و  نندکه  بنیادیبر اینعالوه هاياستعاره

 ).2005:2 ،کووچشاند (تنیدههم ریشه دارند و با آن درهم
هاي شناختی و رسد که زمان محصول پردازش) در مطالعات خود به این نتیجه می2004( ایوانز    

به درك حوادث و را است که بر این اساس زمان شناختی است که ما  بر آنادراکی ماست. وي 
شود. وي پردازي میاساس دنیاي بیرون و حوادث مفهومکه زمان برو نه این رساندمیدنیاي بیرون 

 کنیم اینهاي غیرزمانی ادراك میکه ما زمان را در شکلکند که دلیل ایننکته اشاره میبه این 
سازي  این ایده رسیم. سطح مفهومسازي میبه سطح مفهوم است که ست که در سطح تولید زبانیا

 عنوانبهمعتقدند زمان  هاچراکه آن) متفاوت باشد 2003ي لیکاف و جانسون (به نظر با ایده
 شود.میسازيهاي مفهومی براي بشر مفهوممی انتزاعی از طریق استعارهمفهو
که بشر چگونه دریابیم توانیم است که با تحلیل زبانی می این باور بر نیهمچن )2004( ایوانز    

شناختی  بررسی«بخشد. در واقع را در ذهن ساختار می کند و مفاهیم مربوط به آنمیزمان را ادراك
ي کند که دنیاي ادراك شدهکاود و آشکار میزمان مهم است زیرا این مسئله اعماق ذهن بشر را می

). Evans, 2004: 8( »انسان وابسته است در بدنما تا چه حد به طبیعت و ساختار شناختی متحول 
ي ي تجربهبه نحوهتواند ما را تا حدودي ي ادراك زمان میمعتقد است که چون بررسی نحوه ایوانز

غیرمستقیم می طوربهاین ادراك  يشدهانیبادارکی راهنمایی کند، بنابراین محصول ذهنی پیش
 ,Evansي پیش از ادراك برساند (ي زمان در مرحلهچگونگی تجربه رايرهیافتی ب بهتواند ما را 

  دهد.پردازي مفاهیم انتزاعی را نشان میي مفهوم). شکل زیر خالصه2004:9
                                                        
1. Haspelmath 
2. Kövecses 
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  )2004، زاز ایوان مدل ادراك مفاهیم در شناخت بشر ( اقتباس شده :1شکل 
  
 . بررسی مفهوم زمان در رباعیات خیام4

وي متن استخراج شدهواکا يهشیوبه  اي وروش کتابخانهها با داده، تحلیلی- توصیفی بررسیدر این 
 هاياستعارهحاوي  نوعیبهکه  است ییهایرباع يهکلیّ يهدربرگیرند هاي این پژوهشداده اند.

ها در هاي رباعیگذارياست که شماره ذکرالزم به  باشند.مفهومی مرتبط با مفهوم زمان و عمر می
هاي ها از شیوهبراي تشخیص این رباعی .است )1391گذاري تسلیمی (این مقاله براساس شماره

 2استین ايمرحله ) و شیوه پنج2007( 1زبانی و مفهومی گروه پراگلجاز هاياستعارهتشخیص 
 عنوانبه) را MIP(3استعاره ییروش شناسا) 2007گروه پراگلجاز (.استفاده شد )2007 ؛1999(

پیشنهاد  لیذ هايگام در قالبمفهومی زبانی و تر براي تشخیص استعاره تر و معتبرنظامندچارچوبی 
  :داد
 چه موضوعی است؛ يتمامی متن را بخوانید تا بفهمید که درباره .1
 واحدهاي واژگانی را در آن شناسایی کنید؛ .2
 را مشخص کنید؛ واحد واژگانیمعناي بافتی هر  .3
 را مشخص کنید؛ واحد واژگانیآن  ياولیه معناي پایه و .4
دارد،  موردنظرهاي دیگر نسبت به بافت تري در بافتاياگر این واحد واژگانی معانی پایه .5

 ؛یا خیر اد استدر آن بافت در تض مشخص کنید که آیا این معنی با معناي آن
 است، آن واحد واژگانی استعاري است.  تاگر جواب مثب .6

)Pragglejaz Group, 2007, p. 3(  
اي خود سعی داشت تا درکی بهتر از روش پنج مرحله ي) با ارائه2007:16، استین (عالوهبه    

  دهد. این پنج مرحله به شرح ذیل هستند: به دستزیربناي عبارات استعاري  مفهومیِ هاياستعاره

