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Introduction: The present study aimed to examine the spatial-temporal mapping in Per-

sian based on Lakoff and Johnson’s conceptual metaphors theory to find the temporal 

frame reference its adoption sources. The metaphor of “time as space” is based on the 

hypothesis that we adopt an abstract concept such as time from an objective concept such 

as space and conceptualize it in our minds and languages.   

Methods: The required data were analyzed by designing five experimental linguistic 

and non-linguistic experiments to achieve the research objectives. Experiments include 

temporal word arrangement, the arrangement of temporal stickers/tokens, and language 

elicitation with Wednesday meeting, picture arrangement, and co-speech gesture. One 

hundred fifty-five male and female students aged 18 to 54 from Islamic Azad University 

of Khorramshahr Branch and Abadan University of Medical Sciences participated in 

these experimental experiments.   

Results: Samples’ percentage and frequency of occurrence illustrated that lateral axis 

from right to left adopted from Persian writing direction; sagittal axis back to front ad-

opted from walking direction, looking direction, linguistic metaphors; lateral axis from 

left to right adopted from mathematics writing direction are the main sources of adoption 

of abstract temporal concepts in Persian.  

Conclusion: This research implied that the adopted frame of reference and the sagittal 

or lateral axes are strongly influenced by the type of task, pattern and design of the ex-

periment, the given concepts, language and linguistic metaphors, and cultural artifacts.
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مقدمه: پژوهش حاضر نگاشت فضا-زمان را در زبان فارسی از منظر استعاره های مفهومی Lakoff و Johnson مورد 

بررسی قرار داد تا چارچوب ارجاعی زمان و منابع اقتباس آن را دریابد. استعارۀ »زمان به مثابه فضا« بر این فرضیه استوار 

الگو برداری می کنیم و آن را در ذهن و زبان خود  انتزاعی چون زمان را از مفهوم عینی چون فضا  است که ما مفهوم 

مفهوم سازی می نماییم. 

روش کار: برای دستیابی به اهداف تحقیق، دادۀ مورد نیاز از طریق طراحی 5 آزمایش زبانی و غیرزبانی به روش تجربی 

مهره های  آزمایش چینش  زبانی،  واژگان  آرایش  کتبی  آزمایش  از:  بودند  عبارتند  آزمایش ها  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

حاوی واژگان زمانی، آزمایش زبان شناختی جمله، آزمایش غیر زبانی با عکس، و آزمایش ایما و اشارات کالمی. در این 

آزمایش های تجربی 154 دانشجوی زن و مرد با محدوه سنی 18 تا 54 سال از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمشهر و 

دانشگاه علوم پزشکی آبادان شرکت نمودند.

یافته ها: درصد و میانگین بسامد وقوع نمونه های مورد نظر جستار حاضر نشان داد که محورهای افقی جانبی راست به 

چپ برگرفته از جهت نوشتاری زبان فارسی؛ محور افقی سهمی عقب به جلو برگرفته از جهت راه رفتن، استعاره های زبانی، 

و جهت نگاه؛ و محور افقی جانبی چپ به راست برگرفته از جهت نوشتاری اعداد و ریاضیات مهمترین منابع اقتباسی 

مفاهیم انتزاعی زمان در زبان فارسی قلمداد می گردند.  

نتیجه گیری: چارچوب ارجاعی اتخاذ شده و نوع محورهای سهمی و جانبی بسیار تحت تاثیر، نوع آزمایش، الگو و طراحی 

آزمایش، مفهوم مورد آزمایش، زبان و استعاره های زبانی، و صنایع فرهنگی می باشند.    
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اصالح نهایی: 1398/09/08                 
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مقدمه
استعارۀ مفهومی »زمان به مثابۀ فضا« )Time is like space( بر این 
فرضیه استوار است که مفهوم انتزاعی چون زمان از طریق مفهوم عینی 
چون فضا ادراک می شود. مفهوم سازی )Conceptualization( حوزۀ 
زمان برگرفته از حوزۀ فضا می باشد. برخی منابع احتمالی اقتباس که 
جهت  از:  عبارتند  می شوند  زمان  بر  فضا   )Mapping( نگاشت  باعث 

Walking/( جهت راه رفتن و نگاه ،)Writing direction( نوشتاری
 ،)Linguistic metaphors( استعاره های زبانی ،)looking direction

و جهت نوشتن ریاضیات و  اعداد )1، 2(. به عنوان مثال جهت نوشتاری 
انگلیسی )چپ به راست( به عنوان یک منشا استعاری می تواند باعث 
بر  به طوری که چپ  راست شود  به  فضایی_زمانی چپ  استعاره  ایجاد 

چکیده
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بر آینده منطبق باشد )3، 4(. همچنین استعاره های  گذشته و راست 
استعاره  از  نمودی  می شود«  نزدیک  دارد  یلدا  »شب  قبیل  از  زبانی 
زمان_متحرک )Moving-time( و جمله »داریم به شب یلدا نزدیک 
در   )Moving-ego( شخص_متحرک  استعاره  از  نمودی  می شویم« 
ما هستیم  این  زمان_متحرک  استعارۀ  مورد  در  می شوند.  گرفته  نظر 
که ثابت هستیم و زمان نسبت به ما حرکت می کند؛ در حالی  که در 
استعارۀ شخص_متحرک ما خود را نسبت به زمان متحرک می دانیم 
)1, 5-12(. همچنین استعاره های زبانی می توانند باعث ایجاد استعارۀ 
 )Sagittal-horizontal( افقی_سهمی  ارجاعی  چارچوب  و  مفهومی 
رو به رو_پشت سر )Front-back( شوند. استعارۀ زبانی در جمالتی 
از قبیل »جمعۀ خوبی پیش رو دارم« و یا »هفتۀ سختی را پشت سر 
گذاشتم« بر این استعاره داللت دارند که در خط ذهنی زمان، آینده 
یکی  می شود.  فرض  وی  سر  پشت  گذشته  و  شخص  روی  به  رو  در 
می باشد  انسان  رفتن  راه  و  نگاه  استعاره جهت  این  اقتباس  منابع  از 
)1(. هنگام راه رفتن مکان هایی که قرار است در آینده به آنها برسیم 
ما  دیده ایم پشت سر  قبال  و مکان هایی که  دارند  قرار  ما  به روی  رو 
قرار می گیرند. این  که جهت نوشتاری، جهت راه رفتن و جهت نگاه 
ما  ذهن  در  زمان  مفهوم سازی  بر  می تواند  فضایی  منابع  عنوان  به 
 Co-speech( تاثیر بگذارند در مواردی از قبیل ایما و اشارات کالمی
gestures( نیز می توانند نمود داشته باشند. به عنوان مثال افراد در 

ایما و اشارات آینده را به سمت رو به رو  با  حین گفتار ممکن است 

با  ناهمسو  به سمت پشت سر  را  و گذشته  رفتن  راه  با جهت  همسو 
جهت راه رفتن نشان دهند. یا به عنوان مثال اگر یک انگلیسی زبان 
در حین کالم، برای نشان دادن آینده به سمت چپ اشاره کند بر این 
ایما و اشاره ممکن است برگرفته از جهت  فرض داللت دارد که این 

نوشتاری چپ به راست زبان انگلیسی باشد )13-16(.

