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آرمانییشناختالگويیکۀپایبرنونگاهی؛یفارسزباندريدستورزمانِ
یـک از  اي کامالً ذهنی است که برخالف تجربۀ مکانی با هیچتجربهآگاهی از زمان: هدف

کنند. هـدف ایـن پـژوهش،    اگرچه همه آن را درك میشدنی نیست،حواس بشر دریافت
شناسـی  سـازي زمـان در زبـان فارسـی در قالـب زبـان      ارائۀ نگاهی نو به چگونگی مفهوم

در این راستا، ابتدا مفهوم زمان : روششناختی و بر پایۀ یک الگوي شناختی آرمانی است.
و تبیین شد.شناختی و سپس الگوي شناختی مورد نظر بررسیهاي فلسفی و ردهاز جنبه

دهندة گروه بندي جدید اجزاي تشکیلهاي النگکر در تقسیم: با الهام از نظریهگیرينتیجه
سـاز و  سناد زمینـه هاي فعلی در زبان فارسی نیز به دو جزء اگروهداده شد کهفعلی نشان 

ساز هستند که بیـانگر زمـان دسـتوري در    شوند و این اسنادهاي زمینهبند تقسیم میهستۀ 
ساز، بیانگر زمـان دسـتوري در   واژهایی که به عنوان اسناد زمینهاند. سپس تکزبان فارسی

و جایگـاه هـر یـک از ایـن     بررسـی و تعیـین شـد   هاي گذشته، حال و آینده هستند زمان
ادها در الگوي شناختی آرمانی تعیین و نشان داده شد که این اسنادها با عناصر موجود اسن

در این الگو انطباق کامل دارند.
.شناسی شناختیالگوي شناختی آرمانی، زبانزمان، زمان دستوري،: هاکلیدواژه

Tense in Persian Language; a New Perspective Based on an Idealized
Cognitive Model

Introduction: Temporal experience is an absolutely abstract and internal
perception. Unlike space experience, it cannot be perceived by any of our
sensory modalities, while it is a real and common experience. This study
proposes a new perspective on conceptualization of tenses in Persian language
through cognitive linguistics perspectives and based on an idealized cognitive
model. Method: To this end, first we turned to a thorough consideration of the
concept of time from philosophical and typological points of view. Then, the
idealized cognitive model of time was introduced and thoroughly investigated.
Results: According to the Langacker’s theory on the new division of verb
phrases, we came to the conclusion that Persian verb phrases are also divided
into grounding predication and clausal head and these are the grounding
predications that bear the notion of tense in Persian language clauses. The
morphemes which stand for grounding predications in past, present and future
tenses were determined and located in our idealized cognitive model.
Conclusion: The grounding predications were found to be in complete alignment
with the component parts of the idealized cognitive model.

Keywords: Time, Tense, Idealized cognitive model, Cognitive linguistics.
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مقدمه
ســازي زمــان در زبــان یکــی از    چگــونگی مفهــوم 

موضــوعات جــالبی اســـت کــه مکاتــب مختلـــف     
شناختی از ابعاد مختلف آن را توضیح داده و تبیین زبان

ــرده ــق، ک ــن تحقی ــدف ای ــد. ه ــونگی ان بررســی چگ
شناسـی  سازي زمان در زبان فارسی در قالب زبانمفهوم

) 1النگکـر ( 1آرمانیشناختی و بر پایۀ الگوي شناختی 
شـود.  میبررسی و معرفیهاي بعداست که در قسمت

بررسی مقولۀ زمان و زمان دستوري در زبان فارسی بـه  
مطالعاتی که تـاکنون در  این دلیل اهمیت دارد که بیشتر

بـر مباحـث   حوزة شناختی در زبان فارسی انجام شـده 
معناشناختی متمرکز بوده و به موضوع نحو کمتر توجه 

هاي موجود در حوزة نحو نیـز بیشـتر   د. پژوهشانکرده
به مقوالتی نظیر وجه، نمـود و جهـت توجـه داشـته و     

شناسـی  هایی هم که در چهارچوب زبانمعدود پژوهش
شناختی بـه موضـوع زمـان و زمـان دسـتوري فارسـی       

اند، این موضـوع را بـه طـور مسـتقل بررسـی      پرداخته
در بلکـه آن رابـه صـورت موضـوعی فرعـی و      نکرده

اند؛ لذا پرداختن بـه  ارتباط با سایر مقوالت مطالعه کرده
این موضوع اهمیت خاصـی دارد. در ایـن راسـتا، ایـن     

هاي زیر است:گویی به پرسشمقاله در پی پاسخ
   هـاي  آیا بر اساس الگوي پیشـنهادي النگکـر، گـروه

و 2سـاز فعلی در زبان فارسی قابل تقسیم به اسناد زمینه
د؟هستن3بندهستۀ 
سـاز  بندي، عناصري که نقش اسناد زمینهبا این تقسیم

اند؟کنند کدامهاي فعلی زبان فارسی ایفا میرا در گروه
ساز زبان فارسی، قابلیت انطباق با آیا اسنادهاي زمینه

عناصر موجود در الگـوي شـناختی آرمـانی النگکـر را     
دارند؟

فرض تحقیق بر این اصل اسـتوار اسـت کـه بـه جـاي      
هاي فعلـی بـه افعـال کمکـی و     بندي سنتی گروهتقسیم

هاي فعلی زبان فارسی را به اسـناد  توان گروهاصلی، می
بنـد تقسـیم و بـا بررسـی سـاختار      سـاز و هسـتۀ   زمینه

ــی از منظــر ســاخت گــروه واژي، اســنادهاي هــاي فعل
ساز را مشخص و مکان آنها را در الگوي شناختی زمینه

ناصر موجود در آن انطباق داد.آرمانی تعیین کرد و باع
تحلیلـی و در چهـارچوب   -روش این تحقیق، توصیفی

هاي ارائه شده در مـتن  شناسی شناختی است. مثالزبان
ــه، از برنامــۀاخبار ســاعت  شــبکۀ اول ســیماي 21مقال

جمهوري اسالمی در بازة زمانی اول تا آخر شهریورماه 
مثـال مـورد  گرفته شده اسـت ودر مـواردي کـه   1392

