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 چکیده  
بژا اسژتفاده از رویکردهژای تروگژا       . پژووه  اارژر بژر ان اسژت تژا     های مختلفی مطرح استمکان دیدگاه در مورد درک زمان از راه

زبژان   گویشوران فارسژی  الف( :دهپاسخ د ( به پنج پرس 8082ایوانز )، و دافی و (8082(، لی و جی )8001مارگولیز و کرافورد )، (8791)

زبان چگونه با استفاده از زبژان بژدن از   گویشوران فارسی ب(کنند؟ استفاده می« زمان دستوری»زمانیِ  چگونه با استفاده از زبان بدن از خطّ

رویژدادهای   یژاداوری و « زمان در اال ارکژت »با « گذشته»رویدادهای مثبت در  یاداوری( چگونه پکنند؟ استفاده می« توالی»زمانیِ  خطّ

و « فژرد در اژال ارکژت   »بژا  « اینژده »بینی رویدادهای مثبت در ( چگونه پی  مطابقت دارد؟ « فرد در اال ارکت»با « گذشته»منفی از 

فژرد در اژال   »بژا  « ظرفیژت مثبژت  »( چگونه رویدادهای بژا  ثمرتبط است؟ « زمان در اال ارکت» بینی رویدادهای منفی در اینده باپی 

تحلیلژی پژی     - توصژیفی های نوشتار داده ؟ممکن است سازگار باشند« زمان در اال ارکت»با « ظرفیت منفی»رویدادهایِ با و  «رکتا

ید تروگا ( و توالی رویدادها در محژور ممژودی   اد که زبان فارسی، اشاری است )تأیها نشان د. یافتهنامه گرداوری شده استرو با پرس 

 ید کرد.را تأی را ردّ و دافی و ایوانزمارگولیز و کرافورد و لی و جی ها، ا (. این یافتهقرار دارد )ردّ تروگ

 .، ظرفیت رویدادزبان فارسی ،دستوری زمان زمانیِ خطّزمانیِ توالی،  استعارۀ زمان، خطّ ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ -4

رویکردهژا  از ایژن   برخیبه ن، زمار مروبه. های مختلفی مطرح استرویکردمکان  رابطة زمان ودر مورد 

انژد و رویکردهژای جدیژدتری پژا بژه      به فراموشی سپرده شژده ا برخی دیگر ، امّستاشده  یاستناد فراوان

هژای  جژای مژدل  بژه  داست که کوشی (8791تروگا  )رویکرد اند. یکی از این رویکردها، مرصه گذاشته

 «9تژوالی »و  «2زمژان دسژتوری  » یِزمژان  خطّ، از دو نوع «1زمان در اال ارکت»و  «2فرد در اال ارکت»

گیژری از رویکژرد   بژا بهژره  هژای میژدانی   دادهپووه  اارر این اسژت کژه   در  لاولویت اوّ. استفاده کند

زبژان چگونژه   : گویشوران فارسژی : نخستداده شودپرس  زیر پاسخ  دو و بهبررسی ( 8791) 1تروگا 

زبژان  : گویشژوران فارسژی  دوم ؟کننژد اسژتفاده مژی   «توریزمان دس»زمانی  از خطّ 7با استفاده از زبان بدن

 ؟کننداستفاده می «توالی»زمانی  از خطّ زبان بدنبا  چگونه

 کژه رویکژرد   شژوند ( تحلیژ   8082) 80لی و جژی  رویکرد ها براساسداده اولویت دوم این است که 

در ادراک کژه  کنژد  میص خّو مشداند ارجامی را نیز در ادراک زمان دخی  می وام  غیربوده و م یمتفاوت

ها بر این باورنژد  ان. کندرویدادهای زمانی مختلف دیکته میخود را به چگونه شناختی  زمان، فاصلة روان

گیژرد، بلکژه   شوند تحت تاثیر قرار نمژی یک رویداد بیدار می ر زمانی تنها ازطریق ااساساتی که باکه تفکّ

هژد    مبژار  دیگژر،  بژه  در گذشته قرار دارد یا در اینده؛ نیبه این مام  نیز بستگی دارد که رویداد کانو

« گذشژته »رویدادهای مثبژت در   یاداوریچگونه  به دو پرس  زیر پاسخ داده شود: نخست: این است که

