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Abstract 
The current article studies the temporal Frames of Reference in Persian. What is 

most manifest in this field is the theoretical dissention. This article has reviewed 

the main approaches and frameworks in the field. The relationship between 

space and time domains is attested, yet despite many examples of mapping time 

in terms of space being found, it does not mean that the relationship between 

these two domains is unidirectional, since instances of describing space in terms 

of time can also be found. For related theoretical concepts such as Moving Ego 

& Moving Time models, A & B-Series and Deictic, Sequential & Extrinsic 

FoRs, examples were mentioned from Persian language. A poll was conducted 

which led to the conclusion that for Persian speakers the dominant temporal 

usage of “Jelo-tar” is in the meaning of “sooner”. Some points were mentioned 

regarding the use of spatial FoRs in the temporal domain and a critical approach 

to the study of temporal metaphors was also presented. 

 

Keywords: Temporal Frames of Reference, Space-time relationship, Persian 

Language, Metaphor, Decrease and deletion 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

Space and time are fundamental in human cognition, and cognitive linguistics 

has always paid special attention to these two domains and their relationship. 

Among the most important concepts in this field is the Frame of Reference 

(FoR), which is the coordinate system based on which spatial or temporal 

position of an object is determined. This study examines the topics related to 

temporal reference in Persian. There is no previous literature in this field, and 

all the previous studies in Persian are in the more traditional frameworks, such 

as conceptual metaphors and the unidirectional mapping of space onto time. 

In this paper, we will investigate how the relationship between space and 

time is formulated in Persian and what the roles of deletion, decreasing, and 

redundancy are in comprehending the temporal Frames of Reference (t-FoRs). 
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2. Theoretical Framework 

Most studies of spatial FoRs (s-FoRs) have been separate from time and even 

when mapping from space to time was in question, the attention has mostly 

been drawn to movement and less to static FoRs. Nevertheless, despite the fact 

that only one decade has passed since the beginning of the studies in this field, 

there is so much dissention.  

There are three main issues concerning time: 

1- How far space properties can be mapped onto time. 

2- How varied temporal concepts are. 

3- How time’s directionality can be assessed. 

 

3. Results and Discussion 

In this part, each of the topics proposed in the field is critically introduced and 

some examples are also provided for them from Persian. 

First, examples are given for the main four properties of time usually 

enumerated: being extended, linear, directed and transient. Among these, the 

first three examples are related to space, and only the last one is exclusively 

temporal. Examples are also given for A- and B- Series and the two main 

patterns of temporal description: Moving-Time and Moving-Ego. 

It is shown that among the three main approaches regarding the relationship 

between space and time, at least the one considering them separate does not 

work in Persian, since there are numerous instances of their interaction in this 

language. Yet, although studies show that this relationship is not symmetrical, it 

is not unidirectional, as there are also instances of expressing space in terms of 

time. 

Among the three main spatial axes, top-down and left-right axes do not have 

a significant temporal role in Persian, and only the front-back axis has temporal 

usage too. Some examples are given and then the problem of “front” is 

addressed: One of the main issues in this field is the temporal interpretation of 

“front” in languages. The best way to determine it is by asking the speakers of 

the language to answer a question such as the following: “The meeting 

originally scheduled for next Monday has been moved forward two days. On 

what day will it take place?” A survey found out that almost 88% of participants 

believe it to be on Saturday, which makes “Jelo-tar” in Persian mean “sooner” 

in its temporal sense, which is itself aligned with Moving-Time pattern and B-

series. 

Concerning the three Levinsonian s-FoRs, it must be said that there is much 

disagreement among scholars, but one point is worth mentioning: for the 

Relative FoR to exist there is no need for the relevant information to be 

explicitly present in the sentence, since the speaker may consider them 

redundant and therefore reduce them from the sentence. 
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Then, Evan’s framework for t-FoRs is introduced, which has three 

coordinates parallel with those in s-FoRs: target event, reference point, and 

origo; and three types: deictic, sequential, and extrinsic. 

It has been suggested that there is no real distinction between processing 

literal and figurative language; for example, empirical data shows that a 

prevalent metaphor is processed faster than its literal paraphrase; yet, cognitive 

linguists maintain the traditional distinction between literal and figurative 

language on the cognitive level. The question is simply “why?” The same can 

also be asked about the traditional distinction between metaphor and metonymy, 

which is again maintained in cognitive linguistics too. Finding examples for the 

conceptual metaphors in the domain of time in Persian is not difficult, as has 

been done in many other studies, but the question is that what theoretical 

achievement it leads to. 

 

4. Conclusions 

In the article, different examples from Persian were provided for the topics in 

the time field: it was shown that the four properties of time are also relevant in 

Persian, for A- & B- Series and also Moving-Time & Moving-Ego patterns 

examples were given. The three t-FoRs proposed by Evans were also 

introduced. This study showed that the most obvious issue in the time field is 

the utmost theoretical disagreement among theoreticians and scholars. The unit 

for coding temporal reference is sentence and the most important criterion for 

distinguishing a temporal and spatial reading of the same structure is that in the 

temporal reading, changing perspective is more plausible. Regarding the 

relationship between space and time, it was shown that although the relationship 

exists and is not symmetrical, it is not unidirectional. The only spatial axis 

playing a role in time is front-back and “front” was shown to have the temporal 

meaning of “sooner” in Persian. The other issue is distinguishing literal and 

figurative language, which despite empirical data against it is maintained by 

cognitive linguists. Concerning the role of deletion and reducing, this point was 

mentioned that for the Relative FoR to exist there is no need for the needed 

information to be explicit in the sentence, since they may be redundant and 

therefore reduced from the sentence. 
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 های ارجاع زمانی در زبان فارسیچارچوب

 

  سهند الهامی خراسانی

 
 

 چکیده
.  س ایه هاسجها  ممها    س مبهاا ساسیه  خر ا  هها  مباحه  مربه ب بهه چاسچ  این مقاله بهه برسیه  

حاضر با  گاه به مبهاا ۀ ش ام همه آشکاس ای  خراکندگ   ظر  ای . مقالها  اسجا  مما   آ چه بیچاسچ  

؛ مشهاهده شهده کهه  س ایهن مبهاا، میهاا ایه هساسی ، مروس  بر سویکر ها و مسائل اصل  این ح مه  اش 

ا  ام بیاا ممهاا برایهام مکهاا یاسه  ها  عمدهها  مکاا و مماا سابطه وج    اس ؛ اما اگرچه مثالح مه

ههای  ام ، این سابطه یکس یه  یس  و ت ضیح مکاا برایام مماا  یز  س این مباا ممکن ایه . مثالش  م 

م حرک، تسلسل اله  و    م حرک و مماا ها     چ ا ا گاسهمباا ساسی  برا  مفاهیم  ظر  مرتبط، هم

ایهن مبهاا، مشه     ظرینج  ام گ یشه ساا باو  ای هخ  و  اسج  اسائه شد سها  اشاس ، خ و چاسچ  

.  س صه   کهاسبر  ایه هب  « مو تر» س ساسی  برا  بیش ر گ یش ساا معا ل « جل تر»شده معن  مما   

 س صه    مماا  کات  مطرح شده و  گاه  ا  قا   به بحه  ایه عاسه ۀها  اسجا  مکا    س ح مچاسچ  

 .ای هاسجا  مما    یز اسائه شد
 

 مکاا و مماا، مباا ساسی ، ای عاسه، کاهش و حذف ۀا  مما  ، سابطها  اسجچاسچ   واژگاا کلید :