                                                        
1. Pragglejaz Group 
2. G. Steen 
3. Metaphor identification procedure 

 نگاشت بنديدسته

ي ذهنی قبل تجربه
از مفهوم پردازي                       

 بیان

سازمان بندي 
 هاي متفاوتمقوله
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 ؛کلمات مرتبط با استعارهکردن مشخص .1
 ؛مرتبط با استعاره هايگزارهکردن مشخص .2
 صوري در کلمات استعاري؛ يکردن مقایسهمشخص .3
 ي؛استعار کردن ساختار قیاسی کلماتمشخص .4
 مفهومی. هاياستعارهدر  قلمروییکردن نگشت بین مشخص .5

 
  هاي پژوهشیافته. 5

رباعی حاوي  64 شد که مشخص ،هاي یافت استعارهبا استفاده از شیوه رباعی 223پس از بررسی 
مفهومی ي هاستعارها از منظر به تحلیل شناختی آنند. سپس هست مفهومی زمان و عمر هاياستعاره
هاي گوناگونی در شیوه خیام زمان و عمر را بهدهد که نشان می استعارهاتحلیل این یم. پرداخت

  کرد:بنديدسته ها راآن زیر صورتبهتوان که می کرده استسازي رباعیاتش مفهوم
  

  است.  بختیشور باعثزمان . 1,5
هاي مفهومی استعاره ذیلسازي را ن نوع مفهوم) ای2005( کووچش ) و 2003و جانسون ( لیکاف
خود را  بخشی به اشیاپردازي به شکل جانکنند. گسترش این مفهومبندي میطبقه 1یشناسهستی

هاي انسانی ویژگیکه داراي  بدأییي ماز طریق حوزه ءبخشی به اشیا، جاندهد؛ در واقعنشان می
ها از آن .)Lakoff & Johnson, 2003: 34شود (میراك و بیانمفهومی اد يهاراست، در یک استع

 کووچش کنند و یاد می یشناسهستی هاياستعارهترین نوع واضح عنوانبه أبخشی به اشیجان
شیء به یک از یک غیریابد ي مقصد فرصت میارد که در این نوع استعاره، حوزهد) بیان می2010(

به درك  زمان یک شخص استسازي، ما از طریق درك نوع مفهوم ). در این35شیء بدل شود (ص. 
) عنوان می2010( کووچش که  گونهانم. همرسیمیخاص  اياي خاص و با ویژگیبه شیوهزمان 

گر، بلعنده، متعددي است: دزد، درو هايزیرشاخهداراي  یشناسمفهومی هستی يهکند، استعار
توان از سازي زمان را می). این مفهومLakoff, 1994کننده () و تعقیب50-49همان:(غیره  خرابکار،

درك کرد. براي مثال،  ،شودبخشی به آن نسبت داده میهایی که در متن به شکل جانافعال و صفت
)، به destroyکردن (ویران)، devour)، بلعیدن (reap( درو کردناز افعالی در انگلیسی مثل  کووچش 

ی قلمرویفهم بهتر این استعاره مفهومی، نگاشت بین منظوربهکند. ) یاد میcatch upچنگ آوردن (
  شود.آن به شکل ذیل نشان داده می

 
  مبدأ قلمرومقصد                                     قلمرو

  عامل شوربختی                  زمان                     
                                                        
1. ontological conceptual metaphor 
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 عمر دزدِ                            گذر زمان             
 دشمن /قاتل (مرگ)                           گذر زمان             

  غدّار /(مرگ) دروگر                  سرعت گذر زمان           
  /قاضیبلعنده غاصب/ ویرانگر/                  زمان                ياحاطه

ي مثل عمر، مرگ، زندگی) را به شیوهمفهوم زمان (و عناصر وابسته به زمان  کمابیشخیام نیز     
؛ 6 یکند (رباعانسانی که دشمنی می چونانمان ز انگاریدنپردازي کرده است و با بخشی مفهومجان

می  )، درو؛ آرند یکی و دیگري بربایند128 دزدد (رباعیمی)، که زمانه دشمنی غدار است می خور
؛ این چرخ فلک بهر  85 کشد (رباعی، می)؛ این چرخ فلک بسی چو ما کِشت و درود53کند (رباعی 

- ، به مفهومغیره و )غدار است یخورکه زمانه دشمن یم؛ 6دهد (رباعی ) فریب میهالك من و تو
  پردازیم:ي از این استعاره مفهومی زمان میادر زیر به ذکر نمونهپردازد. پردازي استعاري زمان می

  : 6 رباعی شماره
  دست تو ز جام می چرا بیکار استاکنون که گل سعادتت پربار است                 

  است         دریافتن روز چنین دشوار است زمانه دشمنی غدارمی خور که 
   مفهومی مربوط به زمان هاياستعاره

  زمان دشمن است. 
  زمان فریبکار است. 