هاي مناسب را طرح کرده نویسندگان مثالنیازپیدا نشد،
دادنـد و  و در معرض قضاوت گویشوران بـومی قـرار   

سپس در بستر مناسب از آن استفاده کردند.
در مـورد زمـان در   در ادامۀ این مقاله، به چنـد مطالعـه  

کـه  زبان فارسیاشاره و سپس با توجه به هـدف مقالـه،  
ن فارسی بـر اسـاس یـک    بررسی زمان دستوري در زبا

الگوي شـناختی اسـت، ابتـدا مفهـوم زمـان در حـوزة       
بررســی شــناختیشــناختی و از منظــر فلســفی و رده

ضمن معرفی و تبیین الگوي پیشـنهادي  شود. سپس،می
ساز بیانگر واژهایی که به عنوان اسناد زمینهالنگکر، تک

بررسی و تعیـین  زمان دستوري در زبان فارسی هستند،
یگاه هریـک از ایـن اسـنادها در الگـوي شـناختی      و جا

شود.میمشخصآرمانی النگکر

پیشینۀ تحقیق
ــا    ــادآوري شــد، ب ــل ی ــه در بخــش قب ــور ک ــان ط هم

وجــو در تحقیقــات صــورت گرفتــه در حــوزة جســت
شناسی شناختی در زبان فارسی این نتیجه به دست زبان

ها بسیار آمد که در زمینۀ زمان و زمان دستوري پژوهش
مطالعات اندك نیز به شکل مسـتقل و  کم است و همان

اند، بلکه به ایـن مقولـه در   بررسی نکردهعمیق زمان را
ارتباط با سایر مقـوالت دسـتوري نظیـر وجـه و نمـود      

میان این آثارمعدود، به سه مـورد اشـاره   اند. از پرداخته
اسـتفاده از  )،2عمـوزاده و رضـایی (  مقالـۀ  درشود.می

یا به عبـارتی  وزمان دستوري براي بیان مفاهیم وجهی
هاي اسـتفاده از زمـان دسـتوري بـه عنـوان ابـزار       شیوه

اعمال نظر گوینـده در مـورد محتـواي گـزاره در زبـان      
نشـان  آنهـا  طالعـۀ م. نتـایج  شـده اسـت  بررسی فارسی

دهد که ساختارهاي زمانی در زبـان فارسـی چـه در    می
هاي مختلـف از  گذشته در قالبزمان گذشته و چه غیر

اي و سـاختار تمنـایی و   جمله شرطی، انعکـاس اشـاره  
التزامی به طور فعـال در انتقـال مفـاهیم وجهـی نقـش      

این موارد زمـان دسـتوري بـه کمـک     بیشتردارند و در 
ی و نشانگرهاي وجهی به جاي ایفاي نقـش  عناصر بافت
. همچنـین  دارنـد یابی زمانی، نقشـی وجهـی   اولیه مکان

ــه نگاشــت اســتعاري  ــدهاي شــناختی از جمل و 4فرآین

1. Idealized cognitive model
2. Grounding predicate
3. Clausal head
4. Conceptual mapping
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ل بـــافتی و یدر کنـــار مســـا 1فضاســـازي ذهنـــی 
گیري کارکردهـاي  در شکلمهمیشناختی، نقش کاربرد

کنند.وجهی زمان دستوري در زبان فارسی ایفا می
افعـال قـرآن بـا    )،3و همکاران (کرد زعفرانلوقالۀ در م

شـده  توجه به زمان دستوري و زمـان واقعـی بررسـی   
.است
این است که آیا در افعـال  آنهاپژوهشدر اصلی همسئل

قرآن مجید زمان واقعی بر زمان دستوري منطبـق اسـت   
پـس از طـرح   سـؤال، یا نه؟ براي پاسـخ دادن بـه ایـن    

زمان واقعی و زمـان دسـتوري  ةمالحظات نظري دربار
بیش )زبان شناس آلمانی،2نباخشیار اساس مباحث رب(

بررسـی و  ،ام قـرآن اسـتخراج  فعل از جزء سی500از 
مشخص شد که به طور معمول زمان واقعـی بـا زمـان    

.اي الزامـی نیسـت  دستوري انطباق دارد اما چنین رابطه
بـه  افعـال گذشـته، مفهـوم آینـده دارنـد و      در مواردي

کنند کـه بـه یقـین در آینـده رخ     رویدادهایی اشاره می
اي کـه بیـانگر وقـوع    خواهند داد؛ نظیـر افعـال گذشـته   

مراحل مختلف حادثۀ قیامـت اسـت. در چنـین افعـالی     
) مشخص نشـده اسـت و نویسـندگان    R(3زمان ارجاع

را » گذشـتۀ محتـوم  «براي نامیدن ایـن افعـال اصـطالح    
اي که مفهوم زمان حـال  گذشتهدهند. افعال پیشنهاد می

اند و تغییر در را دارند بیانگر صفات خداوندند که ثابت
) E(4آنها راه ندارد. در چنین افعالی زمـان وقـوع فعـل   

مشخص نشده است.
عموزاده در مقالۀ خود به بررسی ابعـاد کاربردشـناختی   

اسـت  زمان گذشتۀ دستوري در زبان فارسـی پرداختـه   
یکــی از 5هــاي دسـتوري مطلـق  نزمـا او، ). بـه نظـر  4(

د کنـ میسعی لذا ند، شومحسوب می»اشاره«هاي مقوله
دار زمـان  با تمرکـز بـر دو کـاربرد نشـان    اشمطالعهدر 

کاربرد گذشـته بـراي   (زبان فارسی دردستوري گذشته
متقن و کـاربرد گذشـته بـراي بیـان الـزام و      ةبیان آیند

اي و ذهنی آنها را تشریح و تحلیـل  هشدار) ابعاد اشاره
فقـط کـه  کنـد  مـی اسـتدالل  در همـین راسـتا، او  د. کن

ةیعنـی پدیـد  ؛بردشناسـی زبـان  ربراساس دو اصـل کا 
توان کاربرد زمان گذشته را براي می»ذهنیت«و »اشاره«

ةد. نویسـند کـر حتمی و الزام توجیـه  ةبیان مفهوم آیند
معناشـناختی و کـاربرد   هاي این مقاله عالوه بر استدالل

هــاي اجتمــاعی و شــناختی، گــاهی اوقــات از تحلیــل
فرهنگی نیز کمک گرفته است.

