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هاي كودك به زبان  در داستانبررسي معناشناختي استعارة زمان 

  )»ج«و » ب«، »الف«هاي سني  گروه( فارسي

 
فرزان سجودي

 *

  

   دانشگاه هنر تهران گروه ادبيات نمايشي،دانشيار

  زهرا قنبري

  شناسي همگاني  زبانةآموخت دانش 

 
  چكيده

 وجود يبررسهدف اين مقاله . شناختي است  شناسي ترين موضوعات زبان استعاره يكي از مهم

 در كودك يها قصه در »مكان در حركت ةمثاب به زمان گذر« مفهوميِ استعارة تيفيك و

 معاصر يةنظري براساس شناخت  يمعناشناس چارچوب در ،»ج« و »ب« ،»الف« يسن يها گروه

  اغلبها داده يآور جمعي، و ليتحل –يفيتوص صورت به  پژوهشروش.  ليكاف استاستعارة

.  نتايج مطالعة شصت كتاب كودك بررسي شده است،ر اين مقالهد. ي استا كتابخانه روش به

 مورد يِسن يها گروه در زبان يفارس كودك رسد يم نظر به .1: هاي مقاله به اين شرح است تهياف

 حركت قيطر از تنها نه نيا و كند يم درك مكان در حركت واسطة به را زمان مفهوم يبررس

 تواند يم ي، جهت حركتفيك لحاظ از بلكه ت؛اس ريذپ امكان يعمود و يافق يراستا در يخط

 كند، پر را يظرف اي فضا ،يحجم صورت به تواند يم حركت كه امعن به اين. باشد متفاوت

 زبان يفارس كودك .2. دهد نشان را خود تيوضع و حالت رييتغ شكل به اي بپوشاند را يسطح

 ؛كند يم درك مكان در حركت واسطة به را زمان مفهوم تنها نه يبررس مورد يسن يها گروه در

 با زمان، ةاستعار در »است حركت در زيچ آن« ،»است زيچ زمان« نگاشتِ يالگو عملكرد بلكه

                                                 
 fsojoodi@yahoo.com :نويسندة مسئول* 

  3/4/1391: تاريخ پذيرش    4/11/1390: تاريخ دريافت
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 مفهوم درك بر و است وابسته كودك رامونيپ اءياش و ديخورش و ماه به شناسانه يهست يفرافكن

 يبررس يبرا يمناسب ينظر ارابز كافيل استعارة معاصر يةنظر .3 .دارد ميمستق ريتأث زمان

 و شمول جهان هينظر نيا ،البته ؛است يفارس زبان به كودك يها داستان يمفهوم ساختار

  . استاديبن فرهنگ

  معناشناسي زمان،استعاره، ،ادبيات داستاني كودك به زبان فارسي: هاي كليدي واژه

  .شناختي 

  مقدمه

كنون،  سي، در نيمة دوم قرن بيستم تاشنا شناختي در دنياي روان  از زمان طرح ديدگاه

 رويكرد جديد اين شاخه به ذهن ،درواقع.  داشته است چشمگيرياين علم گسترش

همچنين، . شناسي تحت تأثير قرار گيرند  مختلف روانهاي آدمي موجب شد گرايش

شناسي، علوم رايانه، هوش  شناسي، مردم ديدگاه شناختي در علوم ديگري مانند زبان

  . بوده استجالب و شناسي نيز تأثيرگذار و علوم عصبمصنوعي 

هاي ذهني مانند تفكر،   به بررسي ماهيت فعاليت مشخصطور  بهشناختي  علوم

  .پردازد كنند، مي ها را ممكن مي  اين فعاليتبندي و فرايندهايي كه مقولهبندي،  طبقه

شناختيشناسي  زبان
1

ه چهل سال  بوبيش   كماش م نوپايي است كه سابقه علواز 

هاي مختلف  شگران در حوزه توانسته است بر نوع نگرش پژوه اينوجودرسد؛ با مي

 از  برگرفتهاين شاخة جذاب. جاي گذاردبرتأثير شگرفي  ويژه علوم انساني علوم به

 توجـه شناختي شناسي هاي زبان  يكي از ويژگي.تانقالب شناختيِ نيمة دوم قرن دوم ميالدي اس

طور خاص در   رويكرد و بهمطالعـة استعاره در اين. ره استخاص آن به استعا

  .اي برخـوردار است  از جايگاه ويـژهشناسـي شناختي امعن

بندي و درك انسان   عنصري بنيادين در مقولهشناسان شناختي معتقدند استعاره امعن

 بنابراين در اين رويكرد، استعاره. از جهان خارج و نيز در فرايند انديشيدن است

عي در قالب تصورات يابد و به هرگونه فهم و بيان يك مفهوم انتزا مفهومي نوين مي

  ).Lakoff, 1993: 28( شود  ميگفتهتر  ملموس
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استعـارهنظريـة معاصر 
2

شناسي شناختي به تببين استعاره  اچارچــوب معن  در

والت انتزاعي  ما از مق دركةتنها زبان، بلكه شيو  مدعي است كه نهاين نظريه. پردازد مي

  . اساساً فرايندي ذهني و شناختي استه استوار است و استعارهمبناي استعارجهان بر

طول تاريخ توجه ز مقوالت انتزاعي مهمي است كه در ا زمان مقولة،از سوي ديگر

شناسي شناختي نيز  ا معندر حوزة. بسياري از انديشمندان را به خود جلب كرده است

 مفهوم انتزاعي  كهدهد  نشان مي استانجام شده ها در برخي زبان تازگي  بهاتي كهمطالع

 الورسون.شود ترِ مكان درك و بيان مي زمان در قالب مفهوم ملموس
3

ادعا ) 1994 (

 شناختي جهاني است  يك فرايند، حركت در مكانةمثاب كند كه فهم استعاري زمان به مي

)Yu, 1998: 4(.  