مطابقژت  « رکژت فژرد در اژال ا  »بژا   «گذشته»منفی از  رویدادهای یاداوریو « زمان در اال ارکت»با 

بینژی  پژی  و « فژرد در اژال ارکژت   »بژا  « اینژده »دادهای مثبژت در  رویژ  بینژی پژی   چگونه دارد؟ دوم:

 ؟مرتبط است« زمان در اال ارکت»با در اینده رویدادهای منفی 

 دافژی و  رویکژرد (، و 8001) 88مارگولیز و کرافوردرویکرد  اساسبر هااولویت سوم این است که داده 

اینژد  را نیژز در فر  «89رویژداد  ظرفیت»یر ی نظترارجامی جدید که موام  غیر ( تحلی  شود8082) 88ایوانز

                                                           
4. moving ego 

5. moving time 

6. time line of tense 

7. time line of  sequencing 

8. E. C. Traugott  

9. body language 

10. A. Lee & L. Ji 

11. S. Margolies & L. Crawford 

12. S. Duffy & V. Evans 

13. Valenced event  
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چگونژه رویژدادهای بژا     ص شژود مشژخّ کژه  این است مبار  دیگر، هد  به دانند؛درک زمان دخی  می

زمژان در اژال   »بژا  ممکن اسژت   «ظرفیت منفی»رویدادهایِ با و  «فرد در اال ارکت»با  «ظرفیت مثبت»

و در اختیژار   شژد ااژی  طرّ اینامژه پرس ، گفتهمنظور بررسی سه اولویت پی به؟ سازگار باشند« ارکت

هژا بژرای نویسژندگان    کژه دسترسژی بژه ان    گرفژت زبان قژرار  فارسی ملوم انسانیِ ةدانشجوی رشت چه 

 .ه به سه رویکرد یادشده توصیف و تحلی  شدبا توجّ هادادهنهایت، در ر بود.اارر میسّ پووه 

زمژان و   ةرابطژ  این اسژت کژه   ه خود مشغول کردهیشمندان را بهمواره ذهن اندکه  ایاساسی پرس  

چهژار نژوع   تژوان  میبر این باور است که  (821-829: 8777) 82پدرسون - انگبرگمکان چگونه است؟ 

زمژان از   دامنژة مختلف هسژتند ولژی    دامنةزمان و مکان دارای دو  کهنخست این داد: پرس پاسخ به این 

بخشژی بژه   برای درک یک مفهوم و هویژت  و می شناختی هستندها مفاهی. دامنهتر استمکان بنیادی دامنة

ا ، امّژ اندصحبت کردهزمان  ۀصور  استعاری دربارهای مکانی بهکاربرد واژه اب این گروه، .مورد نیازند ،ان

   (.827-821: 8777پدرسون،  -انگبرگ ) تر استکه زمان از مکان، بنیادی اندما نمودهدر مین اال ادّ

تژر اسژت؛   زمژان بنیژادی   دامنژة مکژان از   دامنژة ولژی   ؛نددارمختلف  دامنةمان و مکان دو که زاین دوم 

اسژاس  بر ،«فرد در اژال ارکژت  »و  «زمان در اال ارکت» هایتی توصیف زمان یعنی مدلهای سنّ مدل

 الزم اسژت  انیمکژ نی بژه بععژد   ازمژ هژای  دهنژد کژه بژرای توصژیف مبژار      ارکت هستند و نشان مژی 

 (.891-899: 8777پدرسون،  - گ؛ انگبر28: 8718، 82لموری؛ ف992: 8718، 81مان )فل 

صژور  دو  توان زمژان و مکژان را بژه   ند و درواقع نمیدارمختلف ن دامنةکه زمان و مکان دو این سوم 

زمژان و مکژان ازنظژر ادراکژی     معتقد است  (877: 8791) 89گیبسون نظر گرفت.ای شناختی درمجزّ دامنة

زمان و مکان مفهژوم هسژتند و از درک رویژدادها و سژطوح     » گیرد کهگونه نتیجه میاین و اندهم تنیدهدر

هژایی مقننژی   شرط درک هسژتند. زمژان و مکژان، یافتژه    شوند و نه پی ها نه درک میاند. انگرفته شده

تئژوری   اشاره کرده است که نیزبه این نکته  (900: 8791) ، گیبسوندررمن. «هستند و نه طبقاتی ادراکی

گذشژته، اژال و اینژده     بندی جریان اگاهی به سه بخژ ِ کردن تقسیممعنای رددرک رویدادها، تلویحاً به

چیزی جدا از محیط ربط دارد  مثابةگر، به، به درک جسم مشاهده«اکنون»معتقد است که درک  ویاست. 

