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 با زبان انگلیسی یفارس زبان در زمان یواژگان مفاهیم یالگوها مقایسة
 افشار یجهانشاه یعل

 کرمان باهنر دیشهدانشگاه  علمی تهیأعضو 

 یالنیگ یمصطف 

 دانشگاه پیام نورهمگانی دانشجوی دکتری رشته زبانشناسی 

 چکیده

 در زمان از ما تجربه .عالقمندند زبان در آنها رمزگذاری نحوه و مفاهیم بازنمایی و استعاری گسترش به شناختی شناسان معنی

 و نمونه رویداد، لحظه، امتداد، مانند مفاهیمی اولیه، واژگانی مفاهیم سطح در. شود می بازنمایی و رمزگذاری زبان در سطح دو

 مفاهیم که شده سعی مقاله این در. است مطرح خطی لیتوا و سیار زمان سیار، خود الگوی سه ثانویه واژگانی مفاهیم سطح در

 داده در (2006) گرین و ایوانس بندی تقسیم طبق ثانویه، واژگانی مفاهیم و اولیه واژگانی مفاهیم سطح دو در زمانی واژگانی

 همچنین. خیر یا دارند وجود نیز فارسی در الذکر فوق مفاهیم همه آیا که شود مشخص تا گیرد قرار آزمون مورد فارسی های

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد آینده یا حال گذشته، های زمان به نسبت گوینده جهت

 .، الگوهای شناختیثانویه واژگانی مفاهیم اولیه، واژگانی مفاهیم زمانی، واژگانی مفاهیم شناختی، شناسی یمعن :ها واژهکلید

  مقدمه-4

 ی عالقه انتزاعی قلمروهای به عینی های قلمرو معنی یمتعم و گسترش مطالعه به شناختگرا شناسان زبان

 یا سازی نماد خود زبانی رمزگان در را خارجی واقعیت چگونه زبانوران بدانند خواهند می و دارند خاصی

 دانند، می مرتبط هم با را شناختی های حوزه تمام دانشمندان این که آنجا از. کنند می بازنمایی اصطالحاً

 منطقی، استدالل و تفکر مانند شناخت های قوه دیگر با دایمی تعامل در نیز را زبان شناختی ی حوزه

 معنی و نیست الفظی تحت معنی تنها نیز معنی از منظورشان و دانند می....و نگرش توجه، استقراء، قیاس،

 (semantic domains)معنایی های قلمرو به بنابراین دانند؛ می بررسی ی شایسته را وار المعارف دایره

 معنایی واحد یک نمودن مشخص برای بافتی را قلمرو (Longocker,1987) النگاکر تعریف طبق و قائلند

 های قلمرو یا بافتها حسب بر مفهوم یک و هستند شناختی قلمروها گشتالتی، نگاه این در. گیرند می نظر در

 مراتبی سلسله طور به که هستند هیمیمفا خود قلمروها. شود می تعریف مفهوم آن نمودن مشخص برای الزم

 که شود می مشخص متعددی قلمروهای ی وسیله به مفهوم یک که صورت این به شوند؛ می دهی سازمان

 حسب بر که هستند قلمروهایی اصلی قلمروهای. گردند می مشخص دیگر قلمروهای برحسب نیز آنها خود

 (TIME)زمان هم و (SPACE)فضا هم که است معتقد (همان)النگاکر. شوند نمی مشخص دیگر قلمروهای

 در. داند می تر بنیادی فضا از لحاظی به را زمان همچنین وی. هستند  شناختی نمود باز ابتدایی قلمروهای

 مفهوم در شناختی زبانشناسان ادعایی جهانی الگوهای آیا که است پرسش این به پاسخ ما هدف تحقیق این

 و شناسان زبان آثار از بسیاری در زمان الگوهای و ساختار. خیر یا دارند وجود نیز فارسی زبان در زمان سازی

 ،1975 (Gibson)گیبسبون رک مثال برای)است گرفته قرار تحقیق و بررسی مورد شناختی شناسان معنی

 ((2004 :(Evans)ایوانس ،1999(Engberg-Pedersen)سون پدر -اینگبرگ ،1987 :النگاکر

 سازی مفهوم برای که است (Green,2006) گرین و ایوانس اثر اساس بر تحقیق این نظری چوب چهار

 ،(DURATION) امتداد مفاهیم ی اولیه سطح در که گیرند می نظر در ثانویه و اولیه سطح دو زمان واژگانی

 تر وکالن ویژه فرهنگ که دوم سطح در و (INSTANCE) نمونه و(EVENT) رویداد  (MOMENT)لحظه

 را (TIME BASED MODEL) بنیاد زمان و (EGO BASED MODEL)  بنیاد خود ویالگ دو است

 زمان و (MOVING –EGO MODEL) خودسیار الگوی دو بنیاد، خود الگوهای در که کنند می مطرح

 می معرفی را نظری مبانی قدم به ماقدم مقاله، این در. دارند قرار (MOVING TIME MODEL)  سیار
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 زبان بررسیهای در که آنجا از. گذاریم می فارسی های داده محک به را شده مطرح عاهایاد گام هر در و کنیم

 می ملحوظ مجازی و کنایی استعاری،، الفظی تحت غیر و الفظی تحت از اعم ها داده ی همه شناختی شناسان

 ی گونه  سه شامل و ندارند ادبی یا خودکار زبان به وابستگی لحاظ از محدودیتی نیز ما های داده شوند،