 

هها   هاسج ، ا بیها  ساسیه  و مباا ۀشنای ،  ا شکد ک ر  مباا آم   ۀا ش 
 .عالمه طباطبائ ، تهراا، ایراا  ا شگاه
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 مقدمه -0

ا  بهه ایهن شنای  شنا    هم ت جه ویژهمباا    ایای  هس ند ومکاا و مماا  س شنا   ا سا
 1. ام مفاهیم اصل  مطالعا  این  و ح مه چهاسچ   اسجها ای ه و ح مه و استباطشاا با هم  اش 

این بهین،   سکند. ء سا تعیین م که م قعی  مکا   یا مما   یک ش  4 ی گاه  م  صات  ؛ای 
این ح مه تش    ظر  بسهیاس  وجه   و  س    مما   بسیاس کم ر برسی  شدهها  اسجاچاسچ  

گ ینهد، سویکر هها  م جه    س صه   اسجها  م ( 358 :2014) 3که بِندِس و بِلِهرط س ، به اس 
  سصد با هم اش راک  اس د.  05مما    س به رین حال  حداکثر 

هها  اسجها  ممها   سا  س مبهاا ساسیه  برسیه  ها  مرتبط بها چاسچ  خژوهش حاضر بح 
ا  برا  مباا ساسی  وج    داس  و مطالعا  خیشین همه مربه ب بهه این ح مه خیشینه کند.  سم 

 .ای مکاا به مماا  ۀح م ۀیکس ی 0و  گاش  2ها  مفه م تر، مثل ای عاسهمطالعا  ین  
ها  مماا یک  ام آ های . م ضه   مطهرح که ویژگ  ای هب   مهممماا چند بح   ۀ س ح م

ای . بهرا   گاشه   7و مماا م حرک 6 سک مماا، یعن      م حرک  یگر،  و الگ   ای عاس 
، ایه هها  م عد   صه س  گرس مماا  یز تالش ح مۀبر  8ها  اسجا  مکا   ل ینس   چاسچ  
هها  ا یهر  س له  س اینجا تش    ظر  بسیاس ایه . تمایهل عمه م  خژوهشئترین مساما واضح
( 2011) 9برینهکو تِن( 2010) بندس و همکهاسااچ ا  م اس   -ها  اسجا  مما   چاسچ  ۀ ممین
ها  مماا و مکاا ات ها  شه   ا   سم س  ح مهکه اوال سهیاس  یکپاسچه ای هبه این یم  ب   -

خیهرو ماا  یز  گاشه  شه  د و  س هایه ، م ح مۀمکاا  س  ح مۀها   ظر  مرب ب به و ثا یا یامه
ها  اسجا  مما   هم ما نهد مکهاا قد د چاسچ  یعن  مع  ،هس ند( 2003) 15چاسچ   ل ینس ا
ضهمن اشهاسه بهه ( 2013) 12هسه ند. امها او هز 13و مطله  14،  اته 11ها   سب شامل چاسچ  

                                                           
1. Frame of Reference 

2. coordinate system 

3. 3 A. Bender & S. Beller 

4. conceptual metaphors 

5. mapping 

6. Moving Ego 

7. Moving Time 

8. Levinsonian 

9. T. Tenbrink 

10. S. C. Levinson 

11. relative 

12. intrinsic 

13. absolute 

14. V. Evans 
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 ۀگ یههد، چنههین سویکر هههای  ام سوشههن یهها  ن آا جهه هربرینههک م  یهه اوس ها  امثههال تن
اسجها  ممها   سا  ۀعمهدما نهد. او ویژگه  واقع مما   ای  بامم ها  اسجا  مما   که بهچاسچ  

  ا د.م  -ش   گذش ن مماا که به ص س   هن  احسام م ۀ تجرب - 1گذس

 لحهها  بههه مکههاا و ممههااۀ سابطهه  ،ساسیهه مبههاا  سکنههد کههه اوال ایههن خههژوهش برسیهه  م 

)صهف  ،  2و حشه  3، کهاهش4و ثا یا  قش حذف ش   م  بندص س  چگ  ه اسجا   هاچاسچ  

ها  اسجا  مما   چیس . برا  این منظ س، اب هدا ضهمن معرسه  سچ   س  سک چا (1396و  1391

هها و مصها یق  ام یک مثال مباح  و سویکر ها  م ج    سم س  مماا با  گاه  ا  قا  ، برا  هر

 ، بعهد ام آا تعبیهر ممها   مخهر ام میاا مکاا و مماا ۀ کند، یپس به سابطمباا ساسی  اسائه م 

شه  ، مماا برسی  م  ح مۀها  اسجا  مکا    س  ، کاسبر  چاسچ  ش برسی  م « جل تر»لفظ 

شه   و  س هایه  بهه ها  مما   اسائه م  س ص   چاسچ   (4513)های  برا  سویکر  او ز  م  ه

 س آا و امآ جاکهه  ایه   اک اب ا ه خژوهشش  . این بح  ای عاسه  س ص   مماا خر ا  ه م 

 .ای  هم  جه معنا  جمل  ، عمدتاًش له بیاا م   اسجا   س قالب جمهاچاسچ  
 

 پیشینه -7

ه و تش    ظر  بسیاس   س این حه مه شدها  اسجا  مما   مطالعا  ا دک  چاسچ   ح مۀ س 

ها  بعد  مقاله مطرح   اهد شد. به  لیهل سقهداا خیشهینه  س مبهاا وج    اس  که  س ب ش

 .ای همماا بسنده شد ح مۀتر شنا     س ساسی   س اینجا تنها به مروس مطالعا  ین  

خر ام . او به تأی  ام سویکهر  مماا  س مباا ساسی  م  ای عاسۀبه برسی   (1384) سا ی یف 

ممهاا  س مبهاا  ایه عاسۀبهرا  سا ،  و مدل  هن  6مفه م  ای عاسۀ  ظریۀ س چاسچ    0لیکاف

مماا  س حال حرک  ایه  و  ، س حال    س   س مدل  هن  گ یش سد: کنم ساسی  برسی  

کننهده  س حهال حرکه  بهه یه   و  س حاله   و  مشهاهده  اس ثابه   ۀکننهدهمشاهدسو به 

 ههد  شهاا مه او تحقی   ا د. قاب ثاب    س مکاا سرض شده مثابهبهای  که      ی هامماا

سی  برا   س مدل  هن  گ یش س مباا سا «حرک  ای  همثابهگذس مماا ب»تص س   عاسۀای  هک

                                                           
1. transience 

2. deletion 

3. decreasing 

4. redundancy 

5. G. Lakoff 

6. Conceptual Metaphor Theory 
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عاسه  ها  مبهاا ا به  ایه  هکهسا شنایاا شنا    ا عا  معن  و این  سک مماا وج    اس 

کهه  ایه هشدهمچنین  شاا  ا ه کند. تأیید م مباا جا   اس  ۀ  یس  بلکه  س کاسبر  سوممر

 یهز وجه    ، هرچند  ا س، س مباا ساسی  حال  ی م مطرح کر ه بر  و حال   که لیکاف عالوه

ها  ایهن  م  هه. هسه ند س حهال حرکه  هر  و کننده س  که  س آا هم مماا و هم مشاهده ا

 ا د.آمده 3تا  1کاسبر  ا یر  س 
 ( با مماا خیش برویم.1)