كودك داستاني  استعاري زمان در ادبيات  به مطالعة چگونگي بياناين مقاله

ويژه در  به»  حركت در مكانةمثاب گذر زمان به« استعارة ة مطالع،به اين ترتيب. پردازد مي

 درك ةتواند بيانگر شيو  مي»ج« و »ب«، »الف«هاي سني  هاي كودكان در گروه قصه

  پژوهش حاضرن، همچني. انتزاعي و مفهومي زمان در زبان فارسي باشدةها از مقول آن

 كه معتقد است -  زمان از ديدگاه ليكافة كه آيا استعاركند  را بررسي ميموضوعاين 

»مثابة حركت است گذر زمان به«مفهوم گذر زمان در انگليسي با استفاده از الگوي 
4

 

  .هاي كودك به زبان فارسي نيز منطبق است  بر بيان استعاره در داستان- شود درك مي

  وهشاهميت و هدف پژ

 زمان در زبان فارسي حداكثر به علم معاني و بيان محدود بوده ةتاكنـون مطالعة استعار

ويژه علم  شناسي و به چوب نظريات نوين زبانو بررسي استعارة زمان در چار

جهت  در است تالشي اين مقاله. انجام نشده استمعناشناسي شناختي در ادبيات كودك

ك در زبان هاي كود شدة داستان و كمتر مطالعـه ناشناخته روشن كـردن اين جنبـة

  .طالعات نوين معناشناسي شناختيمديدگاه فارسي از

  ة تحقيقلئبيان مس

  يااي ميان حوزهيابد و به الگوپردازي  شناسي شناختي، استعاره معنايي نوين مي ادر معن

. شود ميتر اطالق   ملموسة انتزاعي در قالب يك حوزةبه هر نوع فهم و بيان يك حوز
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زمان
5

 نظرية معاصر استعاره در پايةهاي مفهـوميِ انتزاعي است كه بر  يكي از حوزه

قالب حوزة آشناتر مكان
6

شود و اين همان چيزي است كه ليكاف آن را   درك و بيان مي

 ة وجود و كيفيت استعار پژوهش به بررسي اين.نامد مي» مثابه مكان استعارة زمان به«

هاي سني  هاي كودك در گروه در قصه» مثـابة حركت است بهگذر زمان  «مفهوميِ

 ة نظري درمشخصطور  به، در چارچوب معناشناسي شناختي و »ج« و »ب«، »الف«

  .پردازد ليكاف مي

  هاي پژوهش سؤال

هاي كودك به  در داستان» مثابة حركت است گذر زمان به «ةارهاي بياني استعاركساز. 1

  زبان فارسي چگونه است؟  

هاي كودك به زبان  در داستان» مثابة حركت است هگذر زمان ب«استعارة مفهومي  .2

  كند؟ فارسي چگونه عمل مي

هاي كودك به زبان فارسي  ستان زمان در داة استعار معاصر استعاره در تبيينآيا نظرية. 3

  يي دارد؟اكار

  ي پژوهشها هفرضي

  :ه مطرح شده استدر اين پژوهش سه فرضي

زمان  « به نگاشت استعاريِ زبان فارسي نيز فهم مفهوم زمانهاي كودك به در داستان. 1

  . وابسته است»حركت است

در استعارة زمان، در » آن چيز در حركت است«، »زمان چيز است «الگوي نگاشتِ. 2

  .كند زبان فارسي عمل مي

  ابزار نظري مناسبـي براي بررسي ساختار مفهومي ليكافنظرية معاصر استعارة. 3

  .هاي كودك به زبان فارسي است داستان

   مفاهيم نظريتعريف 

استعاره
7

اي شناختـي است و آنچـه در  شناسان شناختـي معتقدند استعاره پديـده زبان: 

شناسان شناختي،  ازنظر زبان. نمود اين پديدة شناختي است فقط شود زبان ظاهـر مي
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تر اطالق  قالب تصورات ملموساستعاره به هرگونه فهم و بيان تصورات انتزاعي در 

  .شود مي

:شناسي شناختي زبان
8

اي براي  عنوان وسيله  رويكردي است كه بر زبان به

  .كند دهي، پردازش و انتقال اطالعات تأكيد مي سامان

:شناسي شناختي امعن
9

شناسي شناختي مطالعـة رابطة ميان تجربه، شناخت ا معن

  .شده و معناست تجسمي

نگاشت
10

. است »نگاشت «دارد، وجود استعاره ساختار درمورد كه ركني ترين مهم :

 در كه تفاوت اين با رود؛ مي كار به دارد، رياضيات علم در كه معنايي همان در واژه اين

 مقصد ةحوز به مبدأ ةحوز از كه است مفاهيم از اي  پارهشامل نگاشت معاصر، ةنظري

  .شود مي منتقل

هاي پيش از  هاي مربوط به كودكان در سال تانداس: »الف«هاي گروه سني  داستان

  .دبستان

هاي آغاز دبستان  هاي مربوط به كودكان در سال داستان: »ب«هاي گروه سني  داستان

  ).هاي اول، دوم و سوم كالس(

هاي پايان دبستان  هاي مربوط به كودكان در سال داستان: »ج«هاي گروه سني  داستان

 ).هاي چهارم و پنجم كالس(

  م شناختيعلو

علوم شناختيباور ليكاف و جانسون،  به
11

اي  ي هر نوع ساختار يا كاركرد ذهنبه بررسي 

. ي و مطالعه قرار گيرداي مشخص و دقيق مورد بررس گونه تواند به شود كه مي گفته مي

در .  كرد شروع به بالندگيكم  كمعنوان يك علم به ن رويكرداي ، رفتارگراييدر دورة

 كه به رفت شمار مي  به رويكردي مسلطشناسي رفتارگرا  بيستم، روان قرننيمة نخست

هاي رفتاري موجود   پاسخ، يعني بررسي رفتارهاي قابل مشاهده و پاسخ- كنش محرك

شناسي  شدن روان مطرح  با اين قرن، ميانةدر. داد  زيادي مي اهميتها، زنده به آن

و نقش مهمي كه ادراك در  بر ساخت، روابط، نقش فعال آزمودني تأكيدگشتالت 

 رشد كودك بارةهاي ژان پياژه در كند و نيز طرح ديدگاه يادگيري و حافظه ايفا مي
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در .  فراهم شد براي پيدايـش علوم شناختياندك زمينه مراحل شناختي، اندكحسب بر