مفهوم زمان
دانیم که زمان، بر خالف مکان، یـک تجربـۀ حسـی    می

فیزیکی و ملموس نیست. عـالوه بـر ایـن، بـر عکـس      
دریافتی موجود در بدن انسـان کـه   -هاي حسیدستگاه

انـد  کـانی تخصـیص یافتـه   به دریافت و درك تجربـۀ م 
بـراي درك و پـردازش تجربـۀ    بینـایی)، (مانند دستگاه

زمانی در بدن انسـان، هـیچ ابـزار خـاص و مشخصـی      
وجود ندارد؛ با وجود ایـن، مـا گذشـت زمـان را درك     

اي کـامالً  کنیم. این آگاهی از گذشت زمـان، تجربـه  می
6)، تجربۀ زمـانی 5درونی و ذهنی است. به نظر ایوانز (

کـه تجربـۀ   هـاي دریافـت  در نهایت با همان مکانیسـم 
اسـت. بـه عبـارت    مـرتبط کننـد، حسی را پردازش می

اسـت کـه   7سـازي تر، دریافت نوعی فرایند دریچهساده
محیط پیرامون ما را معرفی و اطالعـات مربـوط بـه آن    

کنــد. ایــن روزآمــدي حاصــل مــی8محــیط را روزآمــد
همـۀ سـطوح   اسـت کـه در  9سنجیهاي زمانمکانیسم

تواننـد از کسـري از   پردازش عصبی وجود دارند و مـی 
هـاي  ثانیه تا چنـد ثانیـه ادامـه یابنـد. وجـود مکانیسـم      

هاي توان با استفاده از سنجش فعالیتسنجی را میزمان
و همچنـین  EEG10هایی نظیـر  مغز و به وسیلۀ دستگاه

هـا در برابـر   هـایی چـون قـرار دادن آزمـودنی    مکانیسم
هایی مشخص از فعالیت مغـز  ها در زمانحركبعضی م

دهـد کـه اگرچـه زمـان     باال نشان میمطالبثابت کرد.
اي داراي موجودیت فیزیکی و عینی نیست، امـا تجربـه  

کنند.است واقعی که همه آن را تجربه می
ناشی از فرایند دریافـت  از زمان،گفته شد که آگاهی ما

ــت. در    ــافتی اس ــاي دری ــت ابزاره ــن  و ماهی ــع ای واق
سنجی موجـود در مغـز هسـتند کـه     هاي زمانمکانیسم

11دریافـت اي از لحظاتباعث به وجود آمدن مجموعه

هـاي  شوند که آنها نیز به نوبۀ خود زیربناي پردازشمی
دهند.دریافتی را تشکیل می

انجامد که زمـان در  قبول این مسأله به این واقعیت می
کنـد، زیـرا   تمام تجارب بشري ظهور و بروز پیـدا مـی  

زیربناي همۀ فرایندهاي دریافتی است. از طرف دیگـر،  
تجربۀ ذهنی ما از زمان یک پدیدة واحـد بـدون تغییـر    

1. Mental space building 7. Windowing
2. Reichenbach 8. Update
3. Reference time 9. Timing mechanisms
4. Event time 10. Electroencephalogram
5. Absolute tense 11. Perceptual
6. Temporal experience moments
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اي از تجـارب زمـانی اسـت کـه     مجموعـه نیست، بلکه
3و نقطـۀ زمـانی  2زمـانی ، هـم 1شامل درك امتداد زمانی

شود و دقیقاً به همین دلیل است که ما گذشت زمان می
را گاهی کنـدتر و گـاهی تنـدتر از حـد معمـول درك      

کنیم.می
امــا زمــان مفهــومی انتزاعــی اســت کــه در بررســی و  

شناســی شــناختی، از ســازي آن در حــوزة زبــانمفهــوم
شـود.  یتري نظیر مکان و حرکت استفاده ممفاهیم عینی

نظریـۀ  هاي ارائه شده در این حوزه،یکی از چهارچوب
اســت کــه در فراینــد آن کلمــات » 4شــدگیدســتوري«

شـوند یـا عناصـر    واژگانی داراي نقـش دسـتوري مـی   
گیرنـد  هاي دستوري بیشتري به خود میدستوري، نقش

شدگی،هاي مطرح در فرایند دستوري). از بین نظریه6(
اقبـال بیشـتري   5بسط اسـتعاري شناسان به رویکرد زبان

) بــر اســاس ایــن 7انــد. هاینــه و دیگــران (نشــان داده
رویکرد معتقدند که براي ایجاد یک خـوانش جدیـد از   

هــاي انتزاعــی وران حــوزهمفــاهیم دســتوري، گــویش
سـازي  مفهـوم هاي ملمـوس شناخت را بر اساس حوزه

کنند. در این رویکرد، مفاهیم مبدأ، عینی و ملمـوس  می
فــاهیم مقصــد، انتزاعــی هســتند. در اینجــا مفــاهیم و م

سـازي  انتزاعی بر اساس مفاهیم عینی و ملموس مفهـوم 
هاي عینـی بـه   شده و همین باعث بسط استعاري حوزه

شود.هاي انتزاعی میحوزه
) یــک الگــوي 7در ایــن رویکــرد، هاینــه و دیگــران (
دهنـد کـه در آن   سلسله مراتبی و پیوسـتاري ارائـه مـی   

مفاهیم عینـی و ملمـوس در سـمت راسـت و مفـاهیم      
گیرند:تر در سمت چپ قرارمیانتزاعی

زمان      فعالیت       مکان (حرکت)  شخص       شیء     
کیفیت

شود، در ایـن الگـو، زمـان بـه     که مشاهده میهمانطور 
(کـه  عنوان مفهومی انتزاعـی در سـمت چـپ حرکـت    

قرار گرفته است، بنابراین زمـان  تر است)مفهومی عینی
زمـان  «هـایی نظیـر   طبق این الگو و بر اسـاس اسـتعاره  

ــت  ــان اس ــت  «و » 6مک ــت اس ــان حرک ــت زم » 7گذش
) در تجربـۀ مـا   8شود. به نظرگرٍیدینیز (سازي میمفهوم