اگژر بژه پژی  رو     گیرد. مسافران،می سرچشمهگر نسبت به محیط جایی مشاهدههکه از درک دیداری جاب

                                                           
14. E. Engberg- Pedersen 

15. S. Fleischman 

16. C. J.  Fillmore 

17. J. J. Gibson 
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انژد،   پیمژوده  ر نگاه کنند، مسیری را کژه نمایند؛ اگر به پشت سکنند درک میبنگرند، مسیری را که طی می

و مفهژوم   «اینجژا »سژت. مفهژوم مکژانی    «اینجا»کنند و انچه در بین این دو قرار می گیرد، مفهوم درک می

  گیرد. صور  می «ک، در محیطی ثابتمتحرّ فرد»ها در الگوی زیرا درک ان ؛ندا، مشابه«اکنون»زمانی 

انژد بژه   یژک از مفژاهیم زمژان و مکژان بسژط اسژتعاری یافتژه       که کژدام  پرس که پاسخ به این این چهارم

ص هایی کژه مشژخّ  نظر بگیرند. در مورد مثالگی دارد که کدام معنی را اصلی درگویشوران یک زبان بست

کنژد  اشاره می 87سرنمونبه مفهوم  81اند، لنگاکرسازی شدههومزمان یا مکان ابتدا مف یک از دونیست کدام

)لنگژاکر،   شژود ههژای زیژر توجّژ   گیرند. به مثژال نظر میدر سرنمون منزلةیک را بهکه گویشوران کدامو این

8778 :12-812:)   

1) He stood before the throne. 

2) He heard the scream before the shot.  

 سژرنمون رسد که نظر میا بهامّ ؛کار رفته استدر مفهوم مکانی و زمانی به before (،8( و )8  )در جمن

اسژت   minutes 40رسژد ایژن   نظر میبه (9)ان برای گویشوران انگلیسی مفهوم زمانی ان است. در مثال 

 کند:که مکان را توصیف می

3) They live 40 minutes from the center. 

 کند:ای زمانی اشاره میت که به نقطهمکان اس (2)و در مثال 

4) I haven’t had a drink since Cambridge. 

ه برخژی  ای مفهومی بین زمان و مکان وجژود دارد و البتّژ  دهد که رابطهمیانچه تاکنون گفته شد نشان  

 بژه یکژدیگر  تژر  ه مکان و زمان ازنظر مفهژومی در سژطحی ژر   دهند کهای تجربی نیز نشان میپووه 

( مطالعژاتی  811-811: 8008) 88و بورودیتسژکی و رمسژکار   (81-8: 8000) 80انژد. بورودیتسژکی  مرتبط

 منزلژة مکژانی ممکژن اسژت بژه     ذهنژی دربژارۀ ارکژت     سژازی مفهومص شود که ایا انجام دادند تا مشخّ

ید رابطژة بژین   یدر تأدست اوردند پاسخی که بها لیة متفاوتی از زمان شروع شود یا خیر؛ امّاوّ سازیِ مفهوم

 تجربژیِ  هژای دسژت امژد کژه ازمژای     بود. شواهد تجربی دیگری نیز در تأیید این رابطه بهزمان و مکان 

انتزامژی   الگوهژای ارکتژیِ   (،8002 ،و همکاران 82نونز ؛8002 ،89کرانچک) 88اشاری غیر الگوهای مکانیِ

                                                           
18. R. W. Langacker 
19. prototype 
20. L. Boroditsky 
21. M. Ramscar 
22. Non-deictic 
23. A. Kranjec 
24. R. Núñez 
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؛ رمسژژکار و 8001، همکژژارانمژژتنک و ) سژژاختگی الگوهژژای ارکتژژیِ(، 8088 و همکژژاران، 81مژژتنک)