انگاره ای  معرفی حوزۀ زمان انگارۀ Nunez  و Cooperrider: آنها 
سه گانه که شامل موارد زیر می باشد را معرفی می کنند: زمان با نقطه 
ارجاعی، زمان متوالی، و بازۀ زمانی )12(. در اینجا فقط دو مورد اول 
یعنی زمان با نقطۀ ارجاعی و زمان متوالی را که برگرفته از انگارۀ نوع-

الف و نوع-ب McTaggart می باشند معرفی می کنیم.

خاصی  زمانی  مشخصۀ   :)Deictic-time( ارجاعی  نقطۀ  با  زمان 
می گیرد  نظر  در  ارجاع  نقطه  عنوان  به  لحظه-  همین  اکنون،  را– 
می کند.  ایجاد  آن  به  نسبت  را  آینده-  و  زمانی-گذشته  مقوالت  و 
تعبیر  متفاوت  کامال  روش  دو  به  است  ممکن  ارجاعی  نقطۀ  با  زمان 
ارجاعی-مشاهده گر-  مرکز  که  صورتی  به  درونی  منظر  از  یکی  شود: 
با  )زمان  دارد  همخوانی  سری  حالت  به  اآلن  با  ذاتی  صورت  به 
باشد،  جهانی  می رسد  نظر  به  که  ب(   1 شکل  درونی،  ارجاع  نقطه 
کانونی  در  ارجاعی  مرکز  که  صورتی  به  بیرونی  منظر  از  دیگری  و 
الف(.  1 شکل  بیرونی،  ارجاع  نقطه  با  )زمان  می شود  واقع  بیرونی 

بین  رابطۀ  به  می شود  مربوط   :)Sequence-time( متوالی  زمان 
ارجاعی  الزام  هیج  بدون  دیگر  زمانی  مشخصۀ  با  زمانی  مشخصۀ  یک 
گذشته  واقع  ارجاعی_ در  اجباری_ مرکز  اآلن  نبود  با  حال.  زمان  به 
از«  »قبل  روابط  فقط  بلکه  ندارد،  وجود  زمان  توالی  در  آینده ای  یا 
می باشد  بیرونی  منظری  شامل  زمان  توالی  دارند.  وجود  از«  »بعد  و 
به  نیست.  مشخص  هنوز  می گیرد  خود  به  درونی  حالت  آیا  اینکه  و 
نوشتاری،  نظام های  بیرونی(  ارجاع  )نقطه  بیرونی  ذاتا  ماهیت  خاطر 

زمان  و  زمان  توالی  مفاهیم  نمونه سازی  بر  شدت  به  نوشتاری  جهت 
ارجاعی تاثیر می گذارد )12(. به عنوان مثال گویش وران زبان انگلیسی 
چب  سمت  در  را  )گذشته(  قبل تر  زمان های  راست(  به  چپ  )نوشتار 
چپ(  به  )راست  عبری  گویش وران  حالی که  در  می کنند،  تعبیر 
محور  غلبۀ  وجود  با  اما  می کنند.  تعبیر  راست  سمت  در  را  گذشته 
به صورت مکان  در  به محور عمودی  آینده  و  نگاشت گذشته  افقی، 
»گذشته_ باال« و »آینده_ پایین« نیز در زبان  چینی مشاهده شده است )12(.

          شکل 1. الف( زمان با نقطۀ ارجاع بیرونی                                            ب( زمان با نقطۀ ارجاع درونی
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مفاهیم مرتبط به زمان
مفهوم   :)Radial( شعاعی  و   )Cyclical( چرخه ای  خطی،  الف( 
خطی زمان با تجربۀ ما از گذر زمان و غیر قابل بازگشت بودن رویدادها 
تکرارپذیری  قبیل  از  تجاربی  با  زمان  چرخه ای  مفهوم  دارد.  مطابقت 
دارد:  مطابقت  می بخشند  ساختار  ما  زندگی  به  که  زمانی  دوره های 
به  در  حافظه  دقت  میزان  به  )شخص-محور(  زمان  شعاعی  مفهوم 

یادآوری رویدادهای گذشته و پیش بینی آینده اشاره دارد )1(.

گذشته  که  است  معنا  بدین   :)Arrow of time( زمان  بردار  ب( 
زمان  بردار  زمان  از  مفهومی  چنین  به  ندارند.  تقارن  هم  با  آینده  و 
می گویند. معموال بردار زمان به سمت آینده جهت گیری شده است، و 
برای هر مفهوم طبق چنین تعریفی از زمان، رو به رو را به آینده نسبت 

می دهیم )10، 17-19(.

ج( خط ذهنی زمان )Mental time line(: به نظر می رسد خط ذهنی 
زمان: 1( به حالت فضایی امتداد یافته است، 2(  تک بُعدی است، 3( در 

یک جهت است، و 4(  به صورت بالقوه ای بی انتهاست. )14، 19-21(.
نگاشت  در حوزۀ   انجام شده  پژوهش های  از  برخی  بررسی  به  اکنون 
آزمایش  یک  در   Harding و   McGlone می پردازیم.  فضا-زمان 
فراخوانی زبانی با طراحی یک جمله که معروف به »آزمایش جلسه روز 
چهارشنبه« می باشد، جمله رو به رو را برای شرکت کنندگان انگلیسی 
زبان به نمایش گذاشتند: »»جلسۀ چهارشنبۀ هفتۀ بعد به دو روز جلوتر 
موکول شده است«« )22(. سپس از آنها خواستند یکی از دو پاسخ زیر 

را انتخاب کنند:
الف(  جلسه در روز جمعه است.