 ( ام م دگ  عقب ما دیم.4)

 ا  عقب اس ا  .( ام بر امه3)

زا  برسیه  مماا سا  س شعر سروغ سر ه ح مۀها  شنا    ای عاسه (1388) و همکاساا گلفا 

ۀ سوممهر گف هاس  س کهه  صه ست هماا به هاای عاسه نیا که ای ه ا   شااآ ها  ش اهدا د. کر ه

 نیها به  ا  ه  ایه به  ا  قهراس ا . ش  د م اس ی زی  سروغ اشعاس  س  اس ، وج   مبا اا ساسی

  اههایه عاسه سهروغ نیآغهام  س هر یهه  س که شده مش   و ای هشد  برسی یز  هاای عاسه

 بسهط ممهاا  قهراس ا   هاای عاسه او  ا یخا  س ر  و  س اما ،  س  م چشم به ش ریب  قراس ا 

 .ش  د م  ل     کامال ی هاای عاسه  ح  ای ش  د م همراه  دیجد  ها ژگیو با و ابندی م

م هها   ه   سا ا. او  ا هایه هبند  مماا  س مباا ساسیه  خر ا  به مق له (1389) سضا ژا 

کله  ۀ ها به  و  یه . این  ا های هآوس  کر ا  جمعها  ک اب ا هها  ش ص  و  ا هشنیده

ساسی  خیش ام ایال ، شامل ساسی  بای اا و میا هه، و ساسیه  خهس ام ایهال ، شهامل ساسیه  

ایهام همینایه  و بهر (2004) او هز ۀش  د. سویکر   ظر  او برخایهقدیم و معاصر، تقسیم م 

ممهاا ۀ ش، لحظه،  سعه، س دا ، ماتریس، ش  ، ش ء، مکاا، مسیر، مدل خیچیهدمفاهیم  یر

گر و هها  ممها  ، مهدل حرکه  مشهاهدهگر، مدل ت ال  س حال حرک ، مدل حرک  مشاهده

های  ام و برا  هر یک ام این مفهاهیم،  م  هه ای همماا و مدل  ایره سا برا  مماا  س ظر گرس 

. برا  مثال برا  مفاهیم مکاا و مسیر  س ساسیه  ای ه کر کر  ها  م  ل  مباا ساسی  وسه

ا  یا برا  مفه   ماتریس  س ساسیه  قهدیم  ا ه ای هبای اا، قدیم و ساسی  معاصر مثال یاس 

کند وج   این مفه    س ساسی  میا ه و معاصهر  شهاا وجه   آا  س ساسیه   یاس ه، اما ا عا م 

 2ا  ام آا  س کهه  م  هه هره ام ساسیه  قهدیم مثهال آوس قدیم هم هس  یا بهرا  مفهه    ایه

 .ای هآمد
 لطاا مطلبها ه عدل یههه( ام چرخ سلک گر ش یکساا مطلب     وم  وس مم2)       
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گیر ، او هز، جهز مفهه   ییسه م ا هدامه ۀشهد ههد ام مفهاهیم مطرحخژوهش او  شاا م 

ساسی  قدیم و معاصر وجه    اس هد و ههاهرا  ها  م عد   برا  اشاسه به یایر مفاهیم  س م  ه

ا د. او  س هایه    یجهه ط  مماا  سمجم   مفاهیم مرب ب به مماا  س این مباا گس رش یاس ه

بنیهاا ها  مکااها   سمما   این مباا، ای عاسهگیر  که هم  س ساسی  معاصر و هم  س  ا هم 

 حه مۀمکاا برا   سک مق ال  ا  زاع   ملم م ح مۀو ش ءبنیاا برا  مماا وج    اس د و ام 

ممهاا  حه مۀها   یگهر  ههم بهرا  الب ه  س مبهاا ساسیه  ام ایه عاسه .ش  مماا ای فا ه م 

 بنیاا و ش ءبنیاا  یس ند.ها  مکااای عاسه ءِش   که جزای فا ه م 

یه  سا برس مکهاا مثابههبه مماا ای عاسۀ ا  ا   لیتحل- فیت ص  س خژوهش  (1392) کریم 

 سههم او اشهعاس  س کهه هاس  سی  و .ای   یپهر یهرا  اشعاس و   یتحق  ها ا ه. ای هکر 

 کهافیل ای عاسۀ  ظریۀ و ای  هوابس  «ای  حرک   س مماا»  ای عاس  گاش  به مماا مفه  

 ای .  یپهر یهرا  اشعاس  مفه م یا  اس  برسی  برا  منایب   ظر ابزاس

ها      م حرک و ممهاا های  ام ای عاسهسویکر  لیکاف مثالۀ خای یز بر( 1390) الله  عم 

 .ای هم حرک سا  س ک ا  شعر  ام سرحنام عبای  یاس 

 ایه عاسۀلیکهاف و جا سه ا، شه اهد  ام کهاسبر    ظریۀطب  ( 1397) ما هشکر  و شمس 

  ههاهیهواگ  یم  به  هقیب هرگاهآ ها،  ۀا د. به گف مماا  س تاسیخ بیهق  یاس ه ح مۀمفه م  

چنهین برایهام آ هها هم. شه   مه شه ریب اثهرش  ههاایه عاسه  تهامگۀ  سج سو ، م   سو 

 ء شه مثابههبه ممهااکننهد: ها  مماا سا  س یه  ی ه اسائه م بند  ای عاسههایشاا طبقه ا ه

 مهاام» و محصه س مکهاا ایه سضها مثابههبه مماا ،(نهایا ام ریغ  اوصاس م جد ای ثاب  م حرک،)

 .جا داس م ج   مثابهبه

ممهاا سا  س مبهاا ساسیه   حه مۀها  مفه م  مرب ب به ای عاسه (1399) سئیس  و همکاساا

ا هد م ن ام   یسندگاا معاصر ای فا ه کر ه 36ا  شامل ام خیکره کاسا د. برا  این برسی  کر ه

  ایه عاس اایهب و سک   بهرا مبهد  ها ح مه نیخرکاسبر ترکه  س این خیکره،  هو مش   شد

 .ای هب   هرف و مکاا ر،یمس ما ه، ء، ش مماا،
 

 مبانی نظری -9

 ا د و وق ه ه مماا جدا ب  هها  اسجا  مکا   ام مطالعا  مرب ب باسچ   سباسۀ مطالعا  ۀ عمد

و کم هر بهه بحه   هبهه حرکه  به   ت جههۀ بح   گاش  مکا   به مماا مطهرح به  ه عمهد
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. (Bender, Beller, & Bennardo, 2010) ایه هیسه ا خر ا  هه شدهها  اسجها  اچاسچ  
کهه  ایه  هگ یند، با اینکه تنها یک  ههم ( 349 :2014) ط س که بندس و بلرحال، هماا سعین

هها  اسجها  مکها   بهر ممهاا مطهرح شهده،  س ایهن حه مه تشه   و بح   گاشه  چاسچ  

  ظر میا   وج    اس .ا  الف

ها  م جه    س بند اصل   س ص   تقسهیم مسئلۀگ یند یه م ( ibid: 344)بندس و بلر 

 بح  مماا وج    اس :

  گاش  به مماا هس ند.ها  مکاا تا چه حد قابلویژگ  -1

 مفاهیم مماا تا چه حد تن    اس د. -4

 اسمیاب  ای .های  قابلجه مند  مماا به چه ص س  -3

 س   سهب  بام مهای   هنه  مکهاا و ممهاا اول، یه سهیاس  اصل   سمه لۀأمس س ص   

  (.Casasanto, 2010: 461-462)وج    اس  

 1 ا ههد؛ جههاا الکسویکههر   کههه ایههن  و سا بههه صهه س  م قههاسا بههه هههم وابسهه ه م  -1

(1989/1995  .) 