رابطۀ محکمی بین حرکـت و زمـان وجـود دارد. مـثالً     
آیــد، آن هرگــاه یــک شــیء بــه حرکــت در مــی     

کنـد.  رویدادحرکتی با گذشت زمان همبستگی پیدا مـی 

سازي زمانبر اسـاس  همین رابطۀ مستحکم باعث مفهوم
ا داراي ) حرکـت ر 9شود. میلر و همکاران (حرکت می

داننـد  می9و فراگیر بودن8دو خصوصیت برجسته بودن
و معتقدند که به دلیل همین دو ویژگی است کـه زمـان   

شود. در بخش بعد و سازي میبر اساس حرکت مفهوم
در مـورد چگـونگی   در بررسی الگوي شناختی آرمانی،

ــوم  ــن مفه ــی  ای ــیح داده م ــتر توض ــازي بیش ــود.س ش
اسـت  ايحرکـت مسـأله  سازي زمان بـر اسـاس   مفهوم

شـود امـا   هـا یافـت مـی   فراگیر و تقریباً در تمـام زبـان  
ــی رده ــان  بررس ــانی زب ــناختی و درزم ــود  ش ــا وج ه

هایی در نـوع بـه کـارگیري مفهـوم حرکـت در      تفاوت
) ایـن  5دهـد. ایـوانز (  سازي زمـان را نشـان مـی   مفهوم

هـاي  هـاي فرهنگـی و نگـرش   مسأله را ناشی از تفاوت
در ادامه، سه مورد داند.ه این مقوله میمختلف فلسفی ب

شود.ها مطرح میاز این تفاوت
10درحالیکه در یونان باستان باتوجه به حرکـت مـداري  

ــداري     ــت م ــاس حرک ــر اس ــان ب ــمانی، زم ــرام آس اج
(از هـاي امـروزي  شد، در بیشـتر زبـان  سازي میمفهوم

اسـاس  11جمله انگلیسی و فارسی)، حرکـت محـوري  
) ایـن  10زمان اسـت. بـه نظرتورتسـکی (   سازي مفهوم

هـاي  تغییر نگرش ناشی از ظهور دیـن و نفـوذ دیـدگاه   
مذهبی مسیحیت در غرب است که در آن رسـتگاري و  
تعالی روح ازطریق حرکت در یک مسیر مستقیم و طی 

از تولـد تـا مـرگ) حاصـل     زنـدگی ( مراحلی در طول 
شود و قائل بودن به حرکت مداري و بازگشـت بـه   می
تواند اهمیت این مفـاهیم معنـوي را   ي نخستین نمیجا

نشان دهد.
فارسی و انگلیسـی)، زمـان   ها (مثالًدر بسیاري از زبان

بر اسـاس حرکـت مـوازي روي یـک محـور مسـتقیم       
» دیرتر«و » زودتر«شود و مفاهیم زمانی سازي میمفهوم

سـازي  مفهـوم » بعـد «و » قبـل «بر اساس مفاهیم مکانی 
زمان بـر اسـاس   12زبان چینی ماندارینشوند؛ اما درمی

دار حرکــت روي یــک محــور عمــودي یــا شــیب     
و » زودتـر «سازي شده و بنابراین مفـاهیم زمـانی   مفهوم

1. Duration 7. Time passing is motion
2. Simultaneity 8. Salient
3. Points in time 9. Ubiquitous
4. Gramaticalization 10. Cyclical
5. Metaphorical 11. Horizontal

extension approach 12. Mandarin
6. Time is space
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و » بـاال «به ترتیـب بـر اسـاس مفـاهیم مکـانی      » دیرتر«
). بـر اسـاس نظـر    11شـوند ( سازي مـی مفهوم» پایین«

مـا  تجربۀ)، دلیل استفاده از این الگو، نوع 12شینوهارا (
دار است. وقتی جسمی را از یک سطح عمودي یا شیب

دار بگسترانیم، ابتداي آن در باالو روي یک سطح شیب
گیرد. زبان ماندارین زمان را انتهاي آن در پایین قرار می

کند که گویی گسترة زمـان روي  سازي میطوري مفهوم
دار امتداد یافته است؛ از این رو مفهـوم  یک سطح شیب

گیرد.در باال و بعد در پایین قرار میقبل
ها (از جمله فارسی و انگلیسی)، اگرچه بسیاري از زبان

سازي زمان بر اساس حرکت روي یـک خـط   در مفهوم
دهنـد کـه   نشان مـی گر را طوريموازي، شخص تجربه

رو به آینده و پشت به گذشـته دارد، امـا حـداقل یـک     
ه در آن زبــان شــناخته شــده در جهــان وجــود دارد کــ

شود که گـویی رو  سازي میاي مفهومگر به شیوهتجربه
1"آیمـارا "به گذشته و پشت به آینده دارد. ایـن زبـان،  

نـام داردکــه در نــواحی کوهسـتانی آنــد (در آمریکــاي   
و کشــورهایی نظیــر پــرو، شــیلی و بولیــوي جنــوبی)

رسد این نوع منحصر به ). به نظر می13گویشور دارد (
سازي زمان، به یک ویژگی جالب دیگر از فرد از مفهوم

شـود. ایـن زبـان یـک مقولـۀ      زبان آیمـارا مربـوط مـی   
وران ایـن  دارد کـه گـویش  2»شهودیت«دستوري به نام 
بـا  کنـد در هنگـام بیـان یـک رویـداد،     زبان را ملزم می

استفاده از عناصر دستوري، مشخص کنند که آیـا خـود   
ول شـخص  انـد یـا موضـوع را از قـ    شاهد ماجرا بـوده 

). طبیعی است که ایـن مقولـۀ   14کنند (دیگري نقل می
سـازي زمـان گذشـته و آینـده تـأثیر      دستوري بر مفهوم

تواند شاهد ماجراهایی گذارد، چون شخص فقط میمی
باشد که در گذشته اتفاق افتاده و رویدادهایی که هنـوز  

پــذیر نیســتند و بنــابراین در   انــد تجربــه رخ نــداده
گر رو به گذشـته و پشـت بـه    ان، تجربهسازي زممفهوم

آینده دارد.