ب( جلسه روز دوشنبه است.
»شخص_متحرک«  و  »زمان_متحرک«  دیدگاه  دو  از  دریافتند  آنها 
شرکت کننده تقریبا به طور مساوی 50 درصد جمعه و 50 درصد دوشنبه 

را انتخاب کردند. این بدین معناست که اگر شخص روز جمعه را انتخاب 
روز  اگر  اما  است.  داده  حرکت  آینده  سمت  به  را  خود  واقع  در  کند 

دوشنبه را انتخاب کند زمان را جابجا کرده است.
Nunez و Sweetser )15( برخالف Moore  )9( که زمان_متحرک 

تقسیم بندی  زمینه_محور  و  شخص_محور  متفاوت  دسته  دو  به  را 
می کند، اعتقاد دارند که زمان_متحرک و شخص_متحرک دو مورد از 
استعاره های نقطه ارجاع شخص می باشند زیرا در هر دوی آنها شخص 

به عنوان مشاهده گر وجود دارد.
ماه ژوئن هنوز پیش روی ماست )15(. ) نقطه ارجاع شخص(

دوشنبه قبل از سه شنبه می آید )15(. )نقطه ارجاع زمان(
 Aymara این نتایج را با مطالعه زبان و فرهنگ Sweetser و Nunez

)بولیوی( به دست آوردند. آنها اعتقاد دارند نسبت دادن آینده به رو به 
رو و گذشته به پشت سر در زبان Aymara قابل تعمیم نیست )15(. 
Hong و همکاران به بررسی استعاره های مفهومی زمان در زبان چینی 

از طریق نمایش 40 کلمه مربوط به زمان گذشته و 40 کلمه مربوط 
به زمان آینده که بر روی صفحه نمایش رایانه اجرا می شد پرداختند. 
فی البداهه  باید  کلید  صفحه  کلیدهای  از  استفاده  با  شرکت کنندگان 
پایین،  باال،  قسمت  در  آینده  یا  گذشته  کلمه  که  می گرفتند  تصمیم 
چپ، و یا راست صفحه نمایش می باشد. نتایج این آزمایش نشان داد 
که هر دو محور افقی و عمودی توسط شرکت کنندگان اتخاذ شد ولی 
محور افقی به عنوان چارچوب غالب در نظر گرفته شد )23(. نتایج آنها 
 Miles  .)3( داشت  تفاوت  همکاران  و    Bergen نتایج  با  اندازه ای  تا 
به  که  زبانه  دو  در چینی های  زمان  ذهنی  مطالعه خط  با  همکاران  و 
انگلیسی تسلط داشتند با آزمایش چیدمان عکس هایی با مفاهیم زمانی 
به صورت  زمان  دریافتند که خط  غیره(  و  انسان،  گیاه،  )مراحل رشد 
استعاری در هر دو بعد افقی و عمودی در جهت باال به پایین و چپ به 
راست همسو با جهت نوشتاری زبان چینی و زبان انگلیسی در ذهن آنها 
فعال است )18(. نتایج اکثر مطالعات فوق نشان می دهد که حوزه عینی 

)Cooperrider 2013( )12 ،و  Nunez شکل 2. منظر بیرونی شخص در یک توالی: الگوی مبتنی بر جهت نوشتاری )اقتباس ازCooperrider و  Nunez 2013( )12()اقتباس از ،
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شکل 3. آزمایش کتبی آرایش واژگان زبانی

فضا و نحوه مفهوم سازی آن تاثیر به سزایی بر نحوه مفهوم سازی زمان 
برگرفته  موارد  برخی  در  زمان  نگاشت  دارد.  بشری  مختلف  در جوامع 
از مفاهیم فضایی از قبیل چارچوب های ارجاعی محور افقی و عمودی 
می باشد )4، 18، 23(. این نگاشت تحث تاثیر خط ذهنی و بردار زمان 
اگرچه  است.  کرده  ایجاد  مختلف  زبان های  در  مختلفی  بازنمودهای 
پذیرفته  انجام  مختلف  زبان  در چندین  فضایی_زمانی  ارجاع  چارچوب 
است ولی با توجه به دانش نگارنده به نظر می رسد تا کنون مطالعات 
اندکی به صورت آزمایش های تجربی این فرضیه را در زبان و فرهنگ 

فارسی مورد آزمایش قرار داده باشند.
الگوهای  به  توجه  با  زبانان  فارسی  دریابیم  تا  برآنیم  جستار  این  در 
استفاده  زمان  نگاشت  برای  ارجاعی  چارچوب  کدام  از  فضا  ارجاعی 
استعاره های  نوشتاری،  قبیل جهت  از  مفهومی  استعاره های  می کنند؟ 
الگوی طراحی  الگوی چرخه ای ساعت،  نگاه،  و  رفتن  راه  زبانی، جهت 
ارجاعی  چارچوب  نوع  چه  ریاضیات  و  اعداد  نوشتاری  و جهت  تقویم، 
زمانی را در فارسی زبانان فعال می سازند؟ غالب ترین و فعال ترین منبع 

اقتباس طبق آزمایش ها زمانی طراحی شده کدام الگوها می باشند؟

روش کار
و  آزمایش های  از شیوۀ  استفاده  با  و  به روش تجربی  پژوهش حاضر 
چارچوب  در  غیر زبان شاختی  و  زبان شناختی   )Tasks( کارویژه های 
تحلیل  به   ،)24(  Johnson و   Lakoff مفهومی  استعاره های  نظریۀ 
این  آزمایش های  پرداخت.  فارسی  زبان  در  زمان  ارجاعی  چارچوب 
پژوهش با کمی تغییر و بومی سازی در زبان و فرهنگ فارسی برگرفته 
از برخی آزمایش های استفاده شده در فرهنگ ها و زبان های مختلف 
نیز ذکر خواهد شد.  آن  مرجع  آزمایش  نام  ذکر  با  ادامه  در  که  بود 
از آنجایی که جهت نوشتاری زبان و استعاره های زبانی نقش مهمی 
از گویش وران  این تحقیق فقط  دارند در  زمانی  مفاهیم  در چیدمان 
زبان فارسی استفاده شد تا دریابیم که آنها چگونه مفهوم زمان و فضا 
نفر   154 شرکت کنندگان  می دهند.  آرایش  واژگان  و  تصاویر  در  را 
حسابداری،  حقوق،  رشته های  فارسی  زبان  زبانه  تک  دانشجویان  از 
آزاد  دانشگاه  آزمایشگاهی  علوم  و  پرستاری،  پزشکی،  کامپیوتر، 
علوم  دانشگاه  و  فارس(  )خلیج  خرمشهر  بین اللملی  واحد  اسالمی 
پزشکی آبادان بودند. سن، رشته تحصیلی، شغل و جنسیت به عنوان 
آزمایش  نوع  پنج  از  پژوهش  این  در  نشد.  گرفته  نظر  در  متغییر 

استفاده شد. 
این  در  شده  انجام  آزمایش های  ویژگی های  به  اختصار  به  ادامه  در 

می پردازیم. جستار 

1( آزمایش کتبی آرایش واژگان زبانی )Pederson و همکاران( 
)25(؛ Senft )26(: در این آزمایش شرکت کنندگان سه مفهوم زمانی 
روزهای هفته، ماه ها، و فصل ها را در ستون های افقی عمودی و دایره ای 
از:  عبارتند  ستونی  نمودارهای  در  احتمالی  الگوی های  می دهند.  قرار 
الگوی چپ به راست و راست به چپ در محور افقی، و الگوی باال به 
پایین و پایین به باال در عمودی عمودی، و در الگوی دایره ای دو حالت 

احتمالی ساعت گرد و پادساعت گرد.