رویژدادها در   ارکژت  »مورد در هاانساننشان دادند که  هایی از این دست بودند ونمونه (8080، همکاران

 اندیشند.می «زمان

ر تفکّو  کنیماالنة واقعی دریافت میتجربة فعّ واقعی است و ان را با« زمان»( xiv: 8089ایوانز )باور به 

کامژ   طژور  بژه تژا   نظر بگیرددررا های مفهومی( ت مکان به زمان )استعارهزمانی باید چیزی بی  از نگاش

 82های ارجژامی زمژانی  وی چارچوب ،منظوربدین .باشد نایی بشر برای درک روابط زمانیتواپاسخگوی 

(t-FoRs)  های زمانی که در ان ارجاع کردرا پیشنهاد(FoR) کامژ  در قالژز زمژانی خژود رفتژار      طژور  به

هژای ارجژامی زمژانی     در توریحِ چارچوب وی. (7: 8082 ،ایوانزدافی و نق  از ، به8089 ،انز)ایو کنند می

سه همبسژته را بژا هژم مژرتبط      (FoR)که یک چارچوب ارجامی  کندبیان می( 8080) 89از زینکن نق  به

اسژت کژه    الزم به ذکر. (8080زینکن، ) ماهیت زمانی دیگر تثبیت کند زمانی را درمورد یکند تا ماهیت می

کژه  طور طبیعی از دامنة مکژان  ها به FoRروی این موروع متمرکز شوند که  کوشیدندلیه های اوّپووه 

 (.992-917: 8088 ،81شوند )مورنگاشت میتر است که انتزامیدامنة زمان روی بر تر است مینی

فتژد  ایفژا  مژ  اتّ« کی»که رویدادی بة اینساین است که محا (22: 8089ایوانز ) ر اصلی در رویکردتفکّ 

بژه رویکژرد خژود    را « 87گژذرایی » ویمنظژور،  . بژدین افتدفا  میاتّ« کجا»کامنً متفاو  از این است که 

شود و منظژور  االنه اس میکه فعّ 90مبار  است از گذر زمانی «گذرایی». دهدمیو ان را بسط  افزاید می

فیزیکژی(. گژذر زمژانی     ارکژت  )= فیزیکژی  گذره االنة ما از زمان ناز گذر نیز مبار  است از تجربة فعّ

را  یای یژا رویژداد خاصّژ   تجربژه هنگامی کژه   مثال، ؛ برایگیردمی ال از رویدادهای مختلفی سرچشمهفعّ

را مفهژوم گژذرایی    (.7: 8082 ،دافی و ایوانزنق  از به، 8089ایوانز تماشای فیلم( )کنیم )مانند دریافت می

گی دارد و بخژ   سژت گژذرایی بژه تجربژة زمژانی ب     گالتون،نظر است. از گرفته( 8088) 98گالتون از ایوانز

 ان است. جدانشدنی

 نظری پژوهش چارچوب -2

شژوند.  سیاری از مفاهیم زمانی با استفاده از مفاهیم مکانی بیان مژی قدند بتبرخی مع شدطور که اشارههمان
                                                           
25. T. Matlock 
26. temporal frame of refernces (=t-FoRs) 
27. J. Zinken 
28. K. Moore 
29. transcience 
30. time passage 
31. A. Galton 
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ایستاده که گذشته پشژت سژر او و اینژده    ای گویی فرد در نقطه ،«ها را پشت سر گذاشتنسختی»مثال  در

سژازی  زیژر مفهژوم   سازیدو صور  مفهوم به «99پشت سر»و  «98پی  رو»مفاهیم  قرار دارد.  رویهروب

نظر گرفت و فژرد از ان  وان زمان را ایستا درتالف( می (:892-899: 8777پدرسون،  - شوند )انگبرگمی

 «.شژویم داریم به فص  امتحانا  نزدیک می»مثال،  رایب؛ )فرد در اال ارکت( دور یا به ان نزدیک شود

)زمژان در اژال    شژود نظر گرفت کژه زمژان بژه او نزدیژک یژا از او دور مژی      توان فرد را ایستا درب( می