 ای داده تحقیقات، گونه دراین. هستند (معاصر شعر بیشتر)ادبی ی گونه و معیار نوشتاری معیار، ای محاوره

 بندی جمع مبحث کل به توجه با را مطالب پایان در. کند رد کلی طور به یا و تایید را مربوط الگوی تواند می

با  تفاوتی اگر و وجودندارند الگوها کدام و دارند وجود االگوه کدام فارسی زبان در شود مشخص تا کرد خواهیم

 . کجاست در دقیقا هست، زبان انگلیسی

 بحث -1

 کتاب یعنی ایوانس کتاب اساس بر زمانی سازی مفهوم زبانی بین الگوهای (75-86 :2006) وگرین ایوانس اثر در

 رمز نحوه کتاب از بخش دراین. است گرفته قرار بحث مورد (2004)(The Structure of Time) زمان ساختار

 نظامهای وسیله به زمان دستوری گذاری رمز نه است گرفته قرار بحث مورد شناختی معنی ساختار در زمان گذاری

 .نیست ملموس فیزیکی حسی ی تجربه زمان فضا، خالف بر که اعتقادند این بر نویسندگان زمانی

اختصاص (مثال نظام بینایی)ن که برای ارزیابی تجربه ی فضایی حسی انسا – اداراکی دستگاه برخالف همچنین،

 با اینحال ما از گذر. برای پردازش تجربیات زمانی طراحی شده باشد نداریم یافته، هیچ دستگاه مشابهی که مشخصاً

به  2111)بر طبق نظر ایوانس . این آگاهی از زمان ظاهرا تجربه ای سوبژکتیو یا درون نگرانه است. زمان آگاهیم

هایی که  های ادراکی مشابه با مکانیسم تجربه ی زمانی نهایتا می تواند به مکانیسم (نقل از ایوانس و گرین

یعنی وقفه های زمانی زیر بنای فرایندهای ادراکی قرار . تجربیات حسی انسان را پردازش می کنند ربط داده شود

اند و این لحظات ادراکی همگام شدن تجربیات ام گرفتهن "لحظات ادراکی" می گیرند و این و قف ها اصطالحاً

آزمایشات مختلف شواهدی به دست داده اند همچنین روزنه های زمانی را تسهیل می کنند حسی با پنجره ها یا

های زمانی ذاتی موجب می شود لحظات ادراکی به وجود بیاید و تا اندازه  که فعالیت عصبی در مغز یعنی مکانیسم

 (33، همان)مسئول مدرکات ماستی بسیاری 

آگاهی ما از . هر چند زمان چیزی فیزیکی که عینیت داشته باشد نیست، اما به هر صورت تجربه ای واقعی است

این نهایتا پیامد و مکانیسمهای . زمان از پردازش  ادراک کردن واز ویژگیهای دستگاه ادراکی ما به وجود می آید

به تنوع لحظات ادراکی منجر می شود که به نوبه خود زیر بنای پردازش ادراکی زمانی، مختلف در ذهن  است که 

برای  پیامد این امر این است که زمان به همه تجربیات انسانی وارد می شود و بنابراین شناخت زمان. می شود

ه ی ذهنی ما از یکی از تبعات این واقعیت این است که تجرب. تنحوه عملکرد پردازشهای ادراکی بسیار بنیادی اس

توانایی ما در ارزیابی امتداد زمان،  :زمان پدیده ای یکپارچه نیست بلکه شماری از تجربیات زمانیمان ناشی می شود

 (78همان، )وغیره  "اکنون "همزمانی، نقاط زمانی، احساس امتداد طوالنی یا کوتاه از زمان و تجربه ی ما از

  شناختی هایالگو و واژگانی مفاهیم نمایی باز -2-4

 اولین. دهد می نشان را مندی سازمان سطح دو شود می بازنمایی و گذاری رمز زبان در که آنگونه زمانی ی تجربه

 صورت یک با که است معنایی واژگانی مفهوم یک. است مرتبط (Lexical concepts)واژگانی مفاهیم با سطح

 عبارات مثالهای. شود می بازنمایی ((sense) زبانی درون مفهوم سنتی، اصطالحات طبق) واژه یک یا واژگانی

 بنای زیر که واژگانی مفاهیم. غیره و آینده حاضر، حال گذشته، زمان، مانند هایی واژه از عبارتند انگلیسی زمانی

 مثال، برای. شوند می دهی سازمان مفهومی سطح در شیوه چندین به توانند می هستند دست این از هایی واژه

 .دهند می ساخت (MOTION) حرکت طبق بر(TIME)زمان به ظاهرا جهان زبانهای ل،مثا برای

 مفاهیم آن در که است  دهی سازمان از سطحی که مرتبطند زمان شناختی الگوهای با مندی سازمان دوم سطح

نس و به نقل از ایوا2111) ایوانس. یابند می انسجام قراردادی (imagery)تصوری الگوهای با مختلف واژگانی

 "طوالنی مدت" درعبارت مثال، برای. نامد می(concept elaboration)مفهومی بسط را فرایند این (گرین
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 بسط را واژگانی مفهوم که تصویری که حالی در شود می بیان امتداد با زمان واژه توسط شده بیان واژگانی مفهوم

 . شود می (lexicalised) شده واژگانی(LENTH) طول با دهد می

  زمان واژگانی مفاهیم -2-2

 واژگانی ومفاهیم (primary)اولیه واژگانی مفاهیم بین زمانی واژگانی مفاهیم از بحثش در (2004) ایوانس