روزهای هفته: شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، 
و جمعه

ماه ها: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، 
دی، بهمن، و اسفند

فصل ها: بهار، تابستان، پاییز و زمستان

 :)27(  )Brown( زمانی  واژگان  حاوی  مهره های  چینش  آزمایش   )2
صبح،  یعنی  روز  مختلف  اوقات  زمانی  واژگان  آزمایش  این  در 
فردا  و  دیروز  امروز،  زمانی  واژگان  همچنین  و  شب؛  و  عصر  ظهر، 
از  و  است  شده  چسبانده  مهره هایی  روی  بر  برچسب  صورت  به 
اینجاست  نکته  کنند.  مرتب  را  آنها  تا  شد  خواسته  شرکت کنندگان 
و  می شد  مشخص  ارجاع  نقطه  فردا  و  امروز  دیروز،  واژگان  در  که 
مهره ای که واژۀ امروز بر روی آن نوشته شده بود به عنوان نقطه ارجاع 
به شرکت کننده داده می شد و از وی خواسته می شد تا نسبت به امروز 
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 Brown انگارۀ الگوی نزدیک_دور یا دور_نزدیک  رو_پشت سر معادل 
می باشد )27(.

شکل 4. چینش مهره های حاوی واژگان زمانی

 :)15(  )Sweetser و   Nunez( اشارات کالمی  و  ایما  5( آزمایش 
همچنین در آزمایشی دیگر از دانشجویان خواسته شد تا با ایما و اشاره 
مفهموم فردا و دیروز را بدون استفاده از گفتار و فقط با ایما و اشاره 

نشان دهند.
که  هنگامی  که  است  این  مشاهده  و  آزمایش  هر  مورد  در  مهم  نکته 
شرکت کننده تصاویر یا واژگان را مرتب می کند محقق بالفاصله جهت 
هر چینش را ثبت و ضبط می کند و سپس مسئله بعدی را برای حل 
درون  تصاویر  و  واژگان  می دهد.  قرار  شرکت کننده  اختیار  در  کردن 
جعبه ای سر بسته بدون آرایش و چینشی خاص در اختیار شرکت کننده 
قرار می گیرند و با خارج کردن آنها از جعبه باید آنها را یکی یکی آرایش 
و چینش دهد. سپس محقق بالفاصله جهت چینش آنها را در دفتری 

یاداشت و ثبت می  کند.

یافته ها 
در این بخش تمامی داده های به دست آمده از هر آزمایش به تفکیک 

در جداولی جداگانه ارائه می گردند.
1( آزمایش کتبی آرایش واژگان زبانی: در جدول 1 نتایج آماری سه 
مفهوم زمانی روزهای هفته، ماه ها، و فصل ها بر روی 154 شرکت کننده 
نشان داده شده است. به طور کلی نتایج و داده های آزمایش روزهای 
و  الگو در چیدمان  غالب ترین  نشان می دهد که  هفته طبق جدول 1 
برگرفته  که  است  پایین  به  باال  تقویمی محور عمودی  مفاهیم  آرایش 
از اصول طراحی الگوی تقویم می باشد. بدین معنا که شرکت کنندگان 
به طور ناخودآگاه و بدون اینکه هیچ تصویر یا الگویی از تقویم به آنها 
نشان دهیم از چارچوب ارجاعی عمودی غیر اشاره گر باال به پایین 45/8 
درصد به عنوان الگوی پیش فرض تقویم برای چیدمان استفاده کردند. 

 :)22( )Harding 3( آزمایش زبان شاختی جمله )McGlone و 
را  زیر  جمله  تا  شد  خواسته  دانشجویان  از  زبان شناختی  آزمایشی  در 

بخوانند و یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب کنند.
جلسه روز دوشنبه آینده به دو روز جلوتر جابجا شده است. جلسه چند 

شنبه است؟
الف. شنبه                   ب. چهارشنبه

4( آزمایش غیر زبانی با عکس )Bergen و همکاران( )3(: در این 
آزمایش همانند آزمایش زبانی، عکس ها به شخص داده می شوند و از 

وی خواسته می شود تا آنها را طبق یک رابطه منطقی آرایش دهد.
مفهوم زمانی رشد: نوزاد، نوجوان، بزرگسال، کهنسال، تخم مرغ تا مرغ، 
فصل ها، توالی تاریخی روسای جمهور، توالی زمانی ساخت برج آزادی، 

رشد لوبیا، وعده های غذایی  

شکل 5. چینش تصاویر زمانی

دو مهره دیروز و فردا را در موقعیت خاصی قرار دهد. الزم به ذکر است 
که الگوی باال به پایین و یا پایین به باال منطبق بر محور سهمی رو به 
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در این آزمایش، داده ها بر این مسئله داللت دارند که آینده و رو به رو 
یعنی  دارند،  انطباق  پایین  به  باال  ارجاع  نقطه  بدون  عمودی  محور  بر 
گذشته در باال و آینده به سمت پایین می باشد. الگوی عمودی باال به 
پایین همچنین ممکن است برگرفته از استعارۀ نیروی جاذبه باشد که 

در آن باال معادل گذشته و پایین معادل آینده است.
الگوی دوم راست به چپ می باشد که به عنوان  دومین الگوی غالب 
25/3 درصد توسط شرکت کنندگان انتخاب گردید. این الگو می تواند 
جهت  الگوی  یا  طراحی  اصول  الگوی  باشد:  داشته  اقتباس  منبع  دو 
غیر  زمانی  توالی  نشان دهندۀ  همچنین  الگو  این  ضمن  در  نوشتاری. 
اشاره گر بیرونی می باشد. در مورد چینش ماه ها به خاطر تنوع طراحی 
فقط  اینجا  در  اگر  سالنامه  یا  و  دیواری،  رومیزی،  تقویم های  الگوی 
بخواهیم آرایش ماه ها را در یک نگاه در یک تقویم یک صفحه ای در 
نظر بگیریم می بینیم که الگوهای موجود الگوی باال به پایین و الگوی 
ماه ها نشان می دهد  نتایج داده های چینش  به چپ می باشند.  راست 
که الگوی باال به پایین و راست به چپ بسیار نزدیک به هم و تقریبا 
باال  ارجاعی محور عمودی  انتخاب شدند. چارچوب  یکسانی  اندازه  به 
به  راست  سهمی  محور  ارجاعی  چارچوب  و  درصد   32/4 با  پایین  به 
چپ با 31/8 درصد دو الگوی غالب را نمایش می دهند. اگرچه الگوی 
ساعت گرد و پادساعت گرد الگوهای معمول و رایجی در تقویم های زبان 
فارسی نیستند، ولی الگوهای سوم و چهارم به ترتیب چارچوب ارجاعی 
درصد   13 با  پادساعت گرد  و  درصد   19/4 با  ساعت گرد  چرخه ای 
بیان گر چرخه ای  پادساعت گرد  یا  و  ساعت گرد  الگوی  شدند.  انتخاب 
روزه  سی  صورت  به  تقریبا  که  هستند  مدور  صورت  به  ماه ها  بودن 