الگوي شناختی آرمانی النگکر
لیکـاف  نظریۀ الگوهاي شناختی آرمـانی را اولـین بـار    

زنــان، آتــش و اشــیاي «) در کتــابی تحــت عنــوان 15(
مطرح کرد. هدف وي از طرح این موضـوع،  » خطرناك

ِنـور  گـرا، ال شـناس شـناخت  هـاي روان استفاده از یافتـه 
سـازي  روش و همکارانش در دهـۀ هفتـادبراي مفهـوم   

در 5هاي بنیادینطبقهو4نمونه، ساختار پیش3بنديطبقه
حوزة معناشناسـی بـود. در ایـن راسـتا او یـک نظریـۀ       

معناشناسی شناختی تحـت عنـوان الگوهـاي شـناختی     
آرمانی براي بررسی این موضوعات و اسـتفاده از آنهـا   

شناسی شناختی ارائه داد. در این نظریـه،  در حوزة زبان
ــامانه  ــانی، س ــناختی آرم ــاي ش ــده و الگوه ــاي پیچی ه

تارمند دانش هستند. این الگوهـا فضـاهاي ذهنیـرا    ساخ
هـاي مفهـومی   دهند. فضـاهاي ذهنـی بسـته   سازمان می

گیـري معنـاي سـیال تشـکیل     هستندکه در خالل شکل
-دهدکه فضاي ذهنی واسـطه شوند. لیکاف نشان میمی

ــوم  ــراي مفه ــت ب ــابراین اي اس ــر، بن ــازي و تفک س
ک فضـاي  سازي هر امر ثابت یا سیال به وسیلۀ یمفهوم

). نقـش الگوهـاي شـناختی    15شـود ( ذهنی ساخته می
6ايزمینهآرمانی در این فرایند، فراهم آوردن دانش پیش

رود. است که براي ساختن فضاهاي ذهنی بـه کـار مـی   
خوانـد،  ) الگوهاي شـناختی را آرمـانی مـی   14لیکاف (

چون به نظر وي این الگوها بر اساس شـرایط بهینـه و   
شوند و نه شـرایطی کـه در حالـت    آرمانی توصیف می

عادي موجودند. لیکـاف بـر اسـاس اصـول حـاکم بـر       
ساخت ترکیب الگوهاي شـناختی آرمـانی، آنهـا را بـه     

کند کـه در اینجـا فقـط الگوهـاي     تقسیم میچند گروه
شوند.بررسی می(موضوع مقاله)استعاري

ریـزي  الگوهاي شناختی آرمانی استعاري به وسیلۀ طرح
شـوند.  حوزة مبدأ به حوزة مقصد ساخته میساختار از

)، حوزة مقصد معموالً انتزاعـی  16به نظر کووکسوس (
هـاي فیزیکـی و چهـارچوب مشـخص     و فاقد ویژگـی 

است، بنابراین درك آن مشـکل و توصـیف آن سـخت    
تـر اسـت؛   است، اما حوزة مبدأ ملمـوس و قابـل درك  
ــی   ــم حــوزة مقصــد م ــراي فه ــابراین ب ــه بن بایســت ب

سازي اسـتعاري بـر اسـاس حـوزة مبـدأ توسـل       مفهوم
ــث    ــی و در بح ــش قبل ــه در بخ ــانطور ک ــت. هم جس

حوزة مفهومی زمـان  دستوري شدگی نیز یادآور شدیم،
آید و از آنجا که فهم ما حساب میبهحوزةانتزاعییک

از زمان از تجربـه و آگـاهی مـا از حرکـت و تغییـرات      
ملمـوس  (که یک حـوزة  اتفاق افتاده در محیط و مکان

شود، زمان بر اساس حرکت در محـیط  است) ناشی می
ــالســازي مــیمفهــوم ــن  شــود. مث ــین ای ــر مب هــاي زی
اند:واقعیت

. نوروز در راه است.1

1. Aymara 4. Prototype structure
2. Evidentiality 5. Basiclevel categories
3. Categorization 6. Background knowledge
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گیري فرا رسیده است.. زمان تصمیم2
شویم.. به فصل مورد عالقۀ من نزدیک می3

یک نمونه از الگوهاي شناختی آرمانی استعاري، الگوي 
در چهـارچوب نظریـۀ   ) کـه 1النگکر اسـت ( 1معرفتی

شدگی هاینه و دیگران ارائه شده است. به نظر دستوري
کـه نمایی،وجه-دستوريهاي زمان)، سیستم1النگکر (

انـد، اگرچـه   ) ارائـه کـرده  17افرادي نظیـر چامسـکی (  
خصوصیات دستوري این عناصـر را بـه درسـتی بیـان     

کنند، اما مشکالت اساسی نیزدارند؛ نظیر نـاتوانی در  می
واژ زمـان حـال   وضیح اینکه آیا اصوالًزبان انگلیسیتکت

تـوان بـه عنـوان    را مـی s–واژ دارد یا خیـر، زیـرا تـک   
واژ سوم شخص مفرد تعبیر کـرد. مهمتـر اینکـه از    تک

لحاظ معنایی نیز این سیستم نقایصـی دارد؛ مـثالً زمـان    
رود، براي بیان زمـان  حالی که در اینجا از آن سخن می

شــود) یــا مفــاهیم ســابقات شــروع مــیآینــده (فــردا م
فرازمانی (دو به اضافه دو مساوي است بـا چهـار) نیـز    

نماها نیز شکل گذشـته آنهـا   کاربرد دارد. در مورد وجه
I may“دهندة زمان گذشته نیست؛ مثالً تفـاوت  نشان

be interested” وI might be interested”“ ربطی
یـزان احتمـال و   به زمان گذشته و حال ندارد بلکه بـه م 

امکان وقوع مربوط است. النگکر براي فـائق آمـدن بـر    
این اشکاالت و تحت تأثیر الگوهـاي شـناختی آرمـانی    

) را 1اســتعاري لیکــاف، الگــوي معرفتــی زیــر (شــکل 
دهــد کــه یــک الگــوي شــناختی آرمــانی پیشــنهاد مــی

استعاري است و مفـاهیم بنیـادین جهـان و واقعیـت و     
کند.ن را به درستی تبیین میرابطۀ بین آنها و زما

و 2»واقعیت بالفصـل «در این الگو، دایرة بزرگ معرف 

و در واقـع همـان   » اینجـا و اکنـون  «دربردارندة مفهـوم  
افتد. دایـرة سـیاه   بستري است که در آن گفتار اتفاق می

دهد که رو را نشان می3»گرتجربه«کوچک نیز موقعیت 
در محدودة 4»شدههواقعیت شناخت«به محور زمان دارد.