از توصژیف مبژارا     (918: 8791) تروگژا   «.رسژه فص  امتحانا  داره از راه می»رای مثال، ؛ بارکت(

معتقژد اسژت تمژامی     ویکند. ، انتقاد می«زمان در اال ارکت»یا  «فرد در اال ارکت»صور  زمانی به

ه به ارکت تفسیر شوند. مبژارا  زمژانی   مبارا  زمانی پویا نیستند و مبارا  زمانی ایستا نیز نباید با توجّ

و در اینجژا نژه فژرد و     کنندپشت سرِ فرد استفاده می - ، از جها  پی  رو(2( و )1های )ایستا مانند مثال

 اند.سازی نشدهک مفهومصور  متحرّزمان به نه

5) The worst is behind us. 
6) I’m looking ahead to meet her. 

فژرد در  » هژای جای مژدل کند که بها  جایگزین پیشنهاد میراه منزلةبه (997-998: 8791) تروگا  

 نژد از: خژطّ  اد که مبژار  کمک گرفته شو یزمان ، از دو نوع خطّ«زمان در اال ارکت»و  «اال ارکت

معنایی است که بین زمژان   ةمنظور تروگا  از زمان، ان طبق .«توالی»زمانی  و خطّ «زمان دستوری»زمانی 

د و منظور از توالی، ترتیژز رویژدادهایی اسژت کژه     شوان ارتباط ایجاد می ۀرویداد و زمان صحبت دربار

 مشهود است. (8) خط زمانی در شک  شود. توصیف تروگا  از این دو صحبت می هاۀ اندربار

 
 (912و  971 :4371)برگرفته از تروگات،  «توالی»زمانی  و خطّ «زمان»زمانی  خطّ(. 4شکل )

                                                           
32. front  

33. back  
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تفاو  بین زمان و توالی این اسژت   (،918-998: 8719) در توصیف تروگا شد  گفتهطور که همان 

 ،تژوالی در کژه  االیاست، در ، اشاریی زماناست؛ یعن «اکنون»که دارای ارزش  داردارجاع  ةکه زمان نقط

کننژد  گونه مم  مژی ها در مورد زمان اینبعضی از زبان است.مطرح ه به یکدیگر ترتیز رویدادها با توجّ

و  «اژاال »کنند، یعنژی تفژاو  بژین    ص میرا مشخّ [ارجاع نقطة -] و [ارجاع نقطة +] بینکه فقط تفاو  

زمژان   زمژانیِ  هژایی از خژطّ  چنین زبژان  .به اینده اشاره دارد یا گذشته «بعد»نظر از اینکه  را؛ صر  «بعد»

اگر زبژانی فقژط تمژایز بژین     که معتقد است  (918-998: 8719) سوی دیگر، تروگا از ؛کننداستفاده نمی

 زمژانی،  کند. در هر دو خژطّ زمانی توالی استفاده نمی را تشخیص دهد، از خطّ [پیشینی -]و  [پیشینی +]

رسد کژه ایژن مژدل در تژنش     نظر میبه .در طر  راست قرار دارد «عدب»میشه در طر  چپ و ه« قب »

 برای توریح مبارا  زمانی، بدون استفاده از مفهوم ارکت است.  

یژک رویژداد    ر زمانی فقژط ازراه ااساسژاتی کژه بژا    که تفکّ بر این باورند( 82-88: 8082لی و جی ) 

بلکه به این مام  نیز بستگی دارد که رویداد کانونی در گذشژته   ؛گیردیثیر قرار نم، تحت تأشوندبیدار می

هنگژامی  شوند و به ان نزدیک می ،معمول وقتی چیزی را دوست دارندطور بهقرار دارد یا در اینده. مردم 

و  92؛ نومژان 8777، 91؛ چژن و بژار   8779ان، و همکار 92شوند )کاسیوپواز ان دور می ،دوست ندارند که

( به این نتیجه رسیدند که تماین  مشابهی نیژز ممکژن اسژت    8082: 8082ی و جی )ل. (8009، انهمکار

شژناختی خژود را بژه رویژدادهای     فاصلة روان سازددر ادراک زمان وجود داشته باشد که مردم را قادر می

-8208 :8001) 91و کرافژورد  99هژای مژارگولیز  ییژد یافتژه  در تأ . انچه گفته شدزمانی مختلف دیکته کنند