تکرار می گردند. فصل ها نتایج نسبتا متفاوتی در مقایسه با دو مفهوم 
به  راست  ارجاعی محور جانبی  دادند. چارچوب  ارائه  ماه ها  و  هفته ها 
چپ با 29/2 درصد به عنوان عمده ترین الگو انتخاب شد که با جهت 
چارچوب  دوم  عمده  الگوی  دارد.  همخوانی  چپ  به  راست  نوشتاری 
ارجاعی چرخه ای ساعت گرد با 26 درصد بود که نمودی از طرحواره 
تصویری چرخه و الگوی ساعت می باشد. چارچوب ارجاعی عمودی باال 
به پایین با 23/3 درصد که نمودی از الگوی طرح تقویم بود به عنوان 
ارجاعی  چارچوب  شد.  انتخاب  کنندگان  شرکت  توسط  الگو  سومین 
چرخه ای پادساعتگرد با 16/2 درصد الگوی بارز بعدی می باشد. نکتۀ 
قابل توجه در الگوی فصل ها انتخاب طرحواره چرخه ای ساعت گرد و 

پادساعت گرد می باشد
که نسبت به موارد هفته ها و فصل ها بسامد بیشتری را نشان می دهد؛ 
زیرا الگوی طرحواره چرخه ساعت گرد و پادساعت گر مجموعا روی هم 
رفته 65 مورد بوده اند که آماری فراتر از موارد دیگر را نشان می دهند.

اگر بخواهیم طبق انگارۀ Zinken )28( و Bender و همکاران )20( 
یک  فصل ها  و  ماه ها،  هفته،  روزهای  قبیل  از  زمانی  واحدهای  برای 
برای  می توان  بگیریم،  نظر  در  زمانی(  فواصل  )ابتدای  ذاتی  روبروی 
محور  بر  منطبق  که  گرفت  نظر  در  را  روبرو  یک  موارد خطی  تمامی 
عقب/جلو باشد. همچنین از آنجایی که تمامی موارد باال به صورت توالی 
زمانی یکی پس از دیگری بدون در نظر گرفتن هیچ نقطه ارجاعی قرار 
گرفته اند، طبق انگارۀ Moore )10( جزء ارجاع زمینه_محور و نوع-ب 
McTaggart )29( می باشند ولی طبق انگارۀ استعاره های نقطه ارجاع 

Nunez )15( جزء نقطه ارجاع زمان نوع-ب در نظر گرفته می شوند.

آزمایش
 کتبی

راست به چپ 
باال به پایین 

زیگزاگ

راست به چپ 
پایین به باال 

زیگزاگ

ساعت گرد 
زیگزاگ

 باالبه پایین

ساعت گرد 
زیگزاگ 

پایین به باال
باال به ساعت گردپادساعت گرد

پایین
راست 
به چپ

چپ به 
راست

روزهای 
0041152569391هفته

0030203049503ماه ها

2142254036451فصل ها

0/60/333/6612031/6651/3344/661/66میانگین کل

0/390/212/380/641320/5633/33291/08درصد کل

جدول 1. نتایج آماری سه مفهوم زمانی روزهای هفته، ماه ها و فصل ها
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2( آزمایش چینش مهره های حاوی واژگان زمانی
الف( امروز، دیروز و فردا )جدول 2(: چیدمان مهره های واژگانی با 
امروز  مهرۀ  هنگامی که  داد.  ارائه  متفاوتی  نتایج  »امروز«  ارجاع  نقطه 
آنها خواسته  از  و  به شرکت کنندگان داده شده  ارجاع  نقطه  به عنوان 
درصد   63/5 دهند  آرایش  آن  به  نسبت  را  دیروز  و  فردا  مهرۀ  تا  شد 
به صورت  را  به چپ  راست  جانبی  ارجاعی  شرکت کنندگان چارچوب 
با  همخوان  و  غالب  الگوی  که  کردند  مرتب  دیروز←امروز←فردا 

با  راست  به  چپ  جانبی  ارجاعی  چارچوب  است.  نوشتاری  جهت 
20/43 درصد به عنوان دومین چارچوب انتخاب گردید که به صورت 
فردا→امروز→دیروز می باشد. این بدین معناست که دیروز نقطه شروع 
خط از سمت چپ می باشد و سپس به سمت امروز حرکت می کند و در 
انتهاِی این چینش خطی، آینده در انتهای سمت راست قرار می گیرد. 
منبع این الگو می تواند جهت چپ به راست ریاضیات باشد، هرچند که 

به طور یقین نمی توان منبع و ماخذ الگوبرداری آن را مشخص کرد.

درصد   8/75 با  )باال_پایین(  دور_نزدیک  ارجاعی سهمی  چارچوب 
درصد   6/56 با  )پایین_باال(  نزدیک_دور  سهمی  ارجاعی  چارچوب  و 
می باشند.  باال  به  پایین  و  پایین  به  باال  عمودی  چینش  نشان دهندۀ 
در واقع این نوع چینش به این دلیل دور_نزدیک نامیده می شود که 
نشان می دهد شرکت کننده با این چینش می خواهد رو به رو )جلو( را 
مشخص کند. ارجاع سهمی نزدیک_دور )پشت سر به رو به رو( سازگار 
و  Nunez انگارۀ  طبق  می باشد.  زبانی  استعاره  و  رفتن  راه  جهت  با 

درونی شخص_ ارجاع  نقطه  با  را  امروز  بخواهیم  اگر   Cooperrider

که  می بینیم  بگیریم  نظر  در  زمان  شعاعی  مفهوم  دیدگاه  از  محور 
چارچوب ارجاع جانبی منشعب از امروز می باشد به طوری که هر یک 
از دو جهت فردا و دیروز از آن منشعب می گردند )12(. الزم به ذکر 
است که این بدین معنا نیست که دیروز به سمت گذشته جریان دارد. 
از میان شخص عبور می کند ولی  بدین معناست که خط زمان  بلکه 

از او نشات نمی گیرد.