استعارهبندي شوند و قرار بگیرند: تقسیمتوانند در مراتب سطحی متفاوتی مفهومی می هاياستعاره
. )Lakoff & Johnson, 2003; Kövecses 2005(2سطح جزئی هاياستعارهو  1سطح کلی هاي

هاي دارد که حاوي مفاهیم کلی و ویژگیاي اشاره مفهومی هاياستعارهسطح کلی به  هاياستعاره
ي زمانه در این واژهرسد که به نظر میشود. سطح جزیی را شامل می هاياستعارهکلی است، و 

در نظر گرفته  (فرهنگ فارسی معین: زمانه) و دهر (زمان) ،عصر حاضر ،عصر ،رباعی به معناي عهد
نیز اشاره دارد به این صورت که زمانه بخشی همچنین زمانه در معنایی مجازي به روزگار  است.شده

سطح  هايتوان به استعارهمی، زمانه زمان استاز زمان به معناي ازلی آن است. بنابراین، از مجاز 
سطح کلی  يهاستعار يهرمجموعیز یافت که است دستزمان فریبکار و  زمان دشمن استجزئی 

 .قرار بگیرند، است یشوربختزمان عامل 
میزمان به کمیت زمان بر يهپردازي دربارکه این نوع مفهومد است ق) معت1391تسلیمی (     

بار زمان است و معنایی منفی و ناخوشایند ي رنجهبه معناي انداز »3یت زمانکمّ«گردد. در واقع 
، پیري و مرگ که از فرسودگیزمان خطی است؛  باراندوهدارد. [...] کمیت زمان پیامد هراسناك و 

                                                        
1. Generic level 
2. Specific level 
3. Quantity of time 
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). 15- 14(صص.  »و فقط باید با کیفیت فراموشی، سرگرمی و مانند آن از میانش برد رودینم نیب
عر و تفکر خیامی است، استدالل عرفانی بودن شکم غیربه دست باورمندانکه از  ،یمیدر واقع، تسل

سازي شده است، بشر مفهوم رنجعامل بدبختی و  چونانزمان  کهنیاکند که در رباعیاتی شبیه به می
 زمان زاییده تقلیل این ادبارِ سعی در-1کیفیت زمان-نوشیگذرانی و میچون خوش مفاهیمیشاعر با 

- گذرانی دعوتو خوش گساريبادهبه  ، شاعر انسان رامصرع سومبنابراین، در این رباعی و در  ؛دارد
خواهد با این عناصر به جنگ دشمن فریبکار خود یعنی زمان تلویحی از انسان می طوربهکند و می

  برود. 
 است.  چیرهموجودي زمان . 2,5

ی آن را به شکل ذیل رسم نشان قلمرویدر ابتدا براي درك بهتر این استعاره مفهومی، نگاشت بین
 شود.داده می

  مبدأ قلمرومقصد                                     قلمرو
  موجود چیره       زمان                         

 بازيکارگردان عروسک          زمان                    دور
 عروسک            بشر                        

  دروگر (مرگ)/غدّار          سرعت گذر زمان          
  استاد                زمان        بیکرانگی

  شاگرد         ضعف و محدودیت بشر   
در رباعی . کرده استپردازي ی مفهومهاي متفاوتشیوهکلی را به سطح مفهومی  يهخیام این استعار

 عنوانبه زماندرس از ي هجلس2يهوارخیام با استفاده از طرح) اریروزگار کردم بس يشاگرد(513
تواند در یادگیري اسرار بر استاد چیره شود. نمی داند کهکند و خود را شاگردي مییاد می استاد

در جایی دیگر و در  دهد.تلویحی برتري و چیرگی زمان را نشان می طوربهپردازي این مفهوم
 چونمان زجنگ،  يهواراین بار در چارچوب طرح، چیره نشد) یکسچیه(بر چرخ فلک  120رباعی

شود و  شده است که هیچ بشري قادر نیست بر آن چیرهپردازي اي مفهومکم فرماندهموجود یا دست
به مجازي طوربهکه  زمان، (در پاي اجل یکان یکان پست شدند) 125او را شکست دهد. در رباعی

 ابناي يهپردازي شده است که هماي مفهومفرمانده در کسوتپردازي شده است، مفهوم جلاَ  سان
(ما لعبتکانیم و فلک  169در رباعیشوند. زنند و ذلیل میوي زانو می پیشیکی پس از دیگري  بشر