 تجربیات به و بشر شناختی پردازش های جنبه به اولیه واژگانی مفاهیم. گذارد می تمایز (secondary)ثانویه

 این از تجربیاتی که آنجا از. شود می مرتبط غیره و اکنون لحظه، یا مانیز نقاط زمانی، هم امتداد، مانند زماینی

 این از مفاهیمی که است این پیامدش کرد، ردگیری بنایی زیر ادراکی مکانیسهای و پردازشها تا توان می را دست

 .باشند تر بیهش مختلف زبانهای بین در شوند، واقع که جا هر و باشند متداولتر جهان زبانهای در احتماال دست

 ویژه فرهنگ معموال بنابراین و(cultural constructs) فرهنگی ساختهایی ثانویه واژگانی مفاهیم عوض، در

 کاالهای مانند را آن تواند می که است ارزشمند کاالیی عنوان به زمان مفهوم مفاهیم این برای خوبی مثال. هستند

 در است، حاضر و حی صنعتی جهان زبانهای در مفهوم این درحالیکه. رساند فروش و خرید به ملموس تجاری

 .(79 همان،) است غایب کامال صنعتی غیر فرهنگی زبانهای از بسیاری

 واژگانی عنصر زمان، برای ناپذیر خواسته اولیه واژگانی مفاهیم برخی از ای نمونه دادن دست به منظور به

 آشکار مختلف بافتهای در که اولیه واژگانی مفهوم چهار صورت، این. داد خواهیم قرار مالحظه مورد را(time)زمان

 . نمونه و رویداد لحظه، امتداد، از عبارتند کنیم می بررسی اینجا در که را مفاهیمی. کند می گذاری رمز را شوند می

 امتداد واژگانی مفهوم -2-2-4

 protacted)     ممتد امتداد اولی. شوند می مرتبط متفاوت ذهنی ی تجربه دو به که دارد گونه دو امتداد مفهوم

(DURATION )دقت زیر ساختهای به. یابد می ادامه معمول از تر کند زمان که دارد ارتباط ای تجربه به و است 

 :فرمایید

4. Time drags when you have nothing to do. 

2. My first thought was, ‘Where did that car come from?’ Then I said tomyself, 
‘Hit the brakes.’... I saw her look at me through the open window,and turn 
the wheel, hand over hand, toward the right.I also[noticed] that the car was 
a brown Olds.I heard the screeching sound from my tires and knew...  that 
we were going to hit...  I wondered what my parents were going to say, if 
they would be mad, where my boyfriend was, and most of all, would it 

hurt...  After it was over, I realized what a short time it was to think so many 

thoughts, but, while it was happening, there was more than enough time.It 
only took about ten or fifteen seconds for us to hit, but it certainly felt like 

ten or fifteen minutes.(Flaherty 1999: 52( 

  (439: 4931 فرخزاد، فروغ). کشدار موذی های خمیازه ی جمعه /متروک ی جمعه /ساکت جمعه .9

 (212: همان)زنم می حرف شب نهایت از و تاریکی نهایت از من /زنم می حرف شب نهایت از من .1

 .کشید طول سال دویست برام دقیقه دو اون .3

 است؛ تهی شده تجربه ی وقفه خاطر به یا که است خاصی محرک آرایش از آگاهی تشدید توسط ممتد امتداد

 جمعه" ساخت ی سیلهو به را جمعه روزهای در اعدام به محکومین طوالنی انتظار شاعر که(9)ی جمله مانند

 3و2در موقعیت جمالت   یا و کرده سازی نماد (4مانند جمله )حوصلگی بی و "کشدار موذی های خمیازه

. است بوده پر بسیار کوتاهی زمانی ی فاصله در شده تجربه چیز از زیادی میزان خاطر به وقفه آن اینکه بخاطر

 زودتر هرچه داشته میل شدت به گوینده که کرد تجسم را آوریاضطراب موقعیت توان می( 1) ی جمله در

 ممتد امتداد به مستقیم غیر صورت به "شب نهایت" عبارت تکرار (4)مانند جمله نیز( 1)ی جمله. شود تمام

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 285

 در "چراغ" و دیدار ی لحظه سیدن ر با شب رسیدن پایان به انتظار و وخستگی حوصلگی بی و دارد اشاره شب

 .زند می موج آن در شعر ی ادامه

 را زمان گذر ما که است زمانی و دارد نام(temporal compression)زمانی شدگی کوتاه امتداد، دوم گونه

 بدون ما که است همراه روتینی های رفتار از ما ی تجربه با وقتها بیشتر و کنیم می احساس معمول از سریعتر

 :کنید توجه زیر های جمله به. دهیم می انجام را کار آن زحمت بدون و زیاد توجه به نیاز
6. The time has sped/whizzed by. 

3. Where has the time gone? 

3. ‘Time flies when you’re having fun’. 