.  شدثبات  سست و بيشناسي هم  اين ميـان، پايگاه رفتـارگرايي در دنيـاي زبان

  مخالف بسيارذهن و فراگيري زبان از طريق عادت ديدگاه لوح سفيد بودنِبا چامسكي 

  .بود

توجه : ند ازا  مباحث مورد توجه در علوم شناختي عبارتترين مهمبرخي از 

، يادگيري و )توانايي يادگيري و درك زبان(، پردازش زباني )انتخاب اطالعات مهم(

توانايي ذخيرة (، حافظه )مانطول زفرايندهاي كسب دانش و اطالعات در(توسعه 

العات از طريق حواس و درك و پردازش اط(و درك و كنش ) اطالعات و بازيابي آن

  ).داد توليد برون

  شناسي شناختي زبان

دهي،   براي ساماناي عنوان وسيله شناسي شناختي رويكردي است كه بر زبان به زبان

نظر ها در از مقوله كرد، زبان نظامي اين رويدر . كند پردازش و انتقال اطالعات تأكيد مي

شود؛   بررسي نمياي مستقل عنوان پديده  به فقطشود و ساختار صوري زبان گرفته مي

 پردازش و سازكارهايبندي،  لي، اصول مقولهعنوان نمودي از نظام مفهومي ك بلكه به

   .)Geeraerts, 1995: 115( گيرد  محيطي مورد مطالعه قرار مي تجربي وهايتأثير

هاي كلي شناختي   قابليتعنوان بخشي از شناسي شناختي زبان به از آنجا كه در زبان

شناسي شناختي اهميت خاصي پيدا  شود، موارد زير براي زبان نظر گرفته ميانسان در

  : كند مي

هاي شناختي،   مدلمانند(هاي طبيعي  دي در زبانبن هاي ساختار مقوله ويژگي. 1

  ؛)ره ذهني و استعاهايويرتص

   ؛فصل مشترك مفهومي بين معناشناسي و نحو. 2

  .هاي مفهومي  نسبيت و يا جهانيةلئارتباط ميان زبان و تفكر شامل مس. 3

 هشتاد از تلفيق دو رشته زاده ة هفتاد و اوايل دهةشناسي شناختي در اواخر ده زبان

داد كه از   زيادي نشان مية عالق به پديدة معناشناسي شناختي  زبان،سو ز يكا. شد

شناسي شناختي تحت تأثير  زبان ،از سوي ديگر. هاي معناشناسان زايشي بود ويژگي
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بر نوع نخست  مبتنية مقول دربارةشناسي مطالعات روان
12

  مانند كه توسط كساني بود

  پژوهششناسي شناختي  زبان دربابنخستين كساني كه. اليانور راش درحال انجام بود

  . بودند)1985( و تالمي )1987 ( النگاكر،)1380 ( ليكاف و جانسون،كردند

گاي تيبرگين
13

اي  شناخت پديده: كند  تعريف ميگونه شناخت را اين) 215 :1989( 

است كه از رمزگذاري
14

دست  كارگيري اطالعات توسط سيستم عصبي مركزي به  بهو 

 ةمعناي مطالع شناختي به  علوم :كند  چنين تعريف مي نيزشناختي را  و علوما. آيد مي

هاي  كارگيري اطالعات در سيستم  رمزگرداني، ذخيره و به سازكارهاينظري و تجربي

اي منسجم كاركردهاي ادراكي، استداللي و  شيوه  است كه بايد بهطبيعي و مصنوعي

  .عهده گيرند توليدي را به

  شناسي شناختي امعن

ايوانز و گرين .شد در اواخر نيمة دوم قرن بيستم پديدار شناسي شناختي امعن
15

 )2006: 157( 

  :شمرند شناسي شناختي برمي اعنوان اصول كلي معن چهار اصل را به

مفاهيمي كه در ذهن : )فرضية شناخت تجسمي(ساختار مفهومي، تجسمي است  - 

سان در رو بدن ان گيرد؛ ازاين تعامل انسان با محيط شكل ميد، از آي وجود مي آدمي به

  . داردناپذير انكارشود، نقشي  مي منجر به توليد معناهاين فرايند مفهومي ك

ر ذهن گوينده هستند  زبان به مفاهيمي كه د:ساختار معنايي، ساختاري مفهومي است - 

نايي برابر  ساختار مع شيوة تفكر،در اين. ي در جهان خارجئدهد نه به اشيا ارجاع مي

فاهيم زباني يا واژگاني همراه و رو معاني قراردادي با م  ازاين؛است با ساختار مفهومي

  .طور مطلق و كامل  البته نه بهشوند؛ بيان مي

هاي معنايي  ستههاي پيشين، كلمات را ب  در نظريه:المعارفي است �ري بازنمايي معنا، دا- 

اما در رويكرد . ها وجود دارد چه در فرهنگعني مانند آن ي؛دانستند روشني مي

 اعم از صريح، تواند داشته باشد كه يك كلمه مي  گنجينة دانشيتمامبه  ،شناختي

  .شود  توجه نشان داده مي،ضمني، بافتي، مجازي و استعاري
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كه  بل؛كند يست كه معنا را رمـزگذاري مي اين زبان ن:سازي فهومم ساختن معنا، يعني - 

شود كه در آن واحدهاي زباني   گفته ميسازي به فرايند پويايي  مفهـوم.مفهوم است

  .گيرند اي قرار مي زمينه مت عمليات مفهومي و دانش پسدر خد

  زمان

ترين  كهن.  است كرده مقوالتي است كه از ديرباز ذهن بشر را به خود معطوف اززمان

  ازآنشايد مشهورترين تعريف زمان . يافتييسطوراتوان در تفكر  ردپاي آن را مي

 در كتاب ».ل و بعدمان عبارت است از شمارش حركات برحسب قبز«: ارسطو باشد

 بلكه زمان را نيز ؛گيريم حركت را با زمان اندازه ميتنها  ما نه: خوانيم  ارسطو ميطبيعيات