 (.  and 1997 1996) 4 ا د؛ م سس سویکر   که این  و سا مس قل ام هم م  -4

، (2000) 3 ا هد؛ ب سو ی سهک  س   ام قهاسا وابسه ه م سویکر   که این  و سا بهه صه -3

 (.  and 1999 1980) 0لیکاف و جا س ا ،(2001) 2گِن نِر

 
 تسلسل الف و ب -0- 9

ا  ام خر اماا ممهاا سا یلسهله و  ی ه  ظریه  س ص   ممهاا وجه    اس : گروهه  ام  ظریهه

ها  جریاا  اس د؛ این سویکر   ظریهه ا ند که ام آینده به حال و ام حال به گذش ه سویدا ها م 

 ها وضعی شهاا خر اماا مع قد هد سویهداا د. گهروه  یگهر  ام  ظریهه  ا ده شده 6تسلسل ال 

قراس  داس هد و «  اخدید شدا»و « شدا»، «آمدا»واقع سویدا ها  س جریاا کند،  ستغییر   م 

   ا ده 7خر ام د تسلسل  أ ر م ها که به سوابط تقد  و تاین  ی ه ام  ظریه«. هس ند»صرسا 
                                                           
1. J. Locke 

2. G. Murphy 

3. L. Boroditsky 

4. D. Gentner 

5. M. Johnson 

6. A-series 

7. B-series 
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ی بژک ی  ما ام ممهاا ایه  کهه  س آا سویهدا ها  ۀ بر تجربا د.  سواقع سویکر  اول مب ن شده

بر  گاه  عین  ای  کهه آینده معنای  م فاو  با سویدا ها  گذش ه  اس د و سویکر   و  مب ن 

( 1908) 1تاگهاس احه  بهه مکایهن مبۀ ا  ام وقایع  س خ  ههم وجه    اس . سیشه س آا سش ه

  (.Zinken, 2010: 480-482; Bender & Beller, 2014: 346) گر  برم 

  هد.بام مای  این  و تسلسل سا  مایش م  1شکل    
 

 
 ( Bender & Beller, 2014: 346)تسلسل ال  و    -1شکل 

 
 های خود متحرک و زمان متحرکانگاره -7- 9

ها  و    س جریاا ببینیم،  و الگ   م هداول شهنا    بهرا  ایه عاسهس مثابهبهوق   مماا سا 

  Bender & Beller, 2014: 346):) مما   وج    اس 

 ال ( مماا م حرک:  س این الگ  سر  ثاب  و مماا  س حال حرک  ای .    

  (     م حرک:  س این الگ  مماا ثاب  و سر  حال حرک  ای .    

  هد.سا  مایش م  این  و ا گاسه 4شکل     

 
 (Bender & Beller, 2014: 347)    م حرک و مماا م حرک  ۀا گاس - 4شکل 

 
ۀ  س ممینه اما خهژوهش ،ها  اولیه باشند و الگ  ای عاسه  هد ایناح مال م ( 1997) 4گرا  

eetser: Núñez, & Sw) 2و آیماسا( Sinha, Silva, Sampaio, & Zinken, 2011) 3ها  آم  داوامباا

 (.  Evans, 2013: 244) ای هاین ا عا سا  قض کر  (2006

                                                           
1. J. McTaggart 

2. J. Grady 

3. Amondawa 

4. Aymara 
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م حرک ام یک ی  و تسلسل ال  و   ام ی    م حرک و مماا ها     میاا ا گاسه ۀسابط

ا  واحهد که  و م س    س   سواقهع  س ت صهی  صهحنهچراکه  سحال  ، یگر یرسای   یس 

 یس ند. یک  ام  الیهل تفهاو  سویکر هها ههم  قیام با هممکمل یکدیگر د،  و م س   و  قابل

همین ای  که مماا م حرک و     م حرک سا ام  ظر کامال اشاس  ب  ا یا  به  ا و  گاشه  

 .(Bender & Beller, 2014: 348)ا د ها  م  ل  تعری  کر هبه تسلسل ال  و   به ص س 
 

 زمان حوزۀهای ارجاع لوینسونی در چارچوب -9-9

اش ، یعنه  شهیئ  کهه م قعیه  مکها  1جا  مکا   منطقا یه م  صه  اس : خیکرهر چاسچ   اس

شه   و ، یعن  شیئ  که م قعیه  مکها   خیکهر  سهب  بهه آا معهین م 4ش  ؛ ممینهتعیین م 
هها  اسجها  مکها   کنهد. چاسچ  ، یعن  آ چه      یه گاه م  صهات  سا تثبیه  م 3 ای گاه
بیش رین مقب لیه  ( 2003)بند  ل ینس ا ام بین آ ها تقسیم ها  گ  اگ     اس د کهبند تقسیم
 بند  ل ینس   ، یه     چاسچ   اسجا  مکا   اصل  وج    اس :.  س تقسیمای هسا یاس 

 نههیممخیکهر یها     م  صا   سو    برایام  م  صات  ی گاه نیاال ( چاسچ    ات : 

 ، مثهلی گاه و ممینه یک ش ء هس ندا  ا فسه  اسا  بَر هس ند و  س آکه س  ش   م نییتع
 «.گربه میر ماشین ای »

و بها تغییهر  ای  هندیگ  /گرمشاهده به وابس ه  م  صات  ی گاه نیا ( چاسچ    سب : 
 «.ت پ جل    س   ای » ، مثلکندگف ه  یز تغییر م  ظر او صدق و کذ  خاسه قطه

 برایهام و ایه  هنهیمم ام  هاسج  م  صهات  یه گاهجا، منشأ نیا  سج( چاسچ   مطل : 

 «.مشهد  س شرق تهراا ای » ، مثلش   م نییتع  اسج جهاا
ممهاا ایهن مه اس   حه مۀ س کاسبر  یه چاسچ   اسجا  مکا   ل ینسه     س  ، الصهط سبه
  کر د:قابل
مکاا ت اس  حداکثر   س ص   تعریه  و مش صها   ح مۀکه  س چاسچ    ات :  سحال  -

شه  . بایهد ت جهه  ظرها  شدید  مشهاهده م مماا ا  الف ح مۀ  وج    اس ،  سچاسچ    ات

کننهده  یسه ،  اش  که  س تش ی  چاسچ    ات ، اینکه جل  به معنه  گذشه ه باشهد تعیین
 ه ام ح مه )یعنه  اسم ب  ا جل  با گذش ه ام ممینه آمده باشد ایای  این ای  که هم لۀأمسبلکه 

 .(Bender & Beller, 2014: 346 and 358) ظر بیننده )یعن  حال(  قطه کل ( یاص س مماا به

                                                           
1. figure 

2. ground 

3. origo 
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چ    اته  ههم  ظرهها ح ه  ام چهاس ص   چاسچ   اسجا  مما    سب  ا  الف سب :  س -

 (Tenbrink, 2011: 717)مماا وج    هداس   ح مۀکه اصال چنین چاسچ ب   س بیش ر ای . آسا ام این
 ,Bender, Beller, & Bennardo)مماا وج    اس   ح مۀآا  س  ۀمتا اینکه  و     بامتا  و ترج