جدول 2. غالب بودن محور افقی-جانبی راست به چپ همسو با جهت نوشتاری زبان فارسی

آزمایش زبانی

نزدیک-دوردور-نزدیکچپ-راستراست-چپساعت گردپادساعت گردمفاهیم زمانی

108728129دیروز، امروز، فردا

0184241711صبح، ظهر، عصر، شب

0/50/585/52614/510میانگین تعداد کل

0/360/3662/401910/67/30درصد کل 

شکل 6. چینش مهره های زمانی تحت تاثیر جهت نوشتاری زبان از راست به چپ و جهت نوشتاری ریاضیات و اعداد از چپ به راست

شکل 7. مفهوم شعاعی زمان با ارجاع جانبی شخص محور
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چارچوب   :)2 )جدول  شب  و  عصر،  ظهر،  صبح،  چیدمان  ب( 
و  غالب ترین  درصد   61/31 با  چپ  به  راست  جانبی  ارجاعی 
که  داد  اختصاص  خود  به  را  خطی_جهتی  چینش  پربسامدترین 
و   Nune انگارۀ  طبق  است؛  فارسی  زبان  نوشتاری  جهت  با  همسو 
Cooperrider این الگو از نوع زمان متوالی با منظر بیرونی می باشد. 

رتبه  در  درصد   17/51 با  راست  به  چپ  جانبی  ارجاعی  چارچوب 
می باشد  ریاضیات  و  اعداد  نوشتاری  جهت  با  همسو  که  بود  دوم 
الگوی از  بر گرفته  چینش  این  که  گفت  قطعیت  با  نمی توان  اگرچه 

ریاضیات باشد ولی ریاضیات و اعداد از جهت چپ به راست به عنوان 
نوع چیدمان می باشند. چارچوب  این  برای  الگوبرداری  منابع  از  یکی 
ارجاعی  چارچوب  و  درصد   12/40 با  دور_نزدیک  سهمی  ارجاعی 
سهمی نزدیک_دور با 8/2 درصد همسو با جهت راه رفتن و استعاره 
زبانی می باشند. چارچوب ارجاعی چرخه ای ساعت گرد با 0/72 درصد 
می دهد  نشان  نکته  این  شد.  انتخاب  بسامد  کم  بسیار  الگوهای  جزو 
در ذهن  یا چرخه ای  دایره ای  الگوی  زمانی  مهره های  در چینش  که 

فارسی زبانان نمود بسیار کمتری دارد

3( آزمایش زبان شاختی جمله
 )1 شد.  طراحی  هدف  دو  با  دوشنبه  روز  جلسه  جابجایی  آزمایش 
شرکت کنندگان خود را نقطۀ ارجاع قرار می دهند، 2( نقطه ارجاع را 
روز دوشنبه در نظر می گیرند. به عبارت دیگر اگر شخص جلسه روز 
اگر  و  زمان_متحرک  ارجاع  نقطه  از  کند  جابجا  شنبه  به  را  دوشنبه 
جلسه را به روز چهارشنبه جابجا کند از  نقطه ارجاع شخص_متحرک 

استفاده کرده است. 
نتایج این آزمایش نشان داد که 60/38 درصد شرکت کنندگان جلسه را به 
روز چهارشنبه و 39/61 درصد دیگر جلسه را به روز شنبه جابجا کردند.

کردند  جابجا  چهارشنبه  روز  به  را  جلسه  که  افرادی  آزمایش  این  در 

خود را به عنوان نقطه ارجاع معادل دوشنبه در نظر گرفته اند و نسبت 
به آن جلسه را به دو روز جلوتر یعنی چهارشنبه منتقل کردند که از 
استعارۀ مفهومی شخص_متحرک بهره جسته اند. این در حالی است که 
افرادی که روز دوشنبه را به شنبه جابجا کردند جلسه روز دوشنبه را 
دو روز جلوتر به سمت خود کشیده اند که به نوعی بهره گیری از استعارۀ 

مفهومی زمان_متحرک می باشد.
الزم به ذکر است که شخص_متحرک و زمان_متحرک در آزمایش جلسه 
روز دوشنبه طبق انگارۀ McTaggart هر دو جزو نوع-الف می باشند که 
 Cooperrider و Nunez از نوع اشاره گر تلفی می گردند. و طبق انگارۀ

هر دو الگو از نوع زمان با نقطه ارجاع درونی می باشند )12(.

شکل 8. غالب بودن الگوی جهت نوشتاری زبان از راست به چپ

جدول 3. جا به جایی جلسه روز دوشنبه به شنبه )حرکت-زمان( یا چهارشنبه )حرکت-شخص(

جلسه روز دوشنبه آینده به دو روز جلوتر جا به جا شد.  جلسه چند شنبه است؟نقطه ارجاع حرکت زمان–حرکت شخص

شنبه )حرکت-زمان(
61تعداد

39/61درصد

چهارشنبه )حرکت-شخص(
93تعداد

60/38درصد
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4( آزمایش غیر زبانی با عکس و تصویر
زمانی طراحی شد  مفاهیم مختلف  آزمایش  نوع  این قسمت هفت  در 
مورد  شرکت کننده   137 بین  از  ارجاعی  چارچوب  چیدمان  ترتیب  تا 
ابزار  به عنوان  از عکس  آزمایش  این  قرار گیرد. در  بررسی  و  آزمایش 
استفاده شد. طبق جدول 4 مرتب سازی تصاویر زمانی نشان  آزمایش 
داد که چهارچوب ارجاعی محور افقی_جانبی راست به چپ با 61/62 
جهت  با  همسو  که  شد  انتخاب  الگوی  پربسامدترین  عنوان  به  درصد 
صبحانه،  غذایی  وعده های  آزمایش  حتی  است.  فارسی  زبان  نوشتاری 
همانند  مشابه ای  بسیار  نتایج  نیز  ناهار  ارجاع  نقطه  با  شام  و  ناهار 

جهت  استعاره  بودن  غالب  بر  که  داد  ارائه  تصاویر  دیگر  مرتب سازی 
جهت  که  معناست  بدین  این  گذارد.  صحه  آزمایش  این  در  نوشتاری 
زبان نوشتاری به عنوان یک قراداد فرهنگی بر نحوه و جهت چیدمان 
در  فصل ها  تصاویر  مرتب سازی  نتایج  می گذارد.  تاثیر  زمانی  تصاویر 
جدول 4 تا حدی همسو با نتایج جدول 1 می باشد. زیرا در جدول 1 
نیز الگوی غالب در چیدمان فصل ها محور جانبی راست به چپ اتخاذ 
بوده است. نوشتاری  با جهت  آزمون همسو  این  نتایج  شد که همانند 

 )12(  Cooperrider و   Nunez انگارۀ  طبق  که  است  ذکر  به  الزم 
چیدمان عکس ها از نوع زمان متوالی با منظر بیرونی تلقی می شوند.