  ).164: 1363 فرشاد،(كنند   زيرا آن دو يكديگر را تعريف مي؛سنجيم با حركت مي

 از پندارهاي ارسطويي آن بوده  كردنمورد زمان، دوريطور كلي، سير تفكر در به

 .جهت قول به ذهني يا وهمي بودن زمان بوده استوند عقايد در اين زمينه درست و را

: 1344فروغي، ( هن بشر است و از خود وجودي ندارد ذة معتقد است زمان ساختكانت

گراي   نظر كانت، فيلسوف عقلبارة درتاريخ تمدن ويل دورانت در كتاب .)211-212

ساسي خود را مطرح كرد به  كانت تزهاي ادر اينجا ...«گويد  مورد زمان مي در،آلماني

 زمان و مكان دو ،نظر كانتاز.  اشياء عيني يا محسوس نيستند كه زمان و مكانااين معن

  ».شوند نمياي منفك  امرند كه در ذهن از نحوة درك هيچ حادثه

 يكي تطبيق آن با بعد و :نظر كردبه زمان توان  برگسن معتقد است به دو قسم مي

اين نيست مگر مفهوم  روز مثالً زمان در مدت يك شبانه.  آن در نفسديگر ادراك

 برگسن معتقد .مفهوم بعدي معين خورشيد با نقاط مختلف فضا يعني ةكردن مقارن

.  بلكه آن است كه به ادراك نفس درآوريم؛است حقيقت زمان اين نيست

يد و هم اشياء چشمانتان را به هم بگذاريد و ذهن را از جميع امور مادي خالي كن

و ابعاد و نقاط مختلف زمين و آسمان را از خود دور ساخته و به درون نفس خود 

برگسن آن را . كنيد حقيقت زمان است آنچه در آن حال ادراك مي. رجوع نماييد

مدت
16

  ).19: 1380 كالنتري،( شناختي توان گفت زمان روان ناميد و درواقع مي 
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  ديدگاه فيزيكي به زمان

 اول زمان مطلق، رياضي و واقعي؛ دوم زمان نسبي، :ائل به دو گونه زمان استنيوتن ق

 چه ؛زمان مطلق بدون وابستگي به هيچ عاملي در جريان است. عرضي و ظاهري

 زماني است نامحدود، ازلي و ابدي و ؛ همچنينموجودات آن را درك كنند يا نكنند

ان است كه زمان يوميه ناميده زمان نسبي و عرضي هم. طور يكنواخت در گذر است هب

  .كنند شود و همان است كه مردم امور خود را با آن مقايسه مي مي

اما بعدها انيشتين با مطرح كردن . دانست نيوتن نيز زمان را كامالً مستقل از مكان مي

 ست بايگفت  ميانيشتين. بخشيد زمان پايان  به مفهوم مطلق بودنِ، نسبيتةنظري

 بلكه اين دو ؛ كرددركطور كامل جدا يا مستقل از فضا  هتوان ب ا نميپذيرفت كه زمان ر

 زمان- آورند كه فضا با هم پيوند دارند و چيزي را پديد مي
17

انيشتين . شود ناميده مي 

 كودك به چه ترتيبي مفاهيم :قرار داد، شناس معروف  روان،روي پياژه  پيشهايي سؤال

شهودي از زمان ذاتي است يا ياد گرفته كند؟ آيا درك  زمان و مكان را كسب مي

   يا از مكان؟ استشود؟ آيا اين درك از سرعت گرفته شده مي

  شناختي به زمان ديدگاه روان

 داده  گسترششناسي شناسي است كه مفهوم زمان را در قلمرو روان پياژه اولين روان

 معتقد است اين مفهوم در ذهن كودك پيشينيوا. است
18

زم تشكيل  بلكه مستل؛نيست 

تدريجي و آهسته است و مفاهيم زمان و حركت ) ي شكلي و كنشييپديدآ(انتولوژيكي 

اي صورت  صورت چرخه  تحول اين مفاهيم به.شوند پله با هم ساخته مي و سرعت پله

ان  پياژه معتقد است زم. رشد هريك مستلزم رشد مفاهيم ديگر استگيرد و مي

  .شود ميمشتق   كودك از مكانةشد سازي مفهوم

  ارهـ معاصر استعةنظري

 هايي اشاره ، به تفاوته معاصر استعارةاحث مربوط به نظريپيش از وارد شدن به مب

ريزي   تا لزوم پي ديدگاه سنتي درباب استعاره وجود دارد كه ميان اين نظريه وكنيم مي

كه »  معاصر استعارهةنظري «ليكاف در ابتداي مقالة. اي بيشتر مشخص شود چنين نظريه

  :كرده است تفاوت مهم اشاره وار به پنج  فهرست كرد، منتشر1992در سال 
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 اما در رويكرد معاصر ؛ستعاره موضوع و ابزاري زباني استهاي سنتي، ا  در نظريه- 

  .استعاره موضوعي است مربوط به انديشه

 و دآور شمار مي  زباني حقيقي و خالي از استعاره به را زبان روزمره، ديدگاه سنتي- 

حالي كه  در؛داند ي و متعلق به زبان مجازي ميزمرة ديگر صناعات ادباستعاره را در

شود  نشان داده مي در نظرية معاصر چنين تمايزي بين حقيقت و مجاز وجود ندارد و

  . زبان روزمره خالي از استعاره نيستكه

، استعاره يك  اما در نظرية معاصر؛اند  واژه و عبارتها استعاره،  در ديدگاه سنتي- 

  .  از تناظرهاي مفهومياي  يعني مجموعه؛است) مفهوم رياضي كلمه به(نگاشت 

 داراي معناي روند،  ميكار عنوان استعاره به به در ديدگاه سنتي، اصطالحاتي كه - 

شوند و  اساس قوانيني زايا ساخته مي بر، معاصر اما در نظرية؛دلبخواهي هستند

  .اند خودانگيخته

 آن را آذين پيرايش كالم ابزاري كه با ،است» ابزار«ه سنتي، استعاره يك ا در ديدگ- 

 نشانه و تجلي بيروني و :ستعاره يك نشانه است اما در رويكرد معاصر، ا؛بندد مي

  .عيني مفاهيم ذهني بشري

   حركت در مكانةمثاب  زمان بهةستعارا

ها  سازي زمان در آن مفهومهايي كه  هاي گوناگون انگاره فرهنگ در ميان ،ها قرندرطول 

 ذاتاً مكاني، استگرفته انجام مي
19

زمان : ند ازا هاي اصلي زمان عبارت انگاره. اند بوده 

خطي
20

 ،رزمان مدو
21

و زمان تناوبي 
22

بعدي است و بسته  در انگارة خطي، زمان يك. 