ااساسا  منفژی از گذشژته بژا     یاداوری دریافتند که (82-88: 8082)لی و جی  سپس هست؛ نیز (8282

کنژد.  ای از گذشژته بژه اینژده ارکژت مژی     االنژه طور فعّبه مطابقت دارد، یعنی فرد« فرد در اال ارکت»

د بژه گذشژته   مطابقژت دارد، یعنژی فژر   « زمان در اژال ارکژت  »با « گذشته» ازمثبت  ااساسا  یاداوری

و « فرد در اال ارکژت »با  «اینده»رویدادهای مثبت در بینیِ پی شود. ماند و از اینده دور مینزدیک می

کژه   نشژان دادنژد  همچنژین  هژا  ان. مژرتبط اسژت  « زمان در اژال ارکژت  »رویدادهای منفی با بینیِ پی 

 اند.هم تنیدهو برداشت استعاری از زمان در تجربیا ، ااساسا 

مکژانی در درک زمژانی دخیژ      که مژواملی غیژر   ( بر این باور بودند12-87: 8082) 97فیست ودافی  
                                                           
34. J. Cacioppo 
35. M. Chen & J. Bargh 
36. R. Neumann 
37. S. Margolies 
38. L. Crawford  
39. M. Feist 
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، سژبک  20رویژداد  ظرفیژت هژای شخصژیتی،   به مواملی پیچیده نظیر تفاو تواند میدرک زمان  هستند و

هژای شخصژیتی ممکژن اسژت در     نشان دادند که تفژاو   ها. انو تجربیا  ااساسی مرتبط باشد زندگی

نشژان داد کژه    هاپووه ثیر داشته باشد. ، تأفاقا  در زمان را درک کننداتّ فراد که چگونه ارکت دیدگاه ا

بیننژد و  تژی مژی  بهای مثالیتهای اجتمامی را فعّالیت، فعّنددارگرا که شخصیتی باانرژی و قاطع افراد برون

بژه درک   «د در اژال ارکژت  فژر » رویکرد  غالز اوقا واقع، ها را دارند. دربه ان« شدننزدیک»رویکرد 

رویکژرد  هژای اجتمژامی   الیتبه فعّ گراهامقاب ، درون. درشوندنزدیک می یادشدهالیت و به فعّ زمان دارند

دورشژونده  » رویکرد  بنابراین ؛دارندتمای  خواندن کتاب همچونهای فردی الیتدارند و بیشتر به فعّمنفی 

و « یمنفژ »ثیرا  شژونده و تژأ  کیژ هژای نزد تبا ارک« گراییونبر»و « مثبت» ا یرثی، تأطور کلّبه «.دارند

و  28؛ هوسژر 181-102: 8008 ،28)الیژو  و تژراش  شوند های دورشونده ارائه میبا ارکت« گرایینودر»

رویژداد )چژه مثبژت و چژه منفژی(       ظرفیژت دهد که مطالعا  نشان می (.8810-8822: 8007ران، همکا

شژویم و اگژر   بژه ان نزدیژک مژی    ،رویدادی مثبت باشد ظرفیترد. اگر ثیر بگذاتواند بر ادراک زمان تأ می

؛ 882-881: 8777چژن و بژار ،    ؛89-1: 8779ران، و همکژا  شژویم )کاسژیوپو  از ان دور می ،منفی باشد

( بر این بژاور بودنژد کژه    8282-8208: 8001(. مارگولیز و کرافورد )978-998: 8009ران، نومان و همکا

زمژان  »منفی بژا   ظرفیتو رویدادهایِ با  «فرد در اال ارکت»مثبت ممکن است با  ظرفیترویدادهای با 

ان گذشژته و اینژده   الزم به ذکر است که در این رویکرد تمایزی بین زمژ سازگار باشند.  «در اال ارکت

ه هژا را بژ  ت ایژن یافتژه  ( ازمایشاتی تجربی ترتیز دادند تا صح82ّ-8: 8782)دافی و ایوانز . اندقائ  نشده

توانژد بژه تعامژ  بژین     نظژر زمژانی مژبهم مژی    ریابند که ایا تفسیر یک پرس ِ ازو د ازمای  بگذارند بوتة