 س   یاا ای . باید ت جه  اش  که آ چهه  سهب  به  ا یهک ت صهی  سا تعیهین ( 357 :2010

 (.  ibid: 376)کند این ای  که لنگر و  ای گاه آا  س     صحنه باشد م 

شه    س چهاسچ   نظیم م خیکر و ممینه  س آا تۀ سراتر  که سابط ح مۀچاسچ   مطل :  
 که این ح مه  س چاسچ   مکها   مطله  مکهاا ایه ط س   مطل ،     مماا ای ، هماامما

(ibid: 289.)  
ش   این ای  که سویکر ها  م جه    س به هرین حاله  تنهها س های ، آ چه مشاهده م  

 (. Bender, & Bennardo, 2014: 358)  سصد اش راک  اس د 05حداکثر حدو  
 

 (7109رویکرد اونز ) -0- 9

بهه بحه   س صه   ( 2009)     1ها  شنا   مفاهیم واژگا   و ا گاسه  ظریۀ س ( 2013) او ز
 قهدسهماا 4 داسشهنا  یخد لحها  بهه مماا ای  مع قد خر ام . اوها  اسجا  مما   م چاسچ  

  شنایهمباا  س اغالبه او ام شیخه تها  گهاه برابر  س  و  گاه که سوی نیاما .مکاا که ای   واقع
 و  ا هد مه مکهاا  ا ضمامۀ مق ل ام برگرس ه و  ا  زاع  امق له سا مماا که ر یگ م قراس  شنا  
 ;Lakoff, & Johnson, 1980 and 1999کنهد ) مه  تلقه  ای عاس صرسا سا مماا ام ا ساا  سک

(Grady, 1997; Moore, 2006 and 2011.  ا عها  (1999) ااگرچه بعض  چ ا لیکهاف و جا سه

ها  جدیهد، بهرا  مثهال یهینها و خر ام  مماا جها   ای ، بعض  یاس هها د ت ا ای  مفه  کر ه
 آگاه  مما   جها    یس ند. ها   هند حداقل بعض  جنبه شاا م  (2011) همکاساا

هها  مکها    س قالهب ها  اسجا  ممها    یهز ما نهد چاسچ  چاسچ  ( 2013) ام  گاه او ز
ش  د.  س  ی گاه م  صهات  یهک چهاسچ   اسجها  ممها   ما نهد مکهاا سمزگذاس  م  جمله
ۀ ، سویدا   کهه قهراس ایه  تثبیه  شه  ؛  قطه3ت اا یه م  صه تعیین کر : سویدا  هدفم 

مرجهع سا  س ۀ ، آ چهه  قطه0ش   و  ای گاه، آ چه سویدا  هدف به  سب  آا تثبی  م 2مرجع
قیام بها خیکهر، ممینهه و  ایه گاه  س ترتیب قابل. این یه بهکندیک  ام یه     گذس قال  م 

                                                           
1. Lexical Concepts and Cognitive Models Theory 

2. phenomenologically 

3. target event 

4. reference point 

5. origo 
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 گذش نۀ تجرب ، یعن گذس سا  مما  اسجا ۀ عمد  ژگیو او زها  اسجا  مکا   هس ند. چاسچ  
  ه    ه   یه نیا و  اس   اصل     یه که  ا د م ش   م احسام   هن ص س  به که مماا
 :ش  د م  مما  اسجا  چاسچ       یه مسبب

 بها م نهاهر اسجها  چاسچ   و ای  هندیآ /حال /گذش هۀ سابط به مرب ب: 1تقاسا عد ( ال 

ت اا سا م  3 وس ماۀ . یک ویژگ  باسم چاسچ   اشاس  این ای  که  س آا  قطای  4 اشاس آا

 مرجع.ۀ  س  و  قطه تثبی  کر ؛ هم  س سویدا  هدف و هم  س  قط

 0 خه س خه آا بها م نهاهر اسجا  چاسچ   و ای  رتری  /مو ترۀ سابط به مرب ب: 2 ت ال(  

مرجهع ۀ ت ا د سویدا  اول یا سویدا   برجس ه باشد و گاه هماا  قط.  س اینجا  ای گاه م ای 

ای . بر الف چاسچ   اشاس  که  س آا تنها سویدا  هدف ای  که  س جمله سویهدا   ممها   

سو، اینکه  س کجا  جمله قهراس بگیر هد همین، امسویدا  مما    س جمله  اسیم ای ،  س اینجا  و

  اس . 7 گرو خس 6 گرا عطاف بیش ر   اس . این چاسچ    و     خیش

 9 هاسج  آا بها م نهاهر اسجها  چاسچ   و ای  مماا شدا  یپر به مرب ب: 8رشی ( ج

  ایه راتژ  اسجها تر میسهر ایه .هها  خیشهرس ه. اسجا  مما    اسج  تنها برا  سرهنگای 

ایه .  11مح سب   د،  س اینجا تناو  15ترتیب    مح س و سویدا مح سبر الف م اس  قبل که به

، مهثال یهاع ، و 14سویهدا ۀ ها  محایهببند  عا  ایهن چهاسچ   میهاا  یه گاهیک تقسیم

تر و  ومه  بهرا  ، مثال تق یم، ای ؛ اول  برا  واحدها  ک چهک13ممااۀ ها  محایب ی گاه

 تر.مقاطع ط ال  

شه  ؛ یعنه  آغام  ظا  تلق  م ۀ سویدا ،  ای گاه جای  ای  که  قطۀ ها  محایب س  ظا 

،  ظها  12شه  . ایهن  ظها  یهه  ه    اس :  ظها  تکراسشه  دهجای  که شمر ا ام آا آغهام م 

                                                           
1. anisotropicity 

2. deictic 

3. perspective point 

4. succession 

5. sequential 

6. prospective 

7. retrospective 

8. duration 

9. extrinsic 

10. event-based 

11. periodicity-based 

12. event-reckoning systems 

13. time-reckoning systems 

14. repeatable system 
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که این م س  آ ر  ا س ای .  س  ظا  تکراسش  ده ط ل واحدها بها ههم  4و  ظا  بس ه 1 ام ناه 

آغام ایه  کهه  هاسج ام ییسه م ایه .  س  ظها  ۀ  یام به یک  ای گاه برا   قطبرابر ای  و 

ا  و  س اینجها ممهاا  ام ناه ،  ای گاه  سو  ِ ییس م ای .  س  ظا  تکراسش  ده، مماا چر ه

ۀ که  س آا شماسش معکه م ام  ایه گاه بهه یهک  قطه ای  ه ط  ای .     آ ر  ظا  بس 

 گیر .مرجع ص س  م 

بههر  شههاا  ا ا تنههاو ، سوییم کههه عههالوها  سوبهههممههاا بهها ویههیلهۀ ا  محایههبههه س  ظا 

جملهه کند. این  ظا  ههم ا ه اع   اس  امگیر   قی  یپر  شدا مماا سا  یز تسهیل م ا دامه

ممها   محهدو  ۀ تکراسش  ده که  س آا  ای گاه  اسج ام ییس م ای  و بس ه که  س آا با  وس

 هس یم.  سوسوبه

 
 و تحلیلبحث  -0

یک با  گاه  ا  قها   بهیک ،ا دا  که  س این ح مه مطرح ب  ه س اینجا هر یک ام مطالب عمده