ت  از گذشته به حال و سپس به آينده و يا برعكس درحال حرك،هاي مختلف به نظريه

 بسته را تشكيل ة دوبعدي است و يك حلقوضوح ر، زمان بهدر انگارة مدو. است

  تناوبي، زماندر انگارة. سمت گذشته هم برود تواند در آن به دهد كه شخص مي مي

ها  اين انگاره. كند  مختلف حركت ميهاي تكند و در جه بعدي را اشغال مي فضاي سه

زمان «: گذارند ه ميهمگي بر اين نكته صح ولي ؛در ظاهر با يكديگر تباين دارند

  .»شود سازي مي  مبناي مكان مفهومبر
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  مطالعات ليكاف در زبان انگليسي

مبناي  است كه زمان در زبان انگليسي براشاره كرده) 1990و  1994 ،1993(ليكاف 

 در زبان انگليسي استعارة مفهومي زمانليكاف معتقد است « .شود سازي مي ممكان مفهو

به اين ترتيب كه زمان  ". حركت در مكان استةمثاب گذر زمان به" :قرار استاين به 

 & Lakoff( ».شود  درك مي وحركت) ها ها و مكان يعني پديده( مبناي اشياءبر

Johnson, 1980: 227(.  

  :نگاشت

 ».زمان چيز است «- 

 ».گذر زمان حركت است« - 

هاي گذشته در پس  ار دارند و زمانقرگر  همشاهد) روي(هاي آينده در جلوي  زمان «- 

 ».روي او هستند

كند و چيز ديگري ايستاست؛ آن چيز ايستا مركزي اشاري چيزي حركت مي «- 
23

 

 ».است

  :گذر زمان، حركت يك شيء است: حالت اول

 اشيائي هستند كه نسبت به  وها چيزها  زمان.گر ثابت است در اين حالت، مشاهده

  .نظر جهت حركتشان رو به جلو هستندها از  زمان.ندا گر درحال حركت مشاهده

 حركت در يك محيطةمثاب گذر زمان به: حالت دوم
24

  :است 

حال  به زمان، در نسبتگر هاي ثابتي هستند و مشاهده  مكانها  زمان،در اين حالت

  .حركت است

  :استنتاج

 .توان آن را سنجيد زمان گستره دارد و مي - 

شكل يك منطقة محصور دريافت  ي مكاني، ممكن است بهضاي مانند فدار زمان گستره - 

  .شود

  :مثال

  . اين راه مشكالتي وجود خواهد داشتةدر ادام - 

  .شويم داريم به كريسمس نزديك مي - 
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 ة استعارمبنايبر زمان ة مكان به حوزة الگوبرداري حوززهايي ا هر دو حالت نمونه

اي  گونه اين واقعيت كه زمان به.  هستند» حركت در مكانةمثاب گذر زمان به« مفهوميِ

 با دانش زيستي،شود ها درك مي  و مكانءاستعاري و برحسب حركت اشيا
25

 انسان 

 حركت و كاوشگر) آشكارساز( مان كاوشگر هاي بصري در دستگاه. مطابقت دارد

. نداريم)  كه باشدابه هر معن(اما كاوشگر زمان را .  را داريمها  و مكانءاشيا) آشكارساز(

  استواريشناختي  توجيه زيست، و حركت درك شودءحسب اشيا اينكه زمان بربنابراين

  ).227همان، ( دارد

  ي پژوهشها تحليل داده

زمان بودند، آنچه بيش از همه شده كه داراي استعارة  در بررسي شصت جملة استخراج

كودك در ها توسط نويسندگان   نوع افعال و كاربرد آننمود،  مي و بررسيدرخور توجه

مبناي  افعال را بر نگارندگان اين،براساس. است »ج« و »ب«، »الف«هر سه گروه سني 

  :اند جهت و نوع حركتشان در مكان به پنج دسته تقسيم كرده

  : اولةافعال دست. 1

 . رسيد... خورشيد وسط آسمان. الف

  .آمد... بهار. ب

  .آورد مي... وي بهار. پ

  .در راه است... بهار. ت

 .رفت مي... ان جلوترچه زمهر. ث

 .بخوابد... رفت... خورشيد. ج 

 )رفت( .پريد... وقتي آفتاب. چ

  )آيد مي. (دشو پيدايش مي هر شب همين موقع...  ننه مهتاب. ح

 .گذشت باالي سرش مي...  را كه از خورشيد. خ

دن، ه بو، افعالي مانند آمدن، رفتن، در را»ح« تا »الف«هاي  در هر سه گروه سني و نمونه

خورشيد، مهتاب، بهار، تابستان، پاييز و .  رفته استكار از راه رسيدن و گذشتن به
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ند كه ا گر چيزهايي در حركت ها براي كودكِ مشاهده روند و اين آيند و مي زمستان مي

  .است مفهوم گذر زمان دهندة نشان

  در اين حالت،»گذر زمان حركت يك شيء است «: ليكافةبراساس نظري

. اند حال حركتگر در ها اشيائي هستند كه نسبت به مشاهده زمان. گر ثابت است اهدهمش

گذر زمان . زمان چيز است  بنابراين؛ها ازنظر جهت حركتشان رو به جلو هستند زمان

كند و چيز ديگري ايستاست؛ آن چيز ايستا مركزي  چيزي حركت مي .حركت است

 .اشاري است

بعدي  بعدي، گذر زمان پيوسته و تك وسته است و تكجا كه حركت پياز آن :استلزام

 . و در راستاي افقي استB به A ةو حركت از نقط زمان ماهيتي خطي دارداست و 

  : دومةافعال دست. 2

  .باال آمدخورشيد شاد و شاداب . د

  .آمد پايين ميها  كم از سر درخت آفتاب كم. ذ

  .نشستتوي آسمان  و باال آمدها  آرام از پشت كوه خورشيد آرام. ر

  .رفت ميفروها  پشت كوه... آفتاب. ز

 كار مانند باال آمدن و پايين رفتن به افعالي »ز«تا » د«هاي  در هر سه گروه سني و نمونه