شکل 8. نمایش جابجایی جلسه روز دوشنبه به شنبه یا چهارشنبه از طریق شخص_متحرک و یا زمان_متحرک

جدول 4. مرتب سازی تصاویر زمانی و غالب بودن محور افقی_جانبی راست به چپ همسو با جهت نوشتاری زبان فارسی

نی
زما

یر 
صاو

ی ت
ساز

ب 
رت

م
ساعت گردپادساعت گردمفاهیم زمانی

پایین
 به باال

 زیگزاگ
نزدیک-دوردور-نزدیکچپ-راستراست-چپ

6338621135بهار، تابستان، پاییز، زمستان

4008925118صبحانه، ناهار، شام

0018429167روسای جمهور

جوجه  جوجه،  مرغ،  تخم 
2118729116جوان، مرغ

گیاه  لوبیا،  جوانه  لوبیا،  دانه 
0028029917لوبیا

0028227179برج آزادی

بزرگسال،  نوجوان،  نوزاد، 
01083301112کهنسال

1/710/711/2884/4227/1412/579/28میانگین تعداد کل

1/250/510/9361/6219/819/176/77میانگین درصد کل
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5( آزمایش ایما و اشارات کالمی
در این آزمایش افراد بدون استفاده از کالم و فقط با ایما و اشاره به حالت 
تقریبا پانتومیم می بایست به دو مفهوم دیروز و فردا اشاره می کردند. به 
صورت فرضی از آنها خواسته شد تا با ایما و اشاره جلمۀ »فردا می بینمت« 
را با تاکید بر واژه فردا اجرا کنند و همچنین جملۀ »دیروز انجامش دادم« 

با تاکید بر اجرای واژه دیروز.
نتایج جدول 5 نشان می دهد که هر دو محور سهمی و جانبی برای نمایش دیروز 
و فردا توسط شرکت کنندگان اتخاذ شدند. برای نمایش مفهوم زمانی فردا 
چارچوب ارجاعی محور جانبی راست به چپ سازگار با جهت نوشتاری با 46

محور  ارجاعی  چارچوب  شد.  استفاده  الگو  عمده ترین  عنوان  به  درصد 
با  زبانی  استعاره  و  انسان  رفتن  راه  با جهت  رو همخوان  به  رو  سهمی 
چارچوب  سومین  رفت.  کار  به  الگو  دومین  عنوان  به  درصد   33/57
با  همسو  درصد   12/40 با  راست  به  چپ  جانبی  محور  ارجاعی 
درصد   5/1 که  این  تعجب آور  می باشد.  اعداد  و  ریاضیات  جهت 
2/18 سر(،  )پشت  دور_نزدیک  سهمی  محور  ارجاعی  چارچوب 

 0/72 و  شدن(  انباشته  )استعاره  باال  به  پایین  عمودی  محور  درصد 
درصد محور سهمی دور به نزدیک را به عنوان چارچوب ارجاعی خود 

انتخاب نمودند.

جدول 5. دو مفهوم زمانی فردا و دیروز در ایما و اشارات کالمی

ایما و اشارات
 کالمی

راست-چپچپ-راستباالرو به روپشت سردور-نزدیکفراوانیدو مفهوم زمانی

فردا
174631763تعداد

0/735/133/62/212/446درصد

دیروز
410320208تعداد

375/181/450155/8درصد

نتایج واژه مفهومی دیروز اما کمی متفاوت بود. 75/18 درصد محور سهمی 
دور_نزدیک )پشت سر( ناهمخوان با جهت راه رفتن را انتخاب نمودند 
به عنوان دومین چارچوب  را  به راست  و 15 درصد محور جانبی چپ 
ارجاعی خود در نظر گرفتند. محور جانبی راست به چپ سازگار با جهت 
نوشتاری با 5/8 درصد به عنوان چارچوب ارجاعی سوم استفاده شد. محور 
سهمی دور_نزدیک با 3 درصد و نزدیک_دور با 1/45 درصد به ترتیب به 
عنوان چارچوب های چهارم و پنجم در نظر گرفته شدند. نکته قابل توجه 
در مورد تفاوت اتخاذ محور سهمی دور نزدیک با 75/18 درصد و مجددا 
محور سهمی دور نزدیک با 3 درصد این است که در مورد اولی افراد با 
دست یا انگشت شست خود به پشت سر اشاره نمودند به طوری که آن 
را تا باالی شانه و کنار گوش یا نزدیک سر می آورند و به پشت سر اشاره 
می کردند ولی در مورد دومی افراد دست یا انگشت سبابه را جلوی سینه 
اشاره  یا بدن خود  به سمت سینه  فاصله دور  از  را  قرار می دادند و آن 
می کردند. در ضمن مفهوم شعاعی زمان چه در مورد محور سهمی و چه 
در مورد محور جانبی نیز از این آزمایش برداشت می شود. همچنین این 
دو محور همسو با توالی زمان به صورت شخص_محور با مرکز اشاره گر 
 Moore نوع-الف در نظر گرفته می شوند که معادل انگارۀ شخص_محور

)10( و معادل استعاره نقطه ارجاع  Nunez )15( می باشند. 

بحث
مواردی را که می توان طبق داده های به دست آمده مورد بررسی و بحث 
قرار داد عبارتند از: مفهوم و جهت رو به رو، جهت و ابعاد خط ذهنی زمان، 
جهت نوشتاری، الگوی چرخه ای تقویم، جهت راه رفتن، و استعاره زبانی. 
این موارد به عنوان  اصلی ترین استعاره های تاثیرگذار بر نگاشت زمانی 
طبق فرضیات مختلف ارائه شده به حساب می آیند. نتایج نشان می دهد 
که فارسی زبانان از محورهای عمودی و افقی در نگاشت مفاهیم زمانی که 
برگرفته از جهت نوشتاری، جهت نگاه و راه رفتن، الگوی طراحی تقویم 
و سالنامه، الگوی چرخه ای ساعت، و همچنین جهت نوشتاری ریاضیات 
می باشند، به عنوان منابع اقتباس بهره می جویند. در حال حاضر با توجه 
به داده های این آزمایشات و طبق فرضیات ارائه شده توسط Nunez و 
Cooperrider )12( و Bender و همکاران )1( به نظر می رسد جهت 

نوشتاری راست به چپ زبان فارسی عمده ترین منبع اقتباسی استعاره های 
مفهومی زمان در شرکت کنندگان بوده است؛ و دومین منبع اقتباس جهت 
راه رفتن یا جهت نگاه یعنی محور سهمی رو به رو می باشد که همسو 
با جهت آینده در خط فرضی زمان و استعاره های زبانی است. بسته به 
طراحی آزمایش و نوع مفهوم زمانی مورد آزمایش، محور اقتباسی و منبع 
اقتباس متفاوتی اتخاذ می شود. در واقع می توان گفت که نوع آزمایش تا 
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حد بسیار زیادی تعیین کننده محور، چارچوب ارجاعی، و منبع اقتباسی 
اتخاذ شده می باشد. این بدین معناست که به طور قطع نمی توان گفت 
فارسی زبانان کدام محور، چارچوب، یا منبع را به طور همیشگی و به عنوان 
یک اصل در مفهوم سازی زمان به کار می گیرند. اما شاید بتوان گفت که 
نتایج این پژوهش تا حد زیادی بر این تاکید دارد که جهت نوشتاری زبان 
تاثیر زیادی بر چیدمان مفاهیم زمانی در آزمایشات زبانی و عکس نشان 
می دهد. نتایج و یافته های این تحقیق همسو با فرضیات ارائه شده توسط 
Nunez و Cooperrider )12( و Bender و همکاران )1( می باشند. 