زمان را به بازیگردانی مفهومبازي،  يهواري دیگر و با استفاده از طرحا، شاعر به شیوهلعبت باز)
که ابتدا به شکل دور افالك خیام زمان را  تاباند.هد بشر را میپردازي کرده است که هر طور بخوا

- شبهاي خیمهگردان عروسک، به مانند عروسک)1367(الفاخوري و الجر،  پردازي شده استمفهوم
                                                        
1. Quality of time 
2. Schema  
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، و در گرداندها را میهر طور بخواهد عروسک مقتدرانه طرزيکند که به پردازي میبازي مفهوم
هاي از این استعارتحلیل نمونه در زیر بهزند. ها را در صندوق عدم (مرگ) رقم مینهایت نیستی آن

 پردازیم:مفهومی می ي
  : 169رباعی 

  ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز                      از روي حقیقتی نه از روي مجاز
 افتیم به صندوق عدم یک یک باز      بازي چو همی کنیم بر نطع وجود         

در این رباعی و در مصرع اول آن، ابتدا زمان به شکل استعاري به اجسام در حال حرکت     
 ).Lakoff, 1993: 45( شده استپردازي ) مفهومزمان جسم در حال حرکت است(چرخش فلک) (

آورد، یعنی زمان محصول می به وجودشناسی ایران قدیم، چرخش افالك زمان را همچنین، در ستاره
سپس، این جسم در حال حرکت (در  ).507- 505 :1367فالك است (الفاخوري و الجر، چرخش ا

کلی  يگردانی است که سناریواینجا گردش افالك و اجرام آسمانی) یا همان زمان به شکل عروسک
گردان ها را تعیین کرده است. این عروسکهاي آنها (لعبت) را نوشته و از قبل نقشزندگی انسان

پردازد و هر طور که بخواهد، بدون یبازي مشبها در نمایش خیمهمقتدرانه به بازي با عروسک
ها را بازي میدهد، عروسکها را نشان میانسان ارادگیجان که مفهوم بیهاي بیدخالت عروسک

پردازي شده است و پایان عمر یا مرگ نیز به شکل دهد. در این رباعی، زندگی نیز به بازي مفهوم
وي  خیام را با تفکرات زروانی يرانگارانههاي جباین دیدگاه پردازي شده است.صندوقچه مفهوم

در این آیین اعتقاد به این است که زمان (زروان) خدا است و سرنوشت و  چراکهدهند نسبت می
ها در دست اوست زند و عواملی همچون تولد و مرگ انسانتقدیر هر چیزي را در جهان رقم می

  .)1369 قراگوزلو، ذکاوتی ؛1384 پور،لیوحسام حسن ؛1389 (قنبري،
رهوادر چارچوب طرح کمدست، است چیرهزمان موجودي  مفهومی يهرسد که استعاربه نظر می    
تدار زمان و چراکه عالوه بر اق ،پردازي بخش پیشین ارتباط مفهومی داشته باشد، با مفهومجنگي 

که در جنگی نابرابر بر تلویحی به دشمنی تعبیر کرد  طوربهتوان زمان را آن، می ناپذیريشکست
 سازد. ها را نابود میشود و آنیها پیروز مهمه انسان

 زمان محفظه است.. 3,5
 را زمانشاعر متفاوتی انجام گرفته است. در واقع،  أهاي مبدبا حوزهپردازي زمان نیز این مفهوم

 همچون هایی، حوزهکرده استپردازي مفهوم متفاوتی أهاي مبدحوزه برحسبمقصد  يهحوز مثابهبه
؛ 146نگرم، و چندان که به صحراي عدم می ؛135رباعی شدن و رفتن (دایره یا صحرایی براي وارد

؛ اوراق 95(رباعی  است شده آن نوشته رکه مطالبی د ی)، کتاباي کآمدن و رفتن ماستدر دایره
 ؛128و ه شیرین و چه تلخ، ؛ پیمانه چو پر شود چ39)، پیمانه (رباعی وجود ما همی گردد طی

 ادیوزکمآن را شود در ظرف زمان که نمی ظروفیعمر همچون م و )پیمایندپیمانه عمر ماست می
). پیمایند؛ پیمانه عمر ماست می128چون روزي و عمر بیش و کم نتوان کرد، و  ؛157 کرد (رباعی
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: نخست کرد يبندمیتقسو دسته توان به دمحفظه را می برحسبزمان  يهپردازي و تجربمفهوم
بودن از محفظه و یا خروج از یک محفظه و ونربودن یا بییعنی داخل 1بیرون- گیري داخلجهت