 كه  استعنوان چيزي خلق كرده خورشيد را به  نويسنده،ها در اين نمونه. رفته است

طور خاص آغاز و پايان   به وزمانذر  مفهوم گ،باال يا پايين آن در مكان به حركت رو

  . آموزد روز را به كودك مي

ها اشيائي هستند   زمان.گر ثابت است  مشاهدهدر اين حالت،  ليكافةبراساس نظري

گذر زمان حركت  .زمان چيز است  بنابرايناند؛ گر درحال حركت كه نسبت به مشاهده

يستا مركزي اشاري كند و چيز ديگري ايستاست؛ آن چيز ا چيزي حركت مي. است

 .است

: كنيم نظر جهت حركتشان با افعال دسته اول مقايسه ميها را از در اين بخش زمان

 داراي ماهيت خطي هستند و  هر دو دسته از افعالها در اين است كه شباهت آن

جهت حركت در   تفاوتشان هم در اين است كه.است B به A ةها از نقط حركت آن

  .  دوم عمودي استة دست افعال در اول افقي وافعال دستة
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  : سومةافعال دست. 3

  .پر كرد، النه را بوي بهار .ژ

  . استپر از آفتابن تمام كوچه اآل .س

  .دافتاده بو حوض آب ماه توي .ش

 افتادن ...، افعالي مانند پر كردن و درونِ»ش« تا »ژ«هاي  در هر سه گروه سني و نمونه

عنوان   آفتاب و مهتاب و بهار را به نويسنده،ها در اين نمونه. استفاده شده است

هايي   مظروفاين چيزها. كنند حيطي حركت مي كه در م استچيزهايي خلق كرده

ها يا فضاهايي را   ظرفدگر باي هستند كه براي نشان دادن گذر زمان به كودكِ مشاهده

  . ر كنندپ

ست و زمان گستره  حركت در يك محيط اةبمثا  زمان به گذر، ليكافةبراساس نظري

  .دارد

شكل يك منطقة  دار مانند فضايي مكاني، ممكن است به  گسترهزمانِ :استنتاج

  .محصور دريافت شود

 به اين شرح  اول، دوم و سومةان در افعال دستشنظر جهت حركتها از  زمانةمقايس

 بيانگر حركت هر سه دسته از افعال باالتوان گفت  ها مي  درباب شباهت آن:است

ها حركت در مكان   اين نمونهة در هم،واقعدر. ها ثابت است گر آن تند و مشاهدههس

 گرچه جهت حركت در افعال دستةها در اين است كه ا  اما تفاوت آن.مشترك است

 B به A ةقطنها از  حركت آنواقع  در، دوم عمودي استة دست افعالاول افقي و در

ها   بنابراين حركت آن؛كنند ضا را پر مي يك ف اما افعال دستة سوم.ماهيتي خطي دارد

  .داراي بعد است

  : چهارمةافعال دست. 4

ديگر وقت درو . درخشيد د، مزرعه مثل يك رودخانة طال مياول تابستان كه ش .ص

  .بود

  . آب كرده بودها را گرماي خورشيد برف كوه .ض

  .شد شكوفه ميهاي درخت پر از  ، شاخهاول بهارهر سال،  .ط
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. دشو  ديده مي»شدن«لي با مفهوم ، افعا»ط« تا »ص«هاي   گروه سني و نمونهدر هر سه

 خورشيد و گرماي آن و  مانند چيزهايية نويسنده كودك را به مشاهد،ها در اين نمونه

گر گذر  بار مشاهده  اما اين.خواند كه حركتشان در مكان، گذر زمان است مييا بهار فرا

  .الت و دگرگوني در محيط درك خواهد كرد ح وزمان را از راه تغيير وضعيت

 حركت در يك محيط است و ةمثاب  زمان به گذر، ليكافةبراساس نظريبنابراين 

  .زمان گستره دارد

شكل يك منطقة   مانند فضايي مكاني، ممكن است بهدار، زمان گستره :استنتاج

  .محصور دريافت شود

 :است از اين قرار تة افعال جهت حركتشان در هر چهار دسنظر ازها  زمانةمقايس

گر   حركت هستند و مشاهدهبيانگر توان گفت مي دسته افعال  هر چهار شباهتدرباب

براي  .ها حركت در مكان مشترك است  اين نمونهة در هم،واقعدر. ها ثابت است آن

 بلكه جهت حركت در ؛توان ماهيتي خطي قائل شد حركت افعال دستة دوم و سوم نمي

 چهارم ةافعال دستها بايد گفت  اما دربارة تفاوت آن. ط و داراي بعد استها در محي آن

 حالت و دگرگوني در  و گذر زمان را از راه تغيير وضعيتند كها اي از افعال تنها دسته

  .دهند محيط نشان مي

  : پنجمةافعال دست. 5

  .شد پهن ميزارها  ظهرها آفتاب روي گندم .ظ

شده بود، توي  اي گلدوزي هاي نقره  پر از ستارههمهتاب چادر سياهش را ك ننه .ع

  .آسمان علفزار پهن كرده بود

  .پاشيده بودصبح، آفتاب خندة زيبايش را به شهر مدينه  .غ

غلغلك هاي طاليي و گرمش   سنجاب كوچولوي بازيگوش را با سوزنخورشيد .ف

  .داد

 كردن، پاشاندن /ن شدن، افعالي مانند په باالهاي  و نمونه»ج« و »ب«در دو گروه سني 

ياري نويسنده،  گر به ها كودكِ مشاهده در اين نمونه.  رفته استكار و غلغلك دادن به

ي حركت كنند و نور، گرما توانند در محيط پندارد كه مي آفتاب و مهتاب را چيزهايي مي

  . يا بپاشندنندو امواجشان را در مكان بر سطحي پهن ك
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 حركت در يك محيط است و زمان گستره ةمثاب ن به گذر زما، ليكافةساس نظريابر

  .دارد

شكل يك منطقة   مانند فضايي مكاني، ممكن است بهدار، زمان گستره :استنتاج

  .محصور دريافت شود

درباب : دهد  نشان مينظر جهت حركتشان در هر پنج دستة افعالها از ن زماةمقايس

ها  گر آن  حركت بوده و مشاهدهيانگرب هر پنج دسته از افعال مورد بررسي ها، شباهت آن

. ها حركت در مكان مشترك است  در همة اين نمونه،واقعدر. ستثابت فرض شده ا

 بلكه ؛توان ماهيتي خطي قائل شد براي حركت افعال دستة دوم، سوم و چهارم نمي

توان گفت   دربارة تفاوتشان نيز مي.ها در محيط و داراي بعد است جهت حركت در آن

هاي زمانِ  هشدة استعار هاي استخراج ند كه نمونها اي از افعال  پنجم تنها دستهة دستافعال