 (48 :1374شاملو،) منتظر نا سخت /واقعه / و بود اندک رحمانه بی /مجال .3

 جا وهر چیز هر/ بود جرجر باران دگر اکنون/ برق آذرخشی زد /شرق و جنوب بین/ ترق تندر ترکید .41

 (45 :1375 اخوان،)خیس

 در خواب /لیک و لکس چشم به خواب شکند دم یک نیست /شبتاب درخشد می /مهتاب تراود می .44

 .(444 :1375نیما،)شکند می ترم چشم

 .بود کوتاه من خوشبختی عمر .42

. نیست کردنی باور رویداد که شرایطی در هم آن شود، می "اندک" رحمانهیب صفت قید با مجال(3)جمله در

 رسانند، می را ای لحظه و سریع برخورد و انفجار دو هر که برق و ترق آواهای نام از استفاده (41)  درجمله

 sped/whizzed)نیز با عبارات ( 6)و گذر زمان در جمله شده بازنمایی زیبایی به جاری حوادث گذرشتابان

by)( 3)در جمله .شود نمی دایجا کسی غفلت درخواب لاخال ایهلحظ حتی ،(44)جمله در. است نشان داده شده

 انسانها که هایی موقعیت اکثر مثل زمان گذر (42و3) تجمال در .گوینده حتی متوجه گذر زمان هم نشده است

 .است سریع بسیار کنند، می ارزیابی گذر زود را آن اتمام از بعد و هستند شاد

  لحظه  :واژگانی مفهوم -2-2-2

 در نیز تجربه این. یکدیگرست از جدا لحظات اساس بر زمان ارزیابی در تواناییمان ما،  زمانی ی هتجرب دیگر ی جنبه     

 .شود داده تاب باز زیر های جمله صورت به تواند می زبان
49. The time for a decision has come. 

41. Now is the time to address irreversible environmental decay. 

 فروغ) سازد می ویران را خود تو چشمان نی نی در /من نگاه که  ./است مسدودی لحظه آن شاید زندگی .43

  (33: 1363فرخزاد،

: 1378اخوان،) .تاس ناب لذت خلوص محض/جادوئیست فرّار ی لحظه آن/است میدانی و نمیدانی آن او .46

223)  

 .نوشم می را ها لحظه /قطره /قطره /قطره /من .43

 به شاعر نگاه مانع سد یک مثل که خورد می گرهی معشوق نگاه به شاعر نگاه لحظه یک (43) مثال در

جدا بودن این لحظه از لحظات دیگر همانند دو جمله . سازد می ویران را او و شود می او از غیر چیزی

 لحظات بقی ما از که کند می متداعی را لحظه یک و نگاه دریک عاشقی ی جمله شعر این. است(41و49)

 کوتاه)باشد هم فرار اگر لحظه که دهد می نشان (46)مثال. است شده رجستهب سپس و جدا زندگی

 . هست دیگر های لحظه از تشخیص قابل، (زمانی شدگی

 رویداد واژگانی مفهوم -2-2-9

 که دارد می اظهار (همان) ایوانس. است اتفاق یک نوعی وبه مرتبط رویداد مفهوم با زمان سازی مفهوم سومین

 زمانی لحاظ از که واحدی به را خاص اتفاقات که آیند می وجود به زمانی پردازش از ادراکی سطح در ها رویداد

 :کنید توجه زیر مثالهای به "زمانی شکاف یا پنجره" یک یعنی دهد؛ می پیوند شده بندی قالب
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43. With the first contraction, the young woman knew her time had come. 

43. The man had every caution given him not a minute before to be careful with 

the gun, but his time was come as his poor shipmates say and with that they 

console themselves.(British National Corpus) 

 دادم انجام زدن  قدم ضمن را کار این .21

  بیرون خانه از زد مرد ،کرد طلوع آفتاب که وقتی .24

 (429: 4932، حافظ)زد عالم همه به آتش و شد پیدا عشق  زد دم تجلی ز حسنت پرتو ازل در .22

 گری نوحه کند همی رو چه دانی                  سحر خروس دم سپیده هنگام .29

  (32: ابوسعید ابوالخیر،بی تا)بیخبری تو و گذشت شبی عمر کز  صبح ی آیینه در نمودند که یعنی

 (پاپ ترانه یک از)وقتشه ؛رفتن وقتشه ؛وقتشه .21

 توسط (کند تمرکز داشته سعی گوینده (21و43)تجمال در کنید فرض مثال)خاص رویدادی مثالها، از یک هر در 

 معمول وقت که دارد می مفروض را فرض پیش این خواننده زیاد احتمال به ،(22) مثال در. اند شده واژگانی زمان

 رویداد و (43)مانند جملهباشد طبیعی نباید "کرد طلوع آفتاب که وقتی" یعنی جمله این در خانه از زدن بیرون

 قابل زمان اولین یا آغاز بی زمان در یعنی"ازل در"عبارت(22)مثال در. کند می تقویت را ظن این نیز "زدن بیرون"

 مفهوم هک دهد می نشان نیز (21)و (29) های مثال. کند می دار معنی و جسته بر را شده سازی نماد رویداد تصور

 .دارد پیوند زمانی ی باتجربه شدت به رویداد یک سازی

  نمونه  :واژگانی مفهوم -2-2-1

 تبعات از نکته واین کرد احصا توان می را زمانی های رویداد که است حقیقت این بنای زیر نمونه واژگانی مفهوم

 :کرد تصور "مشابه ادیروید" از شواهدی یا ها نمونه عنوان به توان می را مجزا رویدادهای که است بحث
23. With that 100m race the sprinter had improved for the fourth time in the 

same season. 