» 5فراواقعیـت «و واقعیت اما خارج از واقعیت بالفصـل 
گـر  خارج از محدوده واقعیت واقع شده است و تجربه

رو به آن دارد. در این الگو، واقعیت نه ساده است و نه 
ایستا، بلکه داراي یک موجودیت دائماً در حـال تغییـر   

ی شود که پیچیدگاست و همین تحول دائمی باعث می
ساختار آن مـدام رو بـه افـزایش باشـد. در ایـن الگـو،       

اي نشان داده شده که حول محور واقعیت مانند استوانه
زمان در حال تحول، چرخش و به پیش رفتن اسـت و  
مقطع این استوانه نیز که مدام در حال پیش رفتن است،

دهـد و از همـین دریچـه    واقعیت بالفصل را نشان مـی 
گر ین مرحلۀ رشد) است که تجربهتر(واقعیت در نهایی

کند وفقط بـه همـین بخـش از    اشیا و امور را نظاره می
دسترسی دارد.مستقیماًواقعیت (واقعیت بالفصل) نیز

شده در برگرفتـه و  واقعیت بالفصل را واقعیت شناخته
شــده را نیــز واقعیــت ناشــناخته (کــه واقعیــت شــناخته

کــرده اســت. کننــده از آن اگــاهی نــدارد) احاطــه درك
شـود. فراواقعیت نیز شامل هرچیزي غیر از واقعیت می

به این نکتۀ مهـم بایـد توجـه داشـت کـه واقعیـت بـه        

)244:1991واقعیت و محور زمان (برگرفته از النگکرالگوي معرفتی نشاندهنده رابطه -1شکل 

1. Epistemic model
2. Immediate reality
3. Experiencer
4. Known reality
5. Irreality
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وضعیت واقعی یک پدیده یا فراینـد در جهـان خـارج    
کننده از آن بستگی ندارد، بلکه آن چیزي است که درك

آگاهی دارد و آن را (چه درست و چه اشتباه) به عنوان 
واقعیـت  در ایـن الگـو،  پذیرد.و محتوم میامري معتبر 

وجوهی از یک رخداد است که در بالفصل دربردارندة
شـود، بنـابراین زمـان حـال در     زمان حـال متبلـور مـی   

گیرد. وقـایعی کـه در   محدودة واقعیت بالفصل قرار می
شـده امـا خـارج از واقعیـت     محدودة واقعیت شـناخته 

اند که پشت یدر واقع همان رخدادهایبالفصل هستند،
شـوند و وي از آنهـا آگـاه اسـت     گر واقع میسر تجربه

به آنهـا دسترسـی نـدارد. بنـابراین زمـان      مستقیماًولی
شـود کـه در   گذشته قسمتی از محور زمان را شامل می

شـده امـا خـارج از واقعیـت     محدودة واقعیت شـناخته 
گیـرد. رخـدادهایی کـه هنـوز اتفـاق      بالفصل قرار مـی 

در محدودة فراواقعیت و به طـورکلی خـارج   اندنیفتاده
گر روبه آنهـا دارد. اند و تجربهشدهاز واقعیت شناخته

زمان آینده بر قسمتی از محور زمان که در محـدودة  لذا
دربخـش بعـد و   گیرد.فراواقعیت واقع شده استقرار می

از بررسی ساختار گروه فعلی، باز هم به این الگـو  بعد
پردازیم.می

دستوري در زبان فارسیزمان
رایشنباخ بـا در نظـر گـرفتن سـه نقطـۀ متفـاوت روي       
محور زمان و تعیین محل این سه نقطـۀ زمـانی نسـبت    

پـردازد.  سازي زمان دسـتوري مـی  به یکدیگر به مفهوم
)، S(1وگـو اند از زمان گفتاین سه نقطۀ زمانی عبارت

). بر این اساس،R) و زمان ارجاع (Eزمان وقوع فعل (
زمان وقوع اند.این سه نقطه در زمان حال بر هم منطبق

وگـو و در  در زمان گذشته قبل از زمان گفـت و ارجاع
).18شوند (وگو واقع میبعد از زمان گفتزمان آینده

وجود این سـه زمـان مختلـف را    هااگر چه همۀ انسان
هاي دنیا براي نشـان دادن  کنند، ولی همۀ زباندرك می

به عبارت دیگر، ؛ لزوماً ابزاري ندارندفوقهر سه زمان
هایی را دارد که بتواند به آنها حالـت  هر زبان فقط زمان

براي نشان دادن هر کـدام  دستوري بدهد؛ بدین معنا که
شـناختی متمـایزي را در   ، عناصـر واژه هـا از این زمـان 
تـوان  وران خود قرار دهد. از این نظر مـی اختیار گویش

ارسـی فقـط داراي دو زمـان دسـتوري     گفت که زبان ف
گذشته و حال است، زیرا هر فعل فقط دو بن ماضی و 
مضارع دارد. زبان فارسی شکل صـرفی خاصـی بـراي    
ــان   ــابراین داراي زم ــدارد، بن ــده ن ــان آین ــه زم اشــاره ب

دستوري آینده نیست. البته این بـدان معنـا نیسـت کـه     
ـ     دارد، زبان فارسی توانایی بیـان رویـدادهاي آینـده را ن

هـاي گونـاگونی   براي بیان آینده از شیوهاین زبانبلکه
» خـواه «کند که مهمترین آنها استفاده از فعل استفاده می

افعــال مختلــف اســت. بــه 2بــه اضــافۀ مصــدر مــرخم
) نیز در زبـان فارسـی دو نـوع    19ابراهیمی (نظرمحمد

زمان دستوري وجود دارد یکی گذشته کـه بـا عالمـت    
گذشته آن –+گذشته و دیگري غیرگذشته که با عالمت 

واژي مثـل خـواه   با اضافه کردن تکدهد ورا نشان می
رود.کار میزمان حال و آینده بهبراي

ک دهنـدة یـ  یک نگاه دقیق به ساختار اجـزاي تشـکیل  
واره دهد که زمان دستوري هر جملهنشان میوارهجمله

؛ شـود واره تعیـین مـی  به وسیلۀ گروه فعلـی آن جملـه  
بنابراین منطقی است که براي مطالعـۀ زمـان دسـتوري،    

واره تجزیه و تحلیل و بررسـی شـود.   گروه فعلی جمله
ها دقت کنید:به این جمله

بازرگانی، . وزیر تجارت ضمن مذاکره با اعضاي اتاق 4
خورد.صبحانۀ کاري را با آنها

. علــی هــر روز قبــل از رفــتن بــه مدرســه صــبحانه  5
خورد.می
. رئیس جمهور امشـب ضـمن سـخنرانی در مراسـم     6

خواهـد  ضیافت رئیس جمهـور عـراق، شـام را بـا وي    
خورد.