شدن محفظه با ) ؛ و دوم پرشدن و خالیLakoff & Johnson, 2003ي دیگر (دن به محفظهداخل ش
پردازي شده ت خیام، زمان به هر دو شکل مفهومدر رباعیا). 2006 ،کووچشموادي که در آن است (

رادي وارد آن میاست که افاي تشبیه شدهاي دایرهزمان به محفظه 146مثال در رباعی  است، براي
ي خشی از زمان است و با زمان رابطهعمر که ب 128شوند، و در رباعی شوند و از آن خارج می
شود و یا در مورد رباعی است که مواد داخل آن کم میي شدهپردازمفهوم ايمجازي دارد، به محفظه

توان آن را اي است در ظرف زمان که نمیماده عمر) و کم نتوان کرد شیو عمر ب يچون روز(157
  کنیم:ها را تحلیل میه، یکی از این رباعیبراي نمونکم و زیاد کرد. 

  : 146 رباعی
  او را نه بدایت نه نهایت پیداست اي که آمدن و رفتن ماست در دایره
  نزند دمی در این معنی راست        کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست کس می

 شده است که کامالً پردازي اي مفهومعمر به شکل دایره طول کمدستیا در این رباعی، زمان و     
خارج ن، آمدن ما به داخل آن و آماهیت  درستیبهست نی ناشناخته و اسرارآمیز است و کسی قادر

تواند نشانمی ،شودپردازي میکه زمان به شکل دایره نیز مفهومنما از آن را توضیح دهد. ای شدن
مفهومی زمان را با  يهکه از این جنبه این نوع استعاري محاصره شدن در چنگال زمان باشددهنده
در هر دو استعاره، زمان  چراکه، سازد، مرتبط میاست چیرهزمان موجودي مفهومی  يهاستعار

ند، بروند، یاتوانند بییزمان م يهها فقط به ارادیره است و انسانبر انسان و سرنوشت او چ نوعیبه
تواند به شکل ذیل مفهومی می يی این استعارهیقلمروبنابراین نگاشت بین فعالیت کنند، و غیره.

  باشد.
 

  مبدأ قلمرومقصد                                     قلمرو   
  محفظه                   زمان                                   

 برداشتن  ظرف رد              زمان                 احاطه
 ماده موجود در ظرف               بشر            (سرنوشت)

  بودن ظرفنامحدود               زمان             بیکرانگی
  ورود به ظرف               بشر          آمدن (تولد)

  خروج از ظرف               رفتن (مرگ) بشر        
  زمان کاالیی (ارزشمند)  است. . 4,5

                                                        
1. In-out orientation 
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داده قرار  مدنظری از زمان است، عمر را که بخش طول، خیام بیشتر زمانپردازي در این نوع مفهوم
پردازي اي مفهومچون سرمایه، عمر را هم(افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد) 121در رباعی است. 

ر رباعی دعمر اشاره به پیري دارد.  يهسرمایرفتگی ، و این از دسترفته استه از دست کند کمی
 52در رباعی  .پردازي شده استمفهوم نقد، عمر به کاالیی (این یک دم نقد را به عشرت بگذار) 68

بها از مخاطب میپردازي عمر به کاالیی گرانبا مفهوم شاعر، مایه ما ده روز است)(چون عمر گران
هاي زمان یا عمر پردازياین مفهوم يههم ارزشی در دنیا معامله نکند.خواهد آن را با هر متاع بی

زمان مفهومی  هاياستعارهبودن آن را در قالب محدود  نوعیبهیا کاالیی ارزشمند کاال  يهمثاببه
بازگشت است، عمر دو روز است، عمر دم و بازدم ي سریع و بیعمر سفر ،منبعی محدود است

کار اوتی در شعر خیام بهاي زبانی متفشکل این رباعیات نیز به و البته، انددادهو غیره بازتاب  است،
(این یک دم عمر را غنیمت  77و اي) این یک دم وقتت که نِه(دریاب تو  57 در رباعی مثالًاند (رفته

بر ) نزدیک است که 1391کیمیت زمان تسلیمی ( يهنظری هپردازي زمان بنوع مفهوم این .شمریم)
تلطیف کند، به کیفیت زمان روي میمداري عمر را بودن و کجکه محدودخیام براي این مبناي آن

به دمی عاریتی بند  در دنیایی که دو روز بیشتر نیست و عیش و نوشمخاطب و خودش را به  وآورد 
  مفهومی به شکل ذیل است. ياین استعاره ییقلمرونگاشت بینکند. است، دعوت می

  مبدأ قلمرومقصد                                     قلمرو
  کاالي ارزشمند                 زمان (عمر)                        