 (466: ،بی تاسیستانی فرخی)پار بود گونه بدین نه آمدن هنگام بهار همی آمد تر روی تازه امسال .26

 (همان)قرار یافتی درو هک نیافتی جایی                  آمدی اندر ره ز بهار چون هرساله .23

 .شد پیروز بیستم بار برای استقالل تهران،(دربی)آورد شهر هشتمین و سی در .23

 (316: 4932وی، مول)پیمانه سه دو کمتر گفتم را تو بار صد    خانه برد که را ما دیوانه، تو و مست من .23

 سال رویداد با هم تفاوتهایی یدادرو این چند هر دهد؛ می رخ ساله هر که است رویدادی بهار آمدن (26)مثال در

 مفهوم (23) ی جمله در(. 23مانند جمله. )اما این تفاوت ها مانع از مشابه دانستن رویدادها نیستدارد، گذشته

 واژگانی مفهوم دو( 23)جمله "fourth time " مانند (23)جمله در. است (typical) نوعی ای نمونه "هرساله"

 دهنده  نشان شوند، می خوانده ترتیب قیدی گروه و قید (66: 4939 شیدورد،فر ک ر)سنتی دستورهای در که

 نسخ دربعضیو  "صدمین" به و است منوال همین به وضع نیز(23)ی جمله در. هستند نمونه معنایی ی مقوله

 (34همان،) مولفان های مثال مانند نیز ها مثال این. کند می اشاره ننوشیدن بسیار نهی ی نمونه  "چندمین"

 عنوان به را ن وآ دانست مرتبط یکدیگر با توان می را زمانی رویدادهای که دهد می دست به زبانشناختی شواهدی

 .آورد شمار به واحد رویداد نوع یک از متمایز های نمونه

 نوروز عید  :رویداد یک زمانی های جنبه -2-2-3

 می نشان را زمانی های تجربه متمایز های جنبه هم آن که زمان، جز به ای واژه اند خواسته بخش این در مولفان 

 ما ساده و سهل تطبیق یک در . (81 :2006 گرین و ایوانس)اند زده مثال را کریسمس یواژه و کنند بررسی دهد

 می قرار بررسی مورد اش واژگانی مفهوم ی اولیه جنبه از را است زمانی رویداد از خاصی نوع که نوروز عید رویداد

 ایران های سنت از که است جشنی چند هر و شود می فهمیده تقویم به توجه با هم رویداد خاص نوع این. دهیم

 که زمانی یهتجرب از مشابهی ابعاد که برد کار به بافتهایی در توان می را نوروز عید عبارت اما شده، گرفته باستان
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 می نشات ما شناختی های توانایی از ظاهرا که اییه جنبه یعنی. دهد می نشان را کردیم توصیف زمان برای باال در

 ممتد امتداد بنابر نوروز، عید زمانی رویداد. دهد می تشکیل را زمان از ما پیشازبانی ی تجربه رو این از و گیرند

 :است مواقع دیگر از کندتر گذرش گویی که شود می دریافت چنان(91و94) مثال در بنابراین و شود می تجربه
91. Christmas seemed to drag this year. 

  گذاشتن سرشون رو رو خونه ها بچه نداره، تمومی امسال عید انگار  .94

 نشان را زمانی شدگی کوتاه (99و92) های مثال . برسد نظر به معمول از سریعتر تواند می عید همینطور،

 :دهد می

92. Christmas sped by this year. 

 !تگذش زود قدر چه نوروز عید تعطیالت امسال .99

 مفهوم زمانی نقاط یا مجزا لحظات اساس بر تواند می نوروز عید که دهد می نشان(93و91) های مثال

 :"لحظه" اساس بر یعنی شود؛ سازی
91. Christmas has finally arrived/is here. 

 .عیده هم شنبه پنج و سوریه چارشمبه شنبه، چهار .93

 و آورد شمار به توان می را نوروز عید های نمونه هک دهد می نشان(93و96)های  مثال اینکه باالخره و

 :کرد مقایسه یکدیگر با را آنها
96. This Christmas was better than last Christmas. 

  سبزتره سر امسال عید .93

 زمان شناختی الگوهای -2-9

 یاد به. یمگرد می بر زمان شناختی مدلهای یعنی تر پیچیده سازیهای مفهوم از مختصری بررسی به اکنون ما

 واژگانی مفاهیم آن در که کردیم تعریف مندی سازمان از سطحی پیشتر را شناختی الگوی یک ما که بیاورید

 شناختی الگوهای که معناست بدان نکته این. یابند می انسجام دادیشان قرار تصوری الگوهای با متفاوت

 .دارند وجود منفرد واژگانی مفاهیم از بزرگتری و باالتر سطح در دانش ساختارهای

 خود نوعشان دو که حالی در. دارد وجود زمان برای عمده شناختی الگوی سه که دهد می نشان زبانی بین شواهد

 ارجاع هیچ و است بنیاد زمان آن نوع سومین شوند، می اکنون، و، حاضر زمان به ارجاع شامل اساسا و ندبنیاد

 زمانی توالی الگوی و سیار خود الگوی ،سیار زمان الگوی الگو سه این .ندارد "ناکنو"مفهوم به حقیقی

(temporal sequence model) کنید توجه ها الگو این بندی طبقه نمودار به. هستند

.  
 زمان شناختی الگوهای بندی طبقه  :4-9نمودار
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 طول در تعمیماتی توان می را ها الگو این. گذاریم یم بحث به زیر در را باال الگوهای از کدام هر مختصر طور به ما

 در که پنداشت یابند می بسط مفاهیم این که هایی شیوه ی عالوه به (ثانویه و اولیه واژگانی مفاهیم ی گسترده