) بـا بررسـی طیـف    20شـناس ( محمدابراهیمی و حـق 
ر فعـل وسیعی از مطالعات صورت گرفته روي سـاختا 
گرایـان و  (از جمله آثار دستوریان سنتی، آثـار سـاخت  

آثار زایشیان) و تجزیه و تحلیل آراي آنها به این نتیجـه  
رسند که ریشۀ فعل عنصري انتزاعی است که تجلی می

عینی و ظاهري ندارد. همچنین ریشۀ فعل جزء اجباري 
و ثابت ساختمان گروه فعلی و دربردارندة معناي اصلی 

. هرگاه ریشۀ فعـل بـا عنصـر زمـان ترکیـب      فعل است
توانـد وارد  آیـد کـه مـی   شود، ستاك فعلی به دست می

هـاي مختلـف   فرایند تصریف شود. به نظر آنهـا سـتاك  
د که براي اشتقاق آنها باید فعل یک ریشۀ مشترك دارن

افزود. افعـالی مثـل   وند تصریفی زمان را به ریشۀ فعل 
بـه ترتیـب از   5و 4در جمالت » خوردمی«و » خورد«

ستاك فعلی ماضـی (خـورد) و سـتاك فعلـی مضـارع      
اند که هر دوي آنهـا نیـز از ریشـۀ فعلـی     (خور) برآمده

بـه  ؛ انـد به اضافۀ وند تصریفی زمان مشتق شـده » خور«

1. Time of speaking
2. Bare infinitive
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ریشـۀ مشـترك هـر    » خـور «عبارت دیگر، ریشۀ فعلـی  
هاسـت کـه بعـد از اضـافه شـدن ونـد       دوي این ستاك

تصریفی زمان به شکل سـتاك فعلـی گذشـته یـا حـال      
ها نیز به نوبۀ خود با گـرفتن  است و این ستاكدرآمده

وندهاي تصریفی شخص و شمار، افعال جمـالت بـاال   
).1(جعبه سازندرا می

تحقیقات درزمانی دربارة ساختمان فعل نیز مؤیـد ایـن   
فعلــی ماضــی و مضــارع هــاي نظــر اســت کــه ســتاك

)، 21مثالً به نظر احمدي گیوي و انـوري ( اند.ریشههم
در زبان فارسی دو نوع سـتاك حـال و گذشـته وجـود     

) 22(اند. به نظر باقريریشهدارد که در بیشتر موارد هم
هـاي ماضـی و مضـارع    نیز در زبان فارسی، اغلب ماده

شـوند، ولـی در مـوارد   افعال از یک ریشـه گرفتـه مـی   
هـاي ماضـی و مضـارع دو ریشـۀ متفـاوت      نادري ماده

انـد: ماننـد  دارند و هر یک از یک ریشـه مشـتق شـده   
.)2(جعبه »بودن«و »دیدن«،»آمدن«

شـود کـه چـه چیـزي باعـث      سؤال مطرح میحال این
شده است؟ بـا نگـاهی دوبـاره بـه     تمایز این دو ستاك 

آیـد کـه بـا وجـود     نمودار باال این نتیجه به دسـت مـی  
ــایز     ــث تم ــه باع ــترك، آنچ ــی مش ــۀ فعل ــتن ریش داش

شود وند تصریفی زمـان  هاي ماضی و مضارع میستاك
است:

؛ را نیز داشته باشد») خوابید«یا » گفت«افعالی نظیر (در
توان گفت؟ اما در مورد وند تصریفی زمان حال چه می

اجازه دهید قبل از پاسخ به این سؤال به نمونۀانگلیسـی  
توجه کنید:هامشابهی بپردازیم. به این جمله

7. a. I always paint my drawings by color
pencil.
b. Yesterday Jane painted the roof.
8. a. I cut the grass every week.
b. I cut the grass last week.

تفاوتی وجـود  8در جمالت شمارة» cut«ا بین فعل آی
) همـانطور کـه در جمـالت    23دارد؟ به عقیدة کاتامبا (

و » paint«ترکیبـی از مصـدر   » painted«فعل 7شمارة
است، به همـین ترتیـب در   » ed-«واژ زمان گذشته تک

توان گفـت کـه شـکل گذشـتۀ     هم می» cut«مورد فعل 
»cut« زمـان  1واژگونۀیک تک، ترکیبی از مصدر فعل و

گذشته است که چون نمود عینی و بیرونی نـدارد آن را  
).3(جعبه نامدمی2واژگونۀ صفرتک

حال در مورد ستاك فعلی مضارع در زبان فارسـی نیـز   
توان همین گونه قضاوت کرد و به این نتیجه رسـید  می

1جعبه 

2جعبه 

3جعبه 

1. Allomorph
2. Zero allomorph
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واژ صـفر (کـه نمـود    که این ستاك از اضافه شدن تـک 
ریشۀ فعل ساخته شده اسـت. بنـابراین  عینی ندارد) به 

واژ صفري که در نمودار باال، جاي عالمت سؤال با تک
شود:دهندة وند تصریفی زمان حال است پر مینشان

شناختی، زبان فارسی نیز با توجه به اینکه از لحاظ واژه
قائـل  اسـت، 1هـاي تصـریفی  مانند انگلیسی جزو زبان

ان وند تصریفی زمان عنوواژ صفر بهبودن به وجود تک
پـس باشـد. تواند ادعایی غیرواقعی و خیـالی نمیحال