  شدن کاالمصرف          گذر زمان (عمر)                   
  بودن منابع و کاالمحدود          بودن طول عمر            محدود

  حامل کاال           بشر (با طول عمر محدود)      
 راز است.  و زرمموجودي پر زمان .5,5
راز بودن زمان دارد. گاه زمان (یا اشاره به پررمزور رباعیات خیام مان دپردازي زدیگر مفهوم يهشیو

 دایعمر را بها پ یباق نیکا؛ 27داند (رباعی بیه شده است که قیمتش را کسی نمیعمر) به کاالیی تش
پردازي شده است که کسی چون گرهی مفهومجل) هماَمجازاً راز زمان ()، گاه مشکل رمز و ستین

دوران فلک (زمان) در  گاه)، ؛ کس مشکل اسرار اجل را نگشاد156 قادر به گشودن آن نیست (رباعی
؛ در پرده هزار 84ها آگاه نیست (رباعی از آن ي اسرارش هزاران بازي دارد که هنوز کسیپشت پرده

قادر  ،باشداستاد  همهر چقدر است که انسان  پیچیده زمان دانش و اسرار گاه، )گونه بازي دارد
روزگار  يشاگرد ؛135، و ؛ هر بند گشاده شد مگر بند اجل134 (رباعی به اسرار آن پی ببردنیست 

راز است که انسان در آن حیران و رمزوپر قدرآنفلک)  چرخِمجازاً هی  زمان (و گا) اریکردم بس
دست هاي آن را بهشود برخی از جنبهسوي آن میا فانوس خیال و نور کمسرگردان است و فقط ب

 ياین استعاره قلمروي نگاشت بین). فانوس خیال از او مثالی دانیم ؛176 (رباعیخیال و وهم سپرد 
  مفهومی به شرح ذیل است.
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  مبدأ قلمرومقصد                                     قلمرو
  موجود پررمزوراز                          زمان                    

  حریففن/استاد همهکاالیی با قیمت ناشناخته           چیستی زمان               
 /شاگردو حیران موجودي ناآگاه                  بشر                     

  کنیم:مفهومی بررسی می ةها را از نظرگاه استعاررباعی در زیر یکی از این
  : 135رباعی 
  وجود خود شاد نیمیک دم زدن از ز بند عالم آزاد نیم            یک روز

  شاگردي روزگار کردم بسیار          در کار جهان هنوز استاد نیم
مجازي  يهتوان رابطعالوه، میهب. (فرهنگ فارسی معین: روزگار)زمان است  ،یکی از معانی روزگار

ي روزگار معانی زیر روزگار در نظر گرفت. در فرهنگ فارسی معین ذیل واژه- به کل را بین زمان ءجز
همچنین در دیگر  .روزگار): معین فارسی وقت (فرهنگ زمان،. 3 دنیا .2. عصر دوره، .1آمده است: 

گار زمان و وقت در نظر عمید، دهخدا، و غیره نیز یکی از معانی روز ازجملههاي لغت فارسی فرهنگ
پردازي شده است که دست مفهوماستادي چیره چون زمان در این رباعیبنابراین،  .است گرفته شده

تواند اسرار آن را بازگشاید. از سوي دیگر، در این در محضر وي هنوز نمی تلمّذ همهنیبااانسان 
علمی  چیرگی چراکهمفهومی دارد  یدستی و برتري وي نیز ارتباطرباعی استادي روزگار با چیره

 زمان موجودي پرمفهومی  يهکه استعارشود گفت می بنابراین. را برساندروزگار  چیرگیتواند می
  داراي ارتباط مفهومی است. است رهیچمفهومی زمان موجودي ي هاست، با استعار راز و رمز

  
  يریگجهینت

در رباعیات خیام شناسایی و مربوط به زمان و عمر  هاياستعارهکلی  يه، پنج دستجستار در این
  : بررسی شدند

  بختی است.باعث شورزمان . 1
  است.  چیرهزمان موجودي . 2
  زمان محفظه است.. 3
  زمان کاالیی (ارزشمند) است.. 4
 راز است. ورمززمان موجودي پر.  5

استدالل تسلیمی طبق  بر، باید گفت که بختی استباعث شور زمانمفهومی  يهاستعار يهدربار    
 چونانزمان را  کرده استهاي متفاوت سعی کیمیت زمان، خیام به شیوه يه) در نظری1391(