 .اند شده کشف جهان زبانهای

  سیار زمان  :شناختی الگوی -1-9-4

 عبارتی توسط زبانی لحاظ از یا و باشد صریح غیر یا است ممکن که دارد وجود گر تجربه یک الگو، این در

 این در. کند می بازنمایی را اکنون، جایگاهش، که شود می نامیده خود گر تجربه. باشد شده گذاری رمز(من)مانند

. شوند می سازی مفهوم حرکت حال در اشیای ی مقابه به زمانی های رویداد و لحظات. باشد می ایستا خود الگو

 آبی کوچک های دایره 4-4-9شکل در. کنند می حرکت گذشته به خود فراز از و خود سمت به آینده از ءاشیا این

 آشکار را خود از قبل به و سمت به زمانها از حرکت ،"زمانها" ی کننده متصل پیکانهای و دهند می نشان را زمان

 :سازند می

 
 سیار زمان الگوی: 4-4-9شکل

 جهت لحاظ از را خود شکل، این در اما اند، شده داده نشان نمودار روی بر یندهآ و گذشته حاضر، زمان هرچند

 سازی مفهوم گذشته به پشت و آینده به رو صورت به را خود زبانها، از بسیاری که درحالی. است نکرده بازنمایی

 جنوبی آمریکای آند ی منطقه در که(Aymara)آیمارا یعنی زبان یک در حداقل متقنی شواهد اکنون اند، کرده

 های داده. کنند می سازی مفهوم آینده به پشت و گذشته به رو صورت به را خود که دارد وجود شوند می تکلم

 گذشته به رو وهم آینده به رو صورت به را خود هم است ممکن زبان این گویشوران که دهد می نشان ما فارسی

 :آینده به هم و دهند ارجاع گذشته به دنتوان می هم لحظات (93و93)های  نمونه در. کنند سازی مفهوم
93. a.Christmas is getting closer. 

b.My favourite part of the piece is coming up.  
                          c.The deadline has passed    

 را فصلها راز من  /است ماه دی اول روز امروز  /نواخت بار چهار ساعت گذشت و ن زما  /گذشت ن زما .93

 (233: 4931،فرخزاد فروغ) فهمم می را ها لحظه حرف و  /دانم می

 بار چهار ساعت و گذشته خود سر فراز از و آمده آینده از زمان. است برانگیزی مناقشه مثال مثال، این 

 این چهار ساعت از بعد ای لحظه اینکه یا و است ماه دی اول روز چهار ساعت حقیقت در اکنون،. نواخته

 تا حال هر به :است کرده توجه روز آن تاریخ یعنی زمان از دیگری برش به شاعر بعد و شده گفته عبارت

 از بعد ها لحظه حرف فهمیدن و فصلها راز دانستن آیا. پیوسته خود از پیش به و گذشته به زمان اینجا

 فهمیدن و فصلها راز دانستن یا است اکنون و سیار زمان به متعلق و گرفته صورت تاریخ و زمان به آگاهی

 نگارنده، نظر به است؟ سیار خود یعنی، خود حرکت مستلزم و داشت خواهد تعلق نیز آینده به ها لحظه

 به رو هم تواند می خود جهت که شویم معترف باید سیاربگذاریم، الگویزمان ذیل را عبارت این اگر

 .باشد آینده به رو هم و گذشته

 :دارد وجود فارسی زبان در الگو این دهند می نشان که پرداخت  خواهیم مثالهایی به اکنون
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  رسه می داره عید .11

 از که است شده سازی مفهوم خود سمت به حرکت حال در عید و ایستاستیعنی خود  گر تجربه مثال، دراین 

 ما نظر( 14) زیر مثال در. است گذشته به پشت و آینده به رو خود جهت یعنی. آید می گوینده سمت به آینده

 .شود می تایید ،آینده به پشت الزاماً نه و باشد گذشته به رو تواند می فارسی در خود جهت اینکه بر مبنی

 . شد تموم هم عید .14

 .کند می سازی مفهوم را وضعیتی چنین نیز (12) مثال

  شده تموم فرما ارسال وقت .12

 رو هم و آینده به رو هم خود که یافت توان می را سیار نزما از زیادی های نمونه فارسی شعرهای در کلی، طور به

 .است شده سازی مفهوم گذشته به

 سیار خود :شناختی الگوی -2-9-2

 این طول در خود حرکت واسطه به زمان و کند می حرکت خود آن در که است اندازی چشم زمان الگو، این در

 می درک شوند، می سازی مفهوم (location)موقعیتها به که خاصی زمانی لحظات و رویدادها سوی به انداز چشم

 "های زمان“ انداز چشم در کوچک های دایره شکل، این در. است شده داده نشان 1-2-4-2 شکل در الگو این. شود

 حاضر حال در خود که "هایی زمان"که حالی در کند می بازنمایی کند می حرکت آنها سمت به خود که را ای آینده

 4-2-9 شکل همانند و شده داده نشان پیکان جهت توسط حرکت. دارند قرار گذشته در کرده حرکت کنونا از فراتر

 .است نشاندار غیر خود جهت

 سیار خود الگوی :4-4-9 شکل
19.  

a.We’re moving towards Christmas. 

b.We’re approaching my favourite part of the piece. 
c.She’s passed the deadline. 

d.We’ll have an answer within two weeks. 
a. e.The meetings were spread out over a month 