 ش  .های  هم ام مباا ساسی  اسائه م ش  د و مثالبرسی  م 
 
 مصادیق مباحث زمانی در زبان فارسی -0- 0

ین چهاس م س  بهه  قهل ش  . امطالعا ، چهاس ویژگ  اصل  برا  مماا  س ظرگرس ه م ۀ  س عمد

  :ش های  ام مباا ساسی  اسائه م ا د. برا  هر یک  م  ه س میر آمده (696 :2011) 3ام گال  ا

 ، مثهلها  مجزا  اس  و گ ی   اسا  مقداس ایه یعن  ب ش ،ای  2یاس همماا گس رش -1

 «.سر ات   ال  کن»، «وق م خره»

ممهاا » ، مثهلشه  عهد  س آا تعریه  م بعد  ای  و قبل و بتک ،ای  0مماا  ط  -4

 «.آیمبین صبح تا عصر م »، « سام  من ظر ب   

جله  سسه ن  س » ، مثهل یگر ایه ۀ یعن  هر لحظه بین  و لحظ ،ای  6 اسمماا جه  -3

 «.بامگش  به گذش ه»، «مماا

 «.هاگذس یال»، «گذس مماا م » ، مثلی 1مماا گذسا -2

                                                           
1. open-ended system 

2. closed system 

3. A. Galton 

4. extended 

5. linear 

6. directed 
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   و تنها چهاس  صرسا مما   ای .ل با مکاا  یز  سب   اسوام این چهاس م س ، یه م س  ا

ها  ممها   برا   و تسلسل ال  و   و برا   و الگ   شنا    م داول که برا  ایه عاسه 

 ش  :های  یاس .  و  م  ه برا   و الگ  اسائه م ت اا ام مباا ساسی  مثالا د  یز م مطرح شده

 «چند یاع  گذش ه؟»ال ( مماا م حرک: 

 «.ش یم اسیم به خایاا یال  ز یک م » (     م حرک: 

، اما  س م س   و  خایاا یهال ای ها د و گ ینده ثاب  ب  ها حرک  کر ه س م س  اول یاع 

 ا  ثاب  ای  و گ ینده  س حال حرک  به یم  آا ای . قطه
 

 مکان و زمانۀ رابط -7- 0

 هند، ام میاا یهه سویکهر  مماا  شاا م  ها برا  ویژگ  1-2ها  ب ش که مثالط سهماا
سیهد حاضر  کر شد، به  ظهر م ۀ مقال 3مماا و مکاا  س ب ش ۀ ا  که  س ص   سابطعمده

گه   یسه .  ا د  س مبهاا ساسیه  جه ا الاقل سویکر   که مماا و مکاا سا مس قل ام هم م 
ههای  چه ا م ای .  س مثالها  م عد   س مباا ساسی  حاک  ام استباب این  و ح مه با همثال
ش   کهه ممهاا برایهام مکهاا مشاهده م « بهاس تا خاییزۀ ساصل»، «سیلم ک تاه»، «مماا  سام»

کهه مفهاهیم  مکها   « ساصهله»و « ک تهاه»، « سام»ترتیب هها بهه س این مثال .ای هبیاا شد
ممهاا و ۀ به  ا سابطهها حاک  ام  ام قاسا ا د. اگرچه خژوهشکاس سس همماا به ح مۀهس ند  س 

ا  کهه بهرا  مثهال مکالمههاین  و  یس ؛ چراۀ مکاا هس ند، این به معن  یکس یه ب  ا سابط
  س مباا ساسی  کامال معم ل ای . 0چ ا 

 تا م رو  یل  ساه م  ده؟ -( 0)
 خنج  قیقه. -     

 حه مۀ س اینجا خریش ام مکاا ب  ه اما  س ج ا ، مکاا  س قالب مماا بیاا شده و  سواقهع 

 .ای همقصد یعن  مکاا  گاش  ص س  گرس  ح مۀمبد  مماا ب  ه و ام آا به 
 

 «جلو»تعبیر زمانی  -9- 0

سای   س مباا ساسی   قش ممها   -خایین و چپ-ام میاا یه مح س مکا   اصل ، مح سها  باال
ممهاا بهر الف  حه مۀخش  کاسبر  مما    یهز  اس . الب هه  س -  و تنها مح س جل ا   داسهمدع

                                                                                                                                              
1. transient 
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ههای  ام شه  . مثالایه فا ه م « جله »برابر   س« عقب»کاسبر    داس  و تنها « خش »مکاا، 
 ا د.آمده 7و  6این کاسبر   س 

 ( یاع ا سو باید بکشیم عقب.6)
 ( ام حاا اس ا ه جل .7)

کنند کهه گ یشه ساا یهک مبهاا  س اشاسه م  لهأمساهمی  این  به( 357 :2014) ربندس و بل

بین  ها  آشهنا  بایهد مها ع واقهع اوس  مبااکنند. خیشسا به چه اطالق م « جل »بُعد مما  ، 

 س مباا آیماسا، گذش ه  س جل  و آینهده  س  مثالکه  ای هکه تحقیقا   شاا  ا ط س، همااش  

 س الگه   ممهاا م حهرک، سویهدا ها  (. Núñez & Sweetser, 2006: 244) عقب قهراس  اس 

م حهرک، سویهدا ها  مو تهر  س س خش ، و  س الگ    ه   مو تر  س جل  و سویدا ها   یرتر  

 & Haspelmath, 1997; Bender, Beller)خشه  و سویهدا ها   یرتهر  س جله  قهراس  اس هد 

Bennardo, 2010; Bender & Beller, 2014: 360).  
که  س آ ها برا  شن  ده مو تر یا  یرتر ب  ا جله  و  ای هسو ب   گاس ده گاه با م اس   سوبه

ا د این بح  به ص س   ظر  گف ه( ibid: 359) ط سکه بندس و بلر. همااای هعقب سوشن  ب  

هها   مهها  م عهد    س حبرسی  ای . آمم اها  تجرب  قابلحل  یس  و تنها با  ا هقابل

مبا   الگ   کالییک  س این ممینه مرب ب به  ح مۀ س  .ای هم  ل  برا  این امر طراح  شد

بهه گ یشه ساا  8 جملهۀ( 1998) 1گل ا و هاس ینگجای  یک سویدا  ای .  س تحقی  مکجابه

  ا ه شده ب  .
(8) “The meeting originally scheduled for next Wednesday has been moved 

forward two days.” 
کنندگاا  و گزینه برا  ج ا  وجه    اشه ه:  وشهنبه و جمعهه. حهدو   یمه  ام شهرک 

 ا د. وشنبه و  یم   یگر جمعه سا برگزیده آمریکای 

 س مبهاا ساسیه   گاس هده  س یهک  ظریهنج  آ الیهن ام « جله »برا  تعیین تعبیر غالهب 

 خایخ  هند: 9مبا اا   ای  به یؤال ساسی 
شه  . جلسهه چهه سوم  سوم جل تر برگزاس م  4ا  که قراس ب    وشنبه برگزاس ش  ، ( جلسه9)

 ش  ؟برگزاس م 

                                                           
1. M. S. McGlone & J. L. Harding 
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بهدوا جه ا  ۀ برا  این یؤال قراس  ا ه شده ب  : شنبه، چهاسشنبه و یک گزینه یه گزینه

 ینند.ا د   یجه سا بب  ای ها د و تنها م هم برا  کسا   که تمایل  به خایخ  ا ا  داش ه