تلخ  بشردنیاي فانی را در کام  ت زندگی در ایندشمنی فریبکار و بدخیم معرفی کند که مدام لذّ
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 ،)1391تسلیمی ( از نظراست.  »کیمیت زمان«ي ند. این همان کمیت زمان در نظریهکمی
. [...] کمیت دارد ندیناخوشاو معانی منفی و  است بار زماني رنجاندازهبه معناي کیمیت زمان «

ي ام نیز برارسد که خیبه نظر می). 15(ص.  »بار زمان خطی استزمان پیامد هراسناك و اندوه
یی أهاي مبدست تا این مفهوم را در قالب حوزها کوشیدهزمان،  يهها دربارنشان دادن این ویژگی

کند. پردازي غیره مفهوم بکار، قاضی ناعادل، ودست، قاتل، دشمن فریچون دزد، دهقان داس به
مفهومی می هاياستعارهنکه با تحلیل شناسی شناختی مبنی بر اینابراین، با توجه به نظریات زبانب

پردازي توان این نوع مفهومکم یک فرد دست یافت، مییا دست توان به زیربناي فکري یک جامعه
 (زمان) که روزگار دانست ادباري از از شکایت و نارضایتی خیام حاکیعامل بدبختی را  چونزمان 

، التفات دارند. در اکثر رباعیاتی که به این جنبه از زمان کرده استها را ضایع و خوشی ایجاد کرده 
به  ساننیاخواهد که د و میخوانشمري میغنیمتعیش و نوش و دمبه خیام خود و مخاطب را 
زمان موجودي  است و چیرهمفهومی زمان موجودي  هاياستعارهدر مورد  جنگ بدخویی دنیا برود.

- دیده می خیام  نوعی جبرگرایی يهکه در اندیش استدالل کردطور توان اینمی  ،رمز و راز استپر
 ،1(برتلس داندر خود و مسلط به تقدیر انسانی میشود که زمان و چرخش دور فلک را فایق ب

، این دو . در واقعشود و به اسرار آن دست یابدط ، و انسان هم قادر نیست بر آن مسلّ)1374
گاه به ( چیرهاین موجود  چراکه دارندمفهومی به شکلی تنگاتنگ با هم ارتباط مفهومی  يهاستعار

از  یا کنایت صراحتبه )ي اسرار و غیره، گاه به شکل پردهگردانعروسککل به ش شکل استاد، گاه
ها و ریشه در پرسشه گري خیام کالادري ،دارد. در واقعگري حکایت الادري نوعی عجز انسان و
راند که در پس پرده ام از موجودي به نام زمان سخن میدارد، و همچنین مد هاي ويجواب نگرفتن

مندي از لذات است که انسان را از تکاپو و بهرهگري مثبت تلقی شدههزار بازي دارد، نوعی الادري
  ). 1389:133 دارد (قنبري،دنیا باز نمی

مفهومی زمان محفظه است و زمان کاالیی ارزشمند است، با یکدیگر ارتباط مفهومی  هاياستعاره    
مربوط به آن مانند ورود و خروج به این محفظه، پر 2هاي تصویريوارهمحفظه و طرحدارند. در واقع، 

ي کرده پردازفهومکاالیی محدود م چونزمان و طول عمر را  ،و خالی شدن آن، ظرفیت آن و غیره
و زودگذري زمان با  کمیابیبنابراین، این ؛ مندي از آن کوتاه استاست یا بهره ابیکماست که 
است و باید  ارزشمندو محدودي  کمیابهر چیز  تقریباً چراکهبودن ارتباط مفهومی دارد ارزشمند
استعاره درباره زمان مند شد.در رباعیات خیام نیز هر دو ا دانست و تا حد ممکن از آن بهرهقدر آن ر

، این محفظه که به شکل زبانی دایره آمده 34ها مانند رباعی در برخی از این رباعیاند. کار رفتههب
است، با خود نوعی سرگردانی نیز به همراه دارد و همین مسئله نوعی ارتباط مفهومی بین این 

راز است  و رمز زمان موجودي پر است و چیرهزمان موجودي  هاياستعارهمفهومی با  يهاستعار
                                                        
1. Y. Bertels 
2. Image schema 
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بودن به سرگردانی هم اشاره دارند و ها عالوه بر القاي مفهوم محدوددر واقع، محفظه کند.ایجاد می
اند. روزمره هم چاه، غار، و غیره نمادهاي ظلمت و سرگردانی بودهدر ادبیات فارسی و حتی زندگی 

مفهومی  يهآورد و این با استعارشدن را فرا یاد میکردن و محاصرهاحاطه يمحفظه همچنین ذات
  کند. است نوعی ارتباط مفهومی ایجاد می چیره يزمان موجود