 (31: 4932سپهری،) .ریخت خواهم نور ها رگ در /آورد خواهم پیامی و /آمد خواهم /روزی .11

 تعطیالت به خوریم می داریم .13

 حماسی درختان که بروم سمتی به و / بردارم/تنهائیست پراز که را چمدانی امشب باید /بروم امشب باید .16

  (همان.)تپیداس

 فوق شکل در خود از بعد اول ی نقطه روی را (16) مثال اگر. دارد آینده به رو خود باال مثال سه درهر

 در (11)مثال و گیرد می قرار وسوم اول ی نقطه بین یا و دوم نقطه روی (13)مثال کنیم، محسوب

 زبان در اما است گذشته به پشت و آینده به رو خود جهت اینجا در. گیرد می قرار پیکان الیهمنتهی

  :شود عکس بر تواندمی جهت فارسی

  تعطیالت به خوردم ولی بیایم خواستم می .13

 . است حرف این گفتن زمان اکنون و دارد توجه خود سر پشت و گذشته در نقطه دو به اینجا در گوینده

 خود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 291

 نا زمان و خود ارتباط بلکه گیرد، می بر در را نمودار کل تنها نه که ایم مواجه ساختی با (13)مثال در

 :کند می بازنمایی هم را مشخص

 (491: 4932،پور امین) فردا؟/  را ما او امروز، /گرفتیم بازی به /را زندگی ما /دیروز .13

 ونابودی زمان حاکمیت با آن انپای که شود می محسوب خطی مسیری آینده و حال گذشته، مثال دراین

 .خورد می رقم آن توسط انسان

 :شود تعبیر صورت دو هر به  تواند می خود جهت نیز (13)زیر درمثال

 باید عبور  /زد باید خیمه حرف یک رگ در گاه و  /شد باید دور های افق نورد هم و  /کرد باید عبور .13

 (31: 4932ری،سپه) .خورد باید توت شاخه، یک سر از گاه و  /کرد

 پیموده را مسیر این قبال شاعر که کند می تقویت را ظنّ این "گاه و" عبارت مرتبه 2 تکرار مثال این در

 که است این دیگر تعبیر. کند می راهنمایی را او و دهد می نشان دارد را سبز مسیر این مخاطب به وحاال

 ی همه و برود را مسیر این آینده در اردد آرزو و کند می مجسم خودش برای را مسیر این دارد شاعر

 .دهد انجام را شده گفته کارهای

 :کرد محسوب سیار خود الگوی از خوبی ی نمونه توان می را (31)مثال

 . برسیم قله به تا بریم باال باید هفته دو .31

 زوا شود می سازی مفهوم مکان در بسته ای منطقه یا حرکت بی موقعیتی صورت به آخر،زمان درمثال

 .شود می فهمیده زمان گذر که است خود حرکت طریق

  زمان توالی :شناختی الگوی -2-9-9  

 خود یک الگو این در قبلی، الگوی دو خالف بر. است مرتبط(later)بعدی و (earlier)قبلی مفاهیم با الگو سومین

 این. شود می فهمیده زودتر یا دیرتر زمانی رویداد دیگر به بسته زمانی رویداد یک درعوض،. نیست دخیل آن در

 :است شده داده نشان4-9-9 شکل در الگو

 

 زمانی توالی الگوی :4-9-9نمودار

 مطلب بهتر فهم برای که آنجا از اما اند اینگونه نیز قبلی های نمودار. است عکس بر نمودار این فارسی در البته

 می قرار اصل را آن فارسی نمودار ما دارد اهمیت وضوعم این چون اما شد اکتفا اصلی نمودار همان به بودند مناسبتر

 .دهیم

 
 

 فارسی زمانی توالی الگوی: 2-9-9 نمودار

 :است زمانی توالی دهنده نشان زیر مثالهایی

34. a.Monday precedes Tuesday. 

b.Tuesday follows Monday                         
32. a.in the weeks ahead of us 

b.That’s all behind us now. 

39. a.in the following weeks 
b.in the preceding weeks 

 .کند می سقوط قطعاً قذافی بگیرد، باال لیبی در کشتار اگر .31

 .است جمعه از بعد شنبه .33

 .است شنبه از قبل جمعه .36

  بود میثاق یک و عهد یک بر مهر و دوستی  ابد شام آخر تا ازل صبح دم از .33
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 .است بعدی ابد شام آخر و لیقب ازل صبح دم(33) مثال در

 مقوله این تحت فارسی زبان در نیز دارند ای واژه قید جمالت که جمالتی اکثر و شرطی های جمله اکثر

 :گیرند می قرار

 شد خواهی موفق بخوانی، درس اگر .33

 .افتاد راه گندم ی مزرعه سمت به مورچه خاله آمد، در خورشید که این از بعد .33

 بعدی رویداد جلوی در که شود می ادراک چنان جمعه یعنی قبلی رویداد. آید می قبلی از عدب بعدی مثالها، این در

 تجربه خود زیرا گیرد می قرار قبلی جمعه که است شنبه به توجه با دیگر، عبارت به. است گرفته  قرار شنبه یعنی

 چنان اند، شده داده نشان وچکک های دایره با که هایی رویداد در قبلی های رویداد پس. است اکنون، ذهنی، ی

 الگوی نوع به بسته زمانی رویداد یعنی موقعیت. اند گرفته جای بعدی های رویداد جلوی در انگار که شوند می درک

 گوینده نسبت به زمان زمان، بنیاد خود های الگو در. شود می تعبیر مختلفی صورتهای به آن در دخیل شناختی