 فهر  197 فهر خایهخ  هدا ه ب   هد. ام  13 فر  س این  ظرینج  شرک  کر  هد کهه  415

 14 فهر، یعنه  حهدو   43 وشنبه و تنهها ۀ  سصد، گزین 88 فر، یعن  حدو   172ما ده، باق 

 .سا ا   ا  کر ه ب   دچهاسشنبه  سصد، 

ا ساسیه   س معنه   س مبها« جله تر»ب  این  ظرینج ، کهاسبر  ممها   غالهب ، طبنابراین

ایام، تعبیر مذک س مطهاب  بها الگه   ممهاا م حهرک ایه  و  هه  ه   ای . براین« مو تر»

 ش  .م حرک و این الگ      م ناهر ای  با آ چه تسلسل     ا ده م 

 های ارجاع لوینسونی برای زمانچارچوب -0-0

ت ضهیح  3-3ب ش ط س که  س مماا، هماا ح مۀ س ص   حض س یه چاسچ   ل ینس     س 
 ، ظر بسیاس ای  و وسو  به این بح   س اینجا حاصل چندا      اههد  اشه  ا ه شد، ا  الف
مهدع  ایه   س بحه  ممهاا، چهاسچ   ( 717 :2011)برینک طرح ای . تناما یک  ک ه قابل

 کاسبر   داس . 15ا  چ ا که برا  مثال جملهچرااسجا   سب   داسیم، 
(10) * New Year’s Eve is ahead of Christmas from now. 

کند اینکه برا  چاسچ    سهب   یهام   یسه  کهه برینک به آا ت جه  م ا  که تن ک ه
شه  د و بهه اطالعا  م س  ظر ح ما صریحا  س جمله آمده باشد. بعض  اطالعا  حش  تلق  م 

. اطالعا  مربه ب بهه (1396و  1391)صف  ، یابند بین  ب  ا ام جمله کاهش م خیش لیل قابل
مرجع مماا، حال ای  اطالعا  حش  ای  و لزوم  به آمدا آا  س جمله  یسه . ۀ اینکه  قط
گ ینهد عبهاست  چه ا تر باشهد کهه م صحیح( 12 :2004) 1سید سویکر  امثال سَ ِابه  ظر م 

 ش  . س چاسچ   اسجا   سب   سک م « سوم بعد ام سر ا»

 
  (2013)رویکرد اونز  -5- 0

بها یهه  ایه  هها  مکا   جملها  اسجا  مما   هم ما ند چاسچ  واحد سمزگذاس  چاسچ  
مرجع سروس ین و  ای گاه ماه  ۀسویدا  هدف اس یبهش ،  قط 11 جملۀاصل . مثال  س ۀ م  ص

 اول یال شمس  ای .
 ( اس یبهش  بعد ام سروس ین ای .11)

 چگ  ه تفاو  قائل ش یم؟ 13و  14مهم این ای  که بین جمالت  چ ا ۀ یک  ک 

                                                           
1. G. Radden 
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 شیم.(  اسیم به تهراا  ز یک م 14)
 شیم.(  اسیم به عید  ز یک م 13)

مما   ای ، امها بهه  13 جملۀمکا   و ام  14 جملۀمبا اا ام مش   ای  که تعبیر ساسی 

ت اا میاا این  و جمله تمایز قائل شد؟ یا   صه س  ههر  و  ایهن لحا   ظر  چگ  ه م 

 .ای هآمد 12 جمال   س
 « ز یک شدا»ا  )مسند( + سعل ( گروه ایم  )ساعل( + گروه حرف اضاسه12)

 س حال  ز یک شدا بهه  هترتیب تهراا و عید ثاب  هس ند و گ یندبه 13و  14 س جمال  
 ک ه اینجای  که تغییهر  هس یم. سوبا الگ       م حرک سوبه 13 جملۀ س  ،آ های . بنابراین
مما   کامال مری   ای . جمال  مهذک س بها  جملۀمکا    امعم ل اما برا   جملۀ وس ما برا  

 ا د.آمده 16و  10 وس ما به ترتیب  س ۀ معک م کر ا  قط
 ( تهراا  اسه  ز یک میشه.10)
 ( عید  اسه  ز یک میشه.16)

  ماید.طبیع  م  16 جملۀ اما اس ای ،  شاا 10 جملۀکه ش   مشاهده م 
 های  ام مباا ساسی  یاس :ت اا مثال یز م ( 2013) چ   اسجا  مما   او زچاسیه  برا 
 

 الف( چارچوب ارجاع اشاری

بههاس  -ممسه اا سا  س خهیش  اسیهم.  -بهاس اومهده.  -سیه. تابس  ا  اسه م  -( عید ت  ساهه. 17)
ا ها  سا سصهل ام ح -تا عید ساه  سام   اسیم/ باق  ما هده/  س خهیش  اسیهم.  -  اهد آمد. 

 سا با ی    گذسا دیم. 97یال  -خش  یر گذاش یم. 

ش   که  س حال  ز یک شدا، سییدا یها  س اینجا  سب  سویدا  مما   با     مش   م 
 هند که مماا  ی  س   س اینجها  قشه   شاا م   یزها ای . مثال گذش ن، سس ن و  وسشدا

  س تعیین     چاسچ   اسجا   داس .
 

 درپیجاع پیب( چارچوب ار

 تابس اا خس ام ممس اا ای . -سروس ین قبل ام اس یبهش ه.  -(  یر کر ه. 18)

کهه ا  که با م س  اله  هسه  ایناصل  سو هس یم و تفاو اینجا با سوابط قبل و بعد سوبه  س    
مما   مفهروض ایه  کهه ۀ هم یک  قط«  یر کر ه»ح    س  ، س جمله  و سویدا  مما    اسیم

ممها   ام جملهه کهاهش یاس هه ۀ هرچند این  قطه ،مو  ب  ا  سب  به آا ینجیده شده یر و 
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سویدا ها  س کجا  جمله قراس  مما    اسیم، اینکهۀ  سخ   و  قطباشد. امآ جاکه  س چاسچ   خ 
 وس ما سو  سویدا  مو تهر  ۀبگیر د ا عطاف بیش ر   اس  و  سواقع  و ساه وج    اس : اینکه  قط

  گر (. یرتر )خسۀ  گر ( یا سو   قط)خیش تثبی  ش  
 

 پ( چارچوب ارجاع خارجی: 

 شهری س ای . 3ت لدش  - اسه  وام ه میشه.  -عید  و ماه  یگر ای .  -(  اسه عید میشه. 19)

ها ام      ظا  تکراسشه  ده هسه ند ها و یالها و سصلسویدا ، سومها، ماهۀ ها  محایب ظا 

 مش   ای . 45ا  ب  ا  س مثال   ای . این چر هاکه  س آا مماا چر ه
 (  وباسه بهاس شده.45)

شماس تق یم شمس  ام      ظا   ام ناه  ای  که شرو  آا هجر  خیامبر ایهال  ایه  گاه    

 .ای همدآ 41ا  ط  ای . مثال  برا  آا  س که  س آا مما

 .یرا جا    ش   داش  1388( بهاس 41)

 .ای  همماا تکراسش  د ۀها  محایب یز ام      ظا  مری   ۀیاع  42یاع  
 

 و زمان استعاره -6- 0

کند که تمایز آشکاس  میاا خر امش مباا حقیق  و مجام  وج    هداس . اشاسه م  (2013) او ز