  . وجود نداشت»الف«هاي گروه سني  آن در داستان

  گيري نتيجه

   آنبارةگيري در سؤال اول پژوهش و نتيجه. 1

هاي   در داستان» حركت استةمثاب گذر زمان به «ةكارهاي بياني استعارساز :سؤال اول

  ك به زبان فارسي چگونه است؟ كود

ه در را«، »رفتن«، »آمدن« افعالي مانند »ج« و» ب«، »الف«در هر سه گروه سني 

خورشيد، مهتاب، بهار، . كار گرفته شده است  به»گذشتن« و »از راه رسيدن«، »بودن

ر گر چيزهايي د ها براي كودكِ مشاهده روند و اين آيند و مي تابستان، پاييز و زمستان مي

ها را  ها كه نگارندگان آن فعل اين . مفهوم گذر زمان هستنددهندة  ند كه نشانا حركت

ربردترين افعالي هستند كه بدون استثنا در هر سه گروه ، پركااند افعال دستة اول ناميده

 افعالي هستند كه حتي ها هاي آن  و مترادف»رفتن«، »آمدن«ع واقدر. اند كار رفته سني به

ها مفهوم زمان را  كمك آن نيز به) هاي پيش از دبستان سال (»الف« سني كودكان گروه

  .كنند درك مي

  در اين حالت،»گذر زمان حركت يك شيء است «: ليكافةبراساس نظري

. ندا حال حركتگر در ها اشيائي هستند كه نسبت به مشاهده زمان. گر ثابت است مشاهده
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جا كه حركت پيوسته است و از آن. تند حركتشان رو به جلو هسنظر جهتها از زمان

كت از بعدي است و زمان ماهيتي خطي دارد و حر بعدي، گذر زمان پيوسته و تك تك

 كاربرد بيشتر اين افعال،  اصلييكي از داليل.  و در راستاي افقي استB به A ةنقط

  . كند تر با آمدن و رفتن ارتباط برقرار مي رو كودك آسان همين هاست؛ از ماهيت خطي آن

 نويسنده ، است»پايين رفتن« و »باال آمدن«در افعال دستة دوم نيز كه بيشتر شامل 

 عنوان چيزي خلق كرده كه حركت رو به باال يا پايين آن در مكان مفهومِ خورشيد را به

 نيز  اين دستهافعال. آموزد مي را به كودك طور خاص آغاز و پايان روز  به وگذر زمان

ها در  ركت آن نخست را دارند با اين تفاوت كه جهت حةافعال دستهاي  همان ويژگي

 جهت بلكه ؛است افقيتنها  درواقع، جهت حركت در زمان نه. مكان عمودي است

  .گيرد  دربرميعمودي را نيز

 نكتة. هستند» افتادن ...درونِ« و »پر كردن«هايي مانند   شامل فعل سومةافعال دست

 ه اينب. هاست  ويژگي ظرف و مظروفي آنسته از افعال،در بررسي اين د درخور توجه

تواند با حركت   است كه مي)مظروفي ( چيزي بوي بهار كهكند  كه كودك درك ميامعن

خطي اين افعال ماهيتي غير.  را پر كند و گذر زمان را نشان دهد)ظرفي (خود، النه

هاي گروه سني  مونهها در ن اين فعل. ها در مكان داراي بعد است دارند و كنش آن

  . اند  كمترين كاربرد را داشته»ب« و »الف«

 ديده »شدن« افعالي با مفهوم ، در هر سه گروه سنيچهارمهاي گروه  نمونهدر 

 خورشيد و  مانند چيزهاييةكودك را به مشاهد  نويسنده،ها در اين نمونه. دشو مي

بار   اما اين؛ر زمان استخواند كه حركتشان در مكان، گذ ميگرماي آن و يا بهار فرا

 حالت و دگرگوني در محيط درك  وگر گذر زمان را از راه تغيير وضعيت مشاهده

 ،ظاهر  به؛ زيراندا اين گروه با ديگر افعال مورد بررسي بسيار متفاوتافعال . خواهد كرد

 باال  وآمد ندارند و هاي درختان در بهار رفت ند، شاخهبي ها نمي كودك حركتي در آن

 را به حالتي ي حالت اين افعال دگرگوني و تغيير.شوند  اما پر از شكوفه مي؛روند مين

تعداد اين افعال نيز در . خطي استها نيز غير  ماهيت آن،بنابراين. دهند ديگر نشان مي

  .هاي سني مورد مطالعه كم نيست ادبيات كودك و در گروه
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  مانند شامل افعاليشده تخراجهاي اس ررسي در نمونهآخرين گروه از افعال مورد ب

 نويسنده گذر زمان را از طريق در اين دسته از افعال.  هستند»پاشاندن« و »پهن كردن«

 ؛ و نه عمودي است جهت حركت نه افقي،واقعدر. آموزد ركت در سطح به كودك ميح

پهن » هاي خندان باغ ها و گل خورشيد نورش را روي سبزه«بلكه در يك صبح بهاري 

 آفتاب و مهتاب را چيزهايي ياري نويسنده گر به ، كودكِ مشاهده ايناساسبر. دكن مي

توانند در محيطي حركت كنند و نور، گرما و امواجشان را در مكان بر  پندارد كه مي مي

 حركت در يك محيط ةمثاب  زمان به گذر، ليكافة بنابر نظري. يا بپاشندنندك سطحي پهن

تواند  يابد كه حركت در زمان مي ين افعال كودك درميبا ا. است و زمان گستره دارد

  .داراي گستره و بعد باشد

 به نگاشت  مفهوم زماندرك فارسي نيز هاي كودك به زبان در داستان : اولةفرضي

  .است  وابسته»زمان حركت است« استعاريِ

ن ني مورد بررسي مفهوم زماهاي س  در گروهزبان  كودك فارسيرسد نظر مي به :نتيجه

  جهت درتنها از طريق حركت خطي كند و اين نه ركت در مكان درك ميواسطة ح را به

تواند متفاوت   ميحركتجهت  ،لحاظ كيفياز بلكه ؛پذير است افقي و عمودي امكان

 پر كند، صورت حجمي، فضا يا ظرفي را تواند به  كه حركت ميا معنه اينشد؛ ببا

  .الت و وضعيت خود را نشان دهد حصورت تغيير  يا به،سطحي را بپوشاند

   آنربارةگيري د سؤال دوم پژوهش و نتيجه. 2

هاي كودك به   در داستان» حركت استةمثاب گذر زمان به«  مفهوميِةاستعار :سؤال دوم

  كند؟ زبان فارسي چگونه عمل مي

مفهومي » تجسم« مفهوم ،نظرية معاصر استعاره  معناشناسي شناختي و نيزدر نظرية

 بدني ويژه تجربة گويد كه معنا براساس تجربه و به ما مياين مفهوم به . ست اكليدي

تواند برايمان  كنيم، آنچه كه مي آنچه كه تجربه مي «،اعتقاد جانسون به. شود ايجاد مي