 بنابراین . شود می سازی مفهوم دیگر رویداد به وابستگی با زمان بنیاد، زمان هایالگو در و شود می سازی مفهوم

 .دارد بسیاری اهمیت آنبه بودن قائل و تمایز این

  انتقاد و بحث-2-1

 فوق الگوی دو در. نیستند پویا زمانی عبارات ی همه که است این دارد وجود فارسی زبان در که مهمی ی مساله

 و شود می دیده سیار شیئی عنوان به زمان که این یا و کند می حرکت موقعیتی روی بر شخص و است ثابت یازمان

 .فرمایید توجه زیر مثال به. کند می حرکت موقعیتی به

  (سپهری،همان.)بام از باالتر وجب دو :است آن اکبر دب  /باشد باید شب نیمه .61

 – اینگبرگ از نقل به ،(Traugott 1978)تروگات دهیم؟ قرار الگو کدام ذیل باید را (61)مثال زبانی ساخت

توصیف عبارات زمانی را بر حسب خود سیار زمان سیار به باد انتقاد می گیرد و می ( 496-33: 4333)پدرسون 

وی به جای . گوید همه ی عبارات زمانی پویا نیستند و عبارات زمانی ایستا را نباید در قالب حرکت توصیف نمود

 خط زمانی زمان دستوری :که در آن دو خط زمانی استفاده می شود دحلیلی را پیشنهاد می کناین الگو ها ت

(tense)  وخط زمانی توالی 

(sequencing): 

 می برقرار گفتار پاره زمانی و بحث مورد رویداد یا موقعیت زمان بین رابطه که معنایی ای مقوله:دستوری زمان

 شود

 رویداد با موقعیت زمان ------معنایی ی مقوله/  توریدس زمان ------گفتار پاره زمان

 بحث مورد موقعیتهای یا ها رویداد بندی ترکیب:توالی

 ی نقطه دارای دستوری زمان عبارات که است این در اساسا توالی و دستوری زمان بین تفاوت تروگات توصیف طبق

 دستوری زمان دیگر، عبارت به. شود یم بیان اکنون ارزش با(Proximal+) صورت به که هستند ارجاعی

 .است  یکدیگر با رابطه در ها موقعیت و ها رویداد بندی ترتیب توالی که حالی در است، (diectic)اشاری

  گیری نتیجه-9

 زبان در که کرد خالصه چنین توان می را آمده زمان واژگانی سازی مفهوم ی درباره (2006)گرین و ایوانس اثر در آنچه

سطح  مقوالت همه( که در اینجا الگویی جهانی با این زبان فرضیه سازی شده و مد نظر بوده)مانند انگلیسی نیز فارسی

 .دارند وجود اول و سطح دوم مفهوم سازی زمان

 وجود فارسی زبان در مقوالت ی همه اولیه سطح در  -داد نشان ما های داده هم که طورهمان -ادیز بسیار احتمال به

 به انگلیسی مانند زبانهایی خالف بر بنیاد خود های الگو در خود گیری جهت است، ویژه فرهنگ که دوم درسطح اما دارد

 گذشته به رو هم و آینده به رو هم سیار خود و سیار زمان الگوی در که داد نشان ما های داده. نیست گذشته یا آینده
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 آینده به رو صورت به را خود زبانها، از بسیاری و انگلیسی بانز سیار زمان الگوی در که حالی در ؛است شده سازی مفهوم

 .است شده سازی مفهوم فرایند این بالعکس سیار خود الگوی در و گذشته به پشت و

 منابعفهرست 

، تصحیح و مقدمه و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی، سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، (بی تا)ابوسعید ابوالخیر

 .ات کتابخانه سناییتهران، انتشار

 .مروارید :تهران ،شاهنامه آخر،(4933)مهدی ثالث، اخوان

 .مروارید :تهران ،اشعار گزینه، (4932)، قیصر پور، امین

مجموعه شعرها و نوشته ها و گفتگوهای فروغ فرخزاد به انضمام نوشته  :فروغ جاودانه، (4931)جعفری، عبدالرضا، 

 .نشر تنویر: هایی درباره فروغ فرخزاد، تهران

 .موسسه انتشارات نگاه: غنی، تهران-تصحیح قزوینی دیوان حافظ،، (4932)حافظ، 

 .مروارید :شاملو، تهران احمد 4ما زمان شعر ،(4931)، محمد حقوقی،

 .مروارید :، تهرانیوشیج نیما ام زمان شعر --------------------- •

 .مروارید :ران، تهسپهری ما سهراب زمان شعر ------------------- •

 .طهوری: تهران هشت کتاب،، (4932)سپهری، سهراب، 

 .مروارید: تهران ،اشعار گزینه،(4936)، محمدرضا کدکنی، شفیعی

 .مروارید :تهران دیگر، تولدی، (4969)، فروغ فرّخزاد،

 .زوار: ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهراندیوان حکیم فرخی سیستانی، (بی تا)فرخی سیستانی

 .سروش: تهران ،فارسی زبان در نآ لتحوّ و فعلی گروه،(4939)، خسرو دورد،فرشی

 .امیرکبیر: ، تهرانکلیات شمس تبریزی، (4932.)لوی، جالل الدین محمّدمو

 .نگاه: ، به کوشش سیروس طاهباز، تهرانمجموعه اشعار، (4933)نیما یوشیج
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