اش خهر امش 1تر ام  گرگفه  حقیقه م داول یهریع ای عاسۀ هد یک ش اهد تجرب   شاا م 

ها  آشهناتر  یهام  سب  ای عاسهد هم مماا بیش ر  برا  خر امش بهجدی ای عاسۀش  . یک م 

ش   که  س یهطح شهنا    اس . اما  ب   تمایز میاا خر امش مباا حقیق  و مجام   لیل  م 

ش   به یها گ  خریش  که  س اینجا مطرح م . (ibid: 191-195)  یز به این تمایز قائل  باشیم

ایه عاسه وجه    اشه ه و  س ۀ یهن    یهرین بهرا  مطالعه ای . آیا جز این ای  که« چرا؟»

مقابل سویکر ها  صه س  بهه ههاهر بهر  تأکید  که  سۀ شنای  شنا    هم با وج   هممباا

سا  لهأمس؟ همین ای ههای  این ین  بامت لید شدش   الب ه با تفاو شنا    م واقعی  سواا

مطرح کر .  س آا ح مه  یز ین   طه ال    ت اا  س ص   تفاو  میاا مجام و ای عاسه  یزم 

آا سا  داس هد. ۀ خژوهشگراا جدید هم جر   بیروا آمهدا ام میهر یهایۀ وج    اس  و گ یا عمد

ش  د هم که بیش ها  اولیه مطرح م عن اا ای عاسههای  که تح ا عا  جها   ب  ا ای عاسه

                                                           
1. literal paraphrase 
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 هدک  مبهاا عم مها هنهدواسوخای  ام ت اا با برسی  تعدا  اام خیش جا  تعجب  اس . چگ  ه م 

 ها  آشنا و عم ما مدسا به چنین   ایج  سیید؟سرهنگ

کهاس « یه ممهاا کاال»  مفهه م  م هداول چه ا هاها  ساسی  برا  ای عاسهیاس ن مثال

اینجای  که ایهن مه اس  چهه  یه اوس   لهأمس. هس ها هم مشکل   یس  و  س  یگر خژوهش

هها  ها  مفه م  ح ه   س همهین تعهدا  معهدو  مبااس ای عاسها   اس د؟ تعدا  خرشما ظر 

بند  علم  قراس ای  بها مرمهها  مشه   و  هد. تقسیمآشنا اسمش  ظر  آ ها سا کاهش م 

 ا  ها ساه به جای     اهد بر .م   ب تعدا  محدو  باشد، وگر ه برچسب
 

 

 گیرینتیجه -5

 کهه  ا ژگیو چهاس شد مش  : شد اسائه مماا ح مۀ به مرب ب مباح   یمصا  مقاله، نیا  س

 زیه   ساسیه مباا  س ، اس و گذسا ب  ایاس ه،  ط ، جه گس رش ؛ش   م برشمر ه مماا  برا

 اسائهه ی هامثال زی  م حرک     و م حرک مماا  الگ   و و   و ال  تسلسل  برا . داصا ق

    یز معرس  شد. اسج و   سخ خ ، اشاس ؛(2013) او ز کر یسویه چاسچ   اسجا  مما   . شد

خراکنهدگ   ظهر   لهأمسها  اسجا  مما  ، باسمترین چاسچ   ح مۀاین مقاله  شاا  ا   س 

 ؛اصهل ۀ با یه م  ص ای  هها  اسجا  مما   جملبیش ام حد ای . واحد سمزگذاس  چاسچ  

ا  بها یها   هسویدا  هدف، سویدا  مرجع و  ای گاه. مشاهده شهد کهه بهرا  تفکیهک جمله

ها  یکسا   که هم کاسبر  مکا   و هم کاسبر  مما    اس  باید به این ت جه کر  کهه  س جملهه

ها   اسا  تعبیهر مکها   ایهن تغییهر  وس ما وج    اس ، اما  س جملهه ۀمما   امکاا تغییر  قط

 معم ال م داول  یس .

سیهد وج    اس  به  ظهر م  مماا و مکااۀ ا  که  س ص   سابطام میاا یه سویکر  عمده

گه   یسه .  ا د  س مبهاا ساسیه  جه ا الاقل سویکر   که مماا و مکاا سا مس قل ام هم م 

هها امها اگرچهه خژوهش ام استباب این  و ح مه با هم ای ،م اس  م عد   ام مباا ساسی  حاک  

ایهن  و ۀ   ا سابطهمماا و مکاا هس ند، این به معن  یکس یه بۀ حاک  ام  ام قاسا ب  ا سابط

 مماا به مکاا  یز وج    اس . ح مۀ یس  و م اس   ام  گاش  ام 

مکاا مرب ب به چاسچ   اسجا  مطل   س یهطح اسقه   ح مۀچهاس جه  جغراسیای  که  س 

خهایین -ام میاا یه مح س مکا   اصل   یز مح سها  بهاال .سو دکاس  م مماا به ح مۀهس ند  س 
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عقهب ایه  کهه -ا   داس د و تنها محه س جله سی   قش مما   عمدهسای   س مباا سا-و چپ

برابهر   س« عقهب»کهاسبر    هداس  و تنهها « خش »کاسبر  مما    یز  اس .  س این تعبیر مما  ، 

سیه   س  س مبهاا سا« جل تر»ش  .  ظرینج   شاا  ا  کاسبر  مما   غالب ای فا ه م « جل »

یر مذک س مطاب  با الگ   مماا م حرک ای  و  ه  ه   ایام تعبای  و براین« مو تر»معن  

 ش  .م حرک و این الگ      م ناهر ای  با آ چه تسلسل     ا ده م 

شنایهاا سغم اینکهه  ه   مباا یگر تفکیک مباا حقیق  ام مجام  ای  کهه عله  مسئلۀ

د. همهین شنا     داس  بسهیاس  اصهراس بهه حفهظ آا  اس هشنا    ا عاا  اس د واقعی  سواا

 س صهه   تفهاو  میههاا مجهام و ایهه عاسه  یههز مطهرح ایهه . ا عها  جههها   بهه  ا  مسهئله

ها ا عهای  گهزاف ایه . یهاس ن ها  اولیه هم با وج   برسی  تنها تعدا  معدو   مبااای عاسه

ها  مما   مری    س مباا ساسی  کاس مشکل   یس ، اما خریش ایهن ایه  مثال برا  ای عاسه

     اهد  اش .که چه  ی اوس 

هها  اسجها  ممها   مبهاا ساسیه   یهز  س ص    قش کاهش و حذف  س  سک چاسچ  

بهرا  وجه    ؛ممهاا مطهرح شهد حه مۀا   س ص   حض س یه چاسچ   ل ینسه     س  ک ه

مماا  یام   یسه  کهه اطالعها  مه س  ظر ح مها صهریحا  س  ح مۀچاسچ   اسجا   سب   س 

بین  به  ا ام جملهه شخی ، بهه  لیهل قابهلشه ش  تلق  م د. اطالعات  که حجمله آمده باش

مرجع مماا، مماا حهال ایه  اطالعها  حشه  ۀ د. اطالعا  مرب ب به اینکه  قطیابکاهش م 

سید سویکهر   کهه بهه وجه   ای  و لزوم  به آمدا آا  س جمله  یس  و بنابراین به  ظر م 

 تر باشد.حمماا  یز قائل ای  صحی ح مۀچاسچ   اسجا   سب   س 
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