ها بر ماهیژت پبچیژدۀ ادراک زمژان صژحه     ان های شخصیت و سبک زندگی باشد.ظرفیت رویداد و جنبه

 t-FoR کژه  ندمی شژد ولژی مژدّ   ؛یید کردهای مفهومی را تأکه استعارهها در مین اینهای انیافته .گذاشتند

بخشژی از ان بژرای اسژتعارۀ     تنهژا کژه   شژود فعال می ،( مطرح کرده بود8089ایوانز ) ی بیشتر از انچههای

، (8791از تروگژا  ) ترتیژز  بژه ها برای تحلی  داده ،در پووه  اارر .مفهومی مکان به زمان الزم است

 ( بهره گرفته خواهد شد.8082)ز دافی و ایوانو  (8001مارگولیز و کرافورد )، (8082لی و جی )

 شناسی پژوهش  روش -9

بخژ   هژای  داده تحلیلژی.  -بخ  دیگر ان توصیفی  و استمیدانی صور  به پووه  اارربخشی از 
                                                           
40. evident value 

41. A. Elliot & T. Thrash 

42. D. Hauser 



 11/ یخطوط زمان در زبان فارس
 

ای گونژه بژه  (8)جدول  فارسی معیار ةبیست جملکه در ان  استنامه گرداوری شده پرس  از راه میدانی

، هگذشژت  در سه گروه زمانیِ یادشده ةبیست جملباشد.  اب  بررسیها قخطوط زمان در انانتخاب شد که 

شژد تژا    تجزیژه « دور»و « نزدیژک »نیز به دو گروه و اینده های گذشته بندی شد. گروهاینده طبقهو اال، 

کننژد  یکسان استفاده می زبان بدننزدیک یا دور از  رای مثال برای گذشتةب یادشدهص شود که افراد مشخّ

ملژوم   ةدانشژجوی رشژت   چه در اختیار  نامهبعد، پرس  ةدر مرال شود.ها نیز متفاو  میان زبان بدنیا 

خواسژته   هژا انو از  ر بژود میسّ هها برای نویسندگان مقالناقرار گرفت که دسترسی به زبان فارسی انسانیِ

ا نشان دهنژد.  زمان ر)زبان بدن( های خود ترتیز خوانده و با ارکت دست یا دستشد که جمن  را به

این بود کژه بژا اسژتفاده    الزم به ذکر است هد  اصلی  .ثبت شدت دقّها بهناهای ارکت دست یا دست

مبار  دیگژر، قصژد داشژتیم جمژن  را در     ( تأیید و یا رد شود؛ به8791، رویکرد تروگا  )از زبان بدن

بژدن نیژز   از ارکژا    ،جمن ندن هنگام خواکه ها درخواست کنیم اختیار دانشجویان قرار دهیم و از ان

بژه   تنهژا مجبژور شژدیم    ،دلی  پیچیژدگیِ زبژان بژدنِ دانشژجویان    ، بهانجام کار استفاده کنند؛ ولی در زمان

اسژتفاده  نیژز  ای از ارکا  دست پیچیدهکمابی   یادشدهدانشجویان  انجاکهزا ارکا  دست بسنده کنیم.

سژازی  جلو، مقز، راست، باال و پایین ساده اصلیِهای صور  جهتها بهناارکا  دست  ،کرده بودند

 شد.  

 شده در پژوهش حاضرمالت استفادهج. (4جدول )

 جمله شماره

 روم.فردا به کرج می 8

 اآلن االم خوب نیست. 8

 دیروز به میدان ولیعصر رفتم. 9

 امروز صبح روزنامه خریدم. 2

 بود. هداینده در دسترس خوا ای که دوست دارم هفتةهمجلّ 1

 طی روزهای گذشته هوای تهران الوده بود. 2

 امروز هوای شهر نسبتاً تمیز است. 9

 روم.نوروز امسال به شمال می 1

 روند.ها نوروز سال بعد به ترکیه میان 7

 هوای پایتخت این روزها گرم است. 80

 پارسال زمستان نسبتاً سردی را پشت سر گذاشتیم. 88

 ی سردی را سپری کردیم.شز گذشته هوا 88

 هفته گذشته به سینما رفتند. 89
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 .(4جدول ) ةادام