این  دارد  وجود  راست  به  جانبی چپ  محور  مورد  در  که  مبهمی  نکتۀ 
است که به طور حتم نمی توان گفت منبع اقتباس این محور واقعا جهت 
نوشتاری اعداد و ریاضیات باشد. شاید منبع ناشناخته دیگری باعث ایجاد 
این بعد و جهت شده  است )مثال آموزش زبان انگلیسی(. همچنین محور 
عمودی باال به پایین منبع اقتباس معینی ندارد. Shinohara )30( اعتقاد 
دارد محور عمودی باال )گذشته( به پایین )آینده( در زبان چینی ممکن یا 
برگرفته از جهت نوشتاری زبان چینی ماندارینی باشد که از باال به پایین 
است یا برگرفته از الگوی جاذبه باشد )33-31(. اشیایی که در یک سطح 
شیب دار غلت می خورند، گذشته در قسمت باالی شیب و به خاطر نیروی 
جاذبه، آینده در قسمت پایین قرار می گیرد. نام دیگر این انگاره الگوی 
رودخانه یا شیب می باشد )34، 35(. طبق انگارۀ McTaggart )29( این 
انگارۀ Nunez و Cooperrider )12( جزو  ارجاع جزو نوع-ب و طبق 

توالی زمانی غیر اشاره گر بیرونی می باشد.
و  آزمایش  مورد  نتوانسته اند  آزمایشات فضایی_زمانی  مسئلۀ دیگری که 
 Galton مشاهده قرار دهند مفهوم گذرایی یا فّرار بودن زمان طبق انگارۀ
می باشد )21(. اگرچه سه ویژگی امتداد، خطی بودن و جهت مندی زمان در 
این تحقیق نیز تا حدی تایید شدند ولی این بدین معنا نیست که ویژگی های 
زمان کامال با ویژگی های فضا انطباق دارند، بلکه بدین معناست که این 
سه ویژگی تا حد خاصی قابلیت فضایی شدن را دارا هستند. مشهودترین 
ویژگی هایی که در این آزمایشات نمود داشتند جهت مندی و خطی بودن 
بود. این مسئله چه به صورت سهمی، جانبی و یا حتی چرخه ای همسو با 
جهت ها و ابعاد خط ذهنی زمان نمود داشت. بنابراین به نظر می رسد خط 
زمان به عوامل گوناگونی مانند بافت، ویژگی های خاص آزمایش، ذهنیت، 

فناوری ها و قرارداهای فرهنگی بستگی داشته باشد.
در آخر بیان این نکته ضروری است که در بحث نگاشت فضا بر زمان در 
حال حاضر مواردی که بر چیدمان تصاویر، کلمات، یا حتی ایما و اشارات 
 Canonical( کانونی  تاثیر  از  گرفته  بر  غالبا  تاثیر می گذارند  ما  زمانی 
effect( جهت نوشتاری زبان و یا استعاره های زبانی هستند که هر دو 

مقوله از طریق تجارب شناختی ما در آن زبان و فرهنگ به دست می 

آیند )36، 37(. جهت راست به چپ یا محور افقی رو به رو به پشت سر 
به این معنا نیست که خط زمان چنین جهتی دارد بلکه بدین معناست 
که خط ذهنی زمان متاثر از تجارب شناختی و ذهن بدن مند ما وابسته به 
نوع آزمایش می تواند الگو و چیدمانی از آن جهت ها به عنوان مثال جهت 
نوشتاری زبان –راست به چپ- یا جهت استعاره های زبانی –رو به رو به 
پشت سر- را نگاشت دهد. این نگاشت فضا فقط در این آزمایش ها نمود 
داشته و تا زمانی که علم عصب شناسی شناختی در این حوزه متغیرهای 
دیگر )چپ دست، راست دست، جنسیت، سواد، و غیره( را رد یا تایید 
نکند خط ذهنی زمان همچنان الگوی کامال مشخصی نخواهد داشت و 
نتایج آن در فرهنگ های مختلف بسته به نوع آزمایش، زبان، و یا آزمایش 

متغیر خواهد بود.

نتیجه گیری
حوزه  در  شناختی  مفهوم  یک  عنوان  به  زمان  مفهومی  استعاره های 
دارند  بیشتری  تحقیقات  به  نیاز  حاضر  حال  در  زمان  و  فضا  نگاشت 
تا یک الگو و چارچوب نظری مشخص و واحدی برای آنها ارائه گردد. 
اگرچه گالتون نقد شدیدی بر نگاشت فضا و زمان دارد و اعتقاد دارد که 
مشخصات فضا به طور کامل نمی توانند در حوزه زمان نگاشت داشته 
باشند ولی نگاشت فضا و زمان توسط بسیاری از دانشمندان شناختی 
این حوزه با وجود تنوع و گوناگونی مدل های ارائه شده مورد تصدیق 
تحیق  این  آزمایشات  نتایج  به  توجه  با  بتوان  شاید  است.  گرفته  قرار 
استعاری  مفهوم  یک  عنوان  به  زمان  ذهنی  که خط  کرد  بیان  چنین 
از  برگرفته  به چپ می باشد که  تاثیر محور جانبی راست  بسیار تحت 
جهت نوشتاری زبان است. همچنین محور سهمی رو به رو به پشت سر 
از جهت راه رفتن و نگاه و جهت استعاره های زبانی اقتباس شده است. و 
در آخر محور جانبی چپ به راست برگرفته از جهت نوشتاری ریاضیات 
و اعداد ایجاد گردید. نتایج نشان می دهد که خط ذهنی زمان تحث تاثیر 

نوع آزمایش، زبان و شرایط فرهنگی ممکن است متغییر باشد. 

تشکر و قدردانی
خاطر  به  شناختی  علوم  تازه های  محترم  مجله  ناشناس  داوران  از 
نظرات و پیسنهادات دقیق و ارزنده که باعث استحکام مفهومی مقاله 
رساله  از  مقاله مستحرج  این  داریم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  گردید 
کد  با  آبادان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  زبان شناسی همگانی  دکتری 
151481911501097178230 می باشد و کلیه حقوق آن متعلق به 
آن واحد دانشگاهی می باشد. همچنین نویسندگان این مقاله هیچ گونه 
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