مفهومی  يههاي پنج استعاراستدالل کارگیريبهها و بندي کلی از نتایج تحلیل دادهدر یک جمع    
باط مفهومی بین این ارت نوعیبهتوان استخراج شده است، می ي خیامیزمان که از شعر و اندیشه

خیام و  يهثبات در اندیش نوعیبهکه خود  مفهومی مربوط به زمان نیز دست یافتي هپنج استعار
 يهدهندنشان چراکه ،انتسابی باشدمعیاري براي محک زدن رباعیات اصیل و خیامی از رباعیات 

 مفهومی دیگري هاياستعارهکه کنیم در پایان باید به این نکته اشاره  انسجام در اندیشه شاعر است.
 است؛ حرکت حال در ايزمانشی است؛ روز دو عمر است؛ بازدم و دم عمر تغییراست؛ عامل (زمان

شود که بهمینیز در رابطه با زمان و عمر در رباعیات خیام دیده  است) بازگشت بدون سفري عمر
  . استاین نوشتار  يهخارج از حوصلها آن بررسی شدن بحث،گستردهدلیل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      1397 پاییز و زمستان - دومشماره  -سال اول - معنا و نشانه فصلنامهدو                                 46   

  
  

  فارسی منابع
 نشر: مسکو. عثمان نوري محمد رستمعلی اهتمام به. خیام رباعیات). 1959( .ادواردویچ یوگنی برتلس،

   .)خاور ملل ادبی آثار سلسه( شوري علوم فرهنگستان خاورشناسی انستیتو
 اتیرباع يهدر ترجم یشناختییبایتعادل ز). 1395( .الدین، حسینو پیرنجم حسابی، اکبر؛ بر، احسانپناه

. مطالعات زبان و ترجمهفصلنامه ی. شناختي هو استعار افتیدر یشناسییبایز اتیبا استفاده از نظر امیخ
  . 19-40 . صص.)1( 49

  تهران: نشر آمه.. ي کیمیت زمانهاي خیام و نظریهرباعی). 1391( .تسلیمی، علی
 علومي همجل ،آمد؟ پدپد چگونه خیام آلودحیرت هايپرسش). 1384( سعید. پور، حسام و لی،کاووسحسن

  .75-64 . صص.)3( 22. شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی
  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ي دهخدالغتنامه). 1350( .دهخدا، علی اکبر

 مرکز دانشگاهی نشر به وابسته دانش نشر يمجله. آفرین سخن حکیم ).1369( علیرضا. قراگوزلو، ذکاوتی
  .تهران

). شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت نظام با رویکرد 1390( صادقی اصفهانی، لیال
  . 107-129 صص.، جستارهاي ادبیي مجلهشعرشناسی شناختی. 

  . تهران: انتشارات زوّار.روزگار، فلسفه و شعر خیامنامه: خیام). 1389( .قنبري، محمد رضا
ي یازده رباعی دخیل مشترك بررسی سراینده ).1393( .کن، معصومه، واحد، اسداهللا و صادري، طاهامعدن

، شناسی ادب فارسیمتن. یدر رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوای
   .1-20 . صص.)23( 33ي شماره

  انتشارات امیرکبیر.  يهسسؤ. تهران: مفرهنگ فارسی معین). 1364معین، محمد. (
الگوي استعاري در رباعیات اصیل  پنج کالن ).1392( .توانگر، منوچهر و رضایی، والی ؛ویسی حصار، رحمان

  . 89-104 . صص.)6(3، شناسی تطبیقیهاي زبانپژوهشخیام. 
Reference 
Evans, V. (2004). The structure of time: language, meaning and temporal cognition. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Haspelmath, M. (1997).  
From space to time; temporal adverbials in the world’s languages. München/Newcastle: 
LINCOM EUROPA. 

Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and 
thought. 2nd ed., (202-251). Cambridge: Cambridge University Press. 

Lakoff, G. (1994). Conceptual metaphor homepage. Retrieved November 3, 2006 from 
http://cogsci.berkeley.edu/lakoff/. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago and London: the University of 
Chicago Press.  

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to 
western thought. New York: Basic Books.Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture: 
universality and variation. Cambridge & New York: Cambridge University Press.  

Kövecses, Z. (2006). Language, mind and culture: a practical introduction. New York: Oxford 
University Press. 



               47                                  ...ياي از دیدگاه نظریه زمان در رباعیات خیام: مطالعه 

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A practical introduction. New York & Oxford: Oxford 
University Press. 

Pragglejaz Group (2007). “MIP: a method for identifying metaphorically used words in 
discourse”. Metaphor and Symbol. 22 (1), 1-39. 