وجود همین وندهاي تصـریفی زمـان گذشـته و حـال     
هاي فعلی ماضـی و مضـارع توانـایی    است که به ستاك

صرف شدن براي زمـان دسـتوري گذشـته یـا حـال را      
دهند.می

بنـدي  ) معتقد است که تقسیم1از طرف دیگر، النگکر (
توانـد  کمکی و واژگانی نمیگروه فعلی به افعالسنتی

؛ ها در گروه فعلی را به درسـتی بیـان کنـد   کارکرد فعل
و » سازاسناد زمینه«بنابراین او گروه فعلی را به دو جزء 

بنـدي، اسـناد   کند. در این تقسـیم تقسیم می» بندهستۀ «
ساز جزیی از گـروه فعلـی اسـت کـه تصـریفی و      زمینه

عبارت دیگر، دهد. بهدن فعل را نشان میغیرمصدري بو
جزیی از گروه فعلی را که براي زمان دسـتوري صـرف   

دهـد،  واره را نشـان مـی  شود و زمان دستوري جملهمی
بنـد  نامند و بقیۀ گروه فعلـی، هسـتۀ   ساز میاسناد زمینه

کشـد و  خواهد بود که بار معنایی فعل را بـه دوش مـی  
ب خود است.ساز فعل در بستر مناسزمینه

آنچه در باال گفته شد، بـه ایـن نتیجـۀ   حال با توجه به
رسیم که وندهاي تصریفی زمان گذشته و حـال  مهم می

هـاي زمـان آینـده، همـان     در جملـه » خـواه «واژ و تک
واره را سازند که زمـان دسـتوري جملـه   اسنادهاي زمینه

کنند و بقیۀ عناصـر موجـود در گـروه فعلـی     تعیین می
بنـد  ) هسـتۀ  6در مثـال  » خـورد «(نظیر مصـدر مـرخم   

ــی ــون اگــر بخــواهیم اســنادهاي  قلمــداد م شــوند. اکن
عرفتی النگکر (کـه  ساز زبان فارسی را بر الگوي مزمینه

بینـیم  در بخش قبل توضیح داده شد) انطباق دهیم، مـی 
واژ صـفر بـا   که وند تصریفی زمان حال (که یـک تـک  

است) معرف واقعیت بالفصـل، ونـد تصـریفی    Øنماد 
هـاي  واژگونهو سایر تک» d-«واژ زمان گذشته (که تک

شـدة غیـر   مرتبط با آن است)، معرف واقعیـت شـناخته  
، معــرف فراواقعیــت اســت»خــواه«واژ نزدیــک و تــک

).2شکل(
واقعیــت بالفصــل: ونــد تصــریفی زمــان حــال -الــف
)؛Øواژ صفر با نماد (تک

واقعیت غیرنزدیک: ونـد تصـریفی زمـان گذشـته     -ب

1. Inflecting languages

4جعبه 

)244:1991واقعیت و زمان دستوري (برگرفته از النگکردهندة رابطۀالگوي معرفتی نشان-2شکل 
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هاي مرتبط با آن)؛واژگونهو سایر تک» d-«واژ (تک
».خواه«واژ فرا واقعیت: تک-ج

مشاهده شد که با تغییر نگرش به ساختار گـروه فعلـی   
واره اسـت و بـا   کنندة زمـان دسـتوري جملـه   که تعیین

تـوان از منظـر   توسل به یک الگوي شناختی آرمانی می
سـازي زمـان دسـتوري در    شناختی به بررسی و مفهوم

زبان فارسی پرداخت.

گیرينتیجهبحث و 
از زمـان و  هدف این تحقیق ارائـۀ خوانشـی شـناختی    

زمان دستوري در زبان فارسی بود. بـراي نیـل بـه ایـن     
مـرتبط بـا ایـن    مقصود، بعد از بررسی معدود مطالعات

ترین موضوع در زبان فارسی و ارائۀ سه مورد از مرتبط
شـناختی و  شـناختی، رده آنها، مفهوم زمان از ابعاد روان

فرهنگی و در چهارچوب نظریات شناختی بررسی شد. 
بخش مشاهده شد که زمـان بـر اسـاس نظریـۀ     در این

شدگی و برپایۀ حوزة عینـی مکـان و حرکـت    دستوري
اي فراگیر بـوده و  سازي است که این مسألهقابل مفهوم

ها نمـود و بـروز دارد، امـا در    در طیف وسیعی از زبان
سـازي زمـان،   کـارگیري ایـن حـوزه در مفهـوم    نوع بـه 
شود که بـه  ه میشناختی و فرهنگی دیدهاي ردهتفاوت

چند نمونه از آن اشاره شد.
مورد بررسی عمیق و جامع قرار الگوي شناختیسپس

ــاي   ــب، الگوهــاي شــناختی، الگوه ــه ترتی ــت و ب گرف
شــناختی آرمــانی و الگــوي شــناختی آرمــانی معرفتــی 
النگکــر بررســی و تبیــین شــد. در پایــان، بــا الهــام از  

هاي فعلی فارسی بـه دو جـزء   هاي النگکر، گروهنظریه
بند تقسیم و با بررسی سـاختار  ساز و هستۀ اسناد زمینه

هاي زبان فارسی این نتیجه حاصـل شـد کـه ایـن     فعل
وندهاي تصریفی زمان هستند کـه بـا اضـافه شـدن بـه      

ــتاك  ــل، س ــۀ فع ــال را  ریش ــته و ح ــی گذش ــاي فعل ه
ســازند. بنــابراین ونــدهاي تصــریفی زمــان همــان مــی

اند که زمان دستوري جملـه را  ساز زبانزمینهاسنادهاي 
شـناختی افعـال،   کنند. سـپس بـا بررسـی واژه   تعیین می

ساز زبان فارسی شناسـایی و بـا انطبـاق    اسنادهاي زمینه
آنها بر الگوي شناختی آرمانی النگکر این نتیجه حاصل 
شد که این اسنادها بر الگوي مزبور انطباق کامل دارند.

ن و زمان دستوري در زبان فارسی در بررسی مقولۀ زما
چهارچوب سایر الگوهاي شناختی و بررسی بیشتر این 

شـناختی و درزمـانی و همچنـین در    مسأله از جنبۀ رده
هـا، از جملـه موضـوعات درخـور     قیاس با سایر زبـان 
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