باب آن كامالً به وجود ونگي درك تجربه و چگونگي تفكر درمعنايي داشته باشد، چگ

كه مبناي بنابراين، اين ).Lakoff & Johnson, 1980: 109( ».بدني ما وابسته است

با . استعاره تجربه است، آن را موضوع اصلي مورد توجه الگوي شناختي كرده است
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  در سه گروه سنيِهاي كودك به زبان فارسي ر داستانشده د هاي استخراج بررسي نمونه

 بدون كاربرد ها ان زمان در اين داست كه بيان استعارةندمورد مطالعه، نگارندگان دريافت

  .استممكن ناشناسانه  هاي هستي عناصر طبيعي و استعاره

 »ج« و »ب«، »الف«هاي سني   داستان در گروه شصتهايي كه از  نمونهةدر هم

 و عناصر ءپنداري با حيوانات، اشيا استخراج شد، نويسنده همواره كودك را به همذات

 در تخيل سرشارش ، ترديدي و كودك بدون هيچكند  ميطبيعي پيرامونش دعوت

  .بخشد ها جان مي  به آنهمراه نويسنده به

ها درك   و مكانءحسب حركت اشيااي استعاري و بر گونه اين واقعيت كه زمان به

  كاوشگر، هاي بصري در دستگاه.  با دانش زيستي انسان مطابقت دارد،شود مي

 اما كاوشگر زمان ؛ا داريمها ر  و مكانءاشيا) آشكارساز( حركت و كاوشگر) آشكارساز(

 ، و حركت درك شودء اشيارمبناي اينكه زمان ب،بنابراين. نداريم)  كه باشدابه هر معن(را 

   ).Lakoff & Johnson, 1980: 227( شناختي محكمي دارد توجيه زيست

مهتاب با  ها پهن كرده بود، ننه سوي كوه  كه دامن قرمزش را باالي آنخانم آفتاب

اش، عمو نوروز و بوي بهار، بقچة  شده اي گلدوزي هاي نقره ر از ستارهچادر سياهِ پ

 تابستان، باد پاييزي كه با يك بغل برگ زرد و سبز و سرخ در راه رنگ به تكة رنگ چهل

اگر نبودند و ... دار كرده بود و شد و توكا را غصه است و زمستان طوالني كه تمام نمي

چيز در   چيز است و آنزمانكنند كه  كردند و نمي ي درك نمقطعطور  به كودكان ،نباشند

فتند، باال  درآيند يا راه بي او در تخيل كودك به مالكيت بايداين عناصر يا. حركت است

قدر پهن كنند و جمع كنند تا  شان را در ذهن كودك آن در و بقچهو پايين بروند و چا

  . زمان را دريابدشب برود، صبح شود، زمستان سرآيد، بهار شود و كودك گذر

 ة در استعار»چيز در حركت است آن«، »زمان چيز است« الگوي نگاشتِ : دومةفرضي

  .كند زمان، در زبان فارسي عمل مي

تنها  د بررسي نههاي سني مور  در گروهزبان كودك فارسي رسد نظر مي به :نتيجه

وي نگاشت  بلكه عملكرد الگ؛كند واسطة حركت در مكان درك مي مفهوم زمان را به

 در استعاره زمان، با فرافكني »آن چيز در حركت است«، »زمان چيز است«
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شناسانه به ماه و خورشيد و اشياء پيرامون كودك وابسته است و بر درك مفهوم  هستي

  .زمان تأثير مستقيم دارد

   آنربارةگيري د سؤال سوم پژوهش و نتيجه. 3

هاي كودك  ستان زمان در داةن بيان استعاردر تبييمعاصر استعاره  ةآيا نظري :سؤال سوم

  يي دارد؟ ابه زبان فارسي كار

ها و با  تاكنون گفته شد و دو فرضية نخست اين پژوهش و تأييد آنبا بررسي آنچه 

 سؤال را  اينتوان پاسخ مروري بر آنچه در چارچوب نظري پژوهش گفته شد، مي

يابد  هاي مفهومي معنا مي  استعاره ويژگي عموميت درمورد، ليكافةگفت به. مثبت دانست

بناي درك زمان در ذهن كودك  م،هايي كه در اين پژوهش صورت گرفت و با بررسي

  .استزبان نيز حركت  فارسي

 نظري مناسبي براي بررسي ساختار  ابزار ليكافة معاصر استعارةنظري :ة سومفرضي

  .استهاي كودك به زبان فارسي  نمفهومي داستا

 ابزار نظري مناسبي براي بررسي  ليكاف معاصر استعارةةرسد نظري  مينظر به :يجهتن

هاي كودك به زبان فارسي است و البته بايد توجه داشت كه  ساختار مفهومي داستان

  .استبنياد  شمول و فرهنگ اين نظريه جهان

   ها نوشت پي

1. cognitive linguistics 
2. contemporary theory of metaphor 
3. Alverson 
4. time passing is motion 
5. time 
6. space 
7. metaphor 
8. cognitive linguistics 
9. cognitive semantics 
10. mapping 
11. cognitive sciences 
12. prototype- based 
13. G. Tiberghien 
14. encoding 
15. Evans & Green 
16. duration 
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17. space-time 
18. a priori 
19. spatial 
20. linear 
21. cyclic 
22. spiral 
23. deictic 
24. landscape 
25. biological knowledge 
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