 شلو  بود.ة گذشته مراکز خرید خیلیجمع 82

 فردا بارندگی خواهیم داشت.هواشناسی امنم کرد فردا و پس 81

 شد. طرح زوج و فرد از فردا اجرا خواهد 82

 شد. جشن نیکوکاری اواخر اسفند برگزار خواهد 89

 ی بگیرند.فنّ های مدل پایین خود معاینةی ماشیند تا اخر امسال برارانندگان بای 81

 ن زمان خوبی برای رفتن به پارک نیست.اآل 80

ادفی قرار گرفتژه باشژند؛ یعنژی    طور تصها بهای چیده شده بود که زمانگونهنامه بهپرس  هایپرس  

شژود و سژپس گذشژته و اینژده.      حمثال نخست جمن  زمژان اژال مطژر    رایگونه نبوده است که باین

ریزی را نشان دهژد بیشژتر   جهت ارکت غیر ارادی و بدون برنامه یادشده که فردترتیز، ااتمال این بدین

از دسژت بودنژد کژه    نامه در اختیار انان قرار گرفت، بیست نفر راسژت از چه  دانشجویی که پرس . بود

 ( ثبت شد.8در جدول ) ،ه بودشدده ارکت دستی که بیشتر از همه استفاده این میان 

 دستهای حرکت دست دانشجویان راستجهت/ جهت (.2جدول )

 زمان

 آینده حال گذشته

 دور ةآیند نزدیک آیندة  نزدیک گذشتة دور ةگذشت 

 جهت حرکت دست تعداد
جهت حرکت 

 دست
 جهت حرکت دست

8 
در جلوی بدن، ارکت 

 به باال و مقز دست

 در جلوی بدن،

 ارکت دست به

 باال

در جلوی بدن، 

 اشاره به پایین

در سمت راست، اشاره 

 به پایین

 در سمت جلوی بدن،

 اشاره به پایین

8 
در سمت راست و 

 و مقز اشاره به باال

در سمت راست و 

 اشاره به باال

در جلوی بدن، 

 اشاره به جلو

در سمت راست، اشاره 

 به جلو و باال

در سمت راست، اشاره 

 جلو و باال به

9 
 سمتبهکت دست ار

 راست

 در جلوی بدن،

ارکت دست به 

 باال

 در جلوی بدن،

ارکت دست 

 راست سمت به

ارکت دست به 

یا پایین راست، یا جلو 

 مختلف( ایهت)جه

 سمتبهارکت دست 

 یا پایین یا راست باال،

 (مختلف ایهتجه)

 بدون ارکت 2

 در جلوی بدن،

ارکت دست به 

 باال

در جلوی بدن، 

 اشاره به پایین

 سمت راست،در 

 ارکت دست به باال

ارکت دست به باال، یا 

 ایهتجه) یا جلوپایین 

 (مختلف

1 

ارکت  در جلوی بدن

باال و  سمتبه دست

 مقز

در جلوی بدن، 

 قدری به باال و

 سپس به مقز

در جلوی بدن، 

 اشاره به پایین

 در سمت راست،

ارکت دست به باال و 

 مقز

ارکت  در سمت راست،

 دست به باال و مقز
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 (.2جدول ) ةادام

2 

ارکت  در جلوی بدن

قدری به باال و  دست

 سپس به مقز

در جلوی بدن، قدری 

سپس به  به باال و

 مقز

در جلوی بدن، 

 اشاره به باال

اشاره به  در جلوی بدن،

 جلو

اشاره به  در جلوی بدن،

 باال

9 
و اشاره به  در جلوی بدن

 باال

 در جلوی بدن،

 ارکت دست به باال

در جلوی بدن، 

 اشاره به پایین

 اشاره به راست، یا جلو

 (مختلف ایهتجه)

اشاره به  در جلوی بدن،

 باال

1 
و اشاره به  در جلوی بدن

 باال
 بدون ارکت

در جلوی بدن، 

 اشاره به باال

در جلوی بدن، کف هر 

در اال  دو دست

 چرخ 

در جلوی بدن، کف هر 

دست در اال  دو

 چرخ 

7 
در سمت راست به طر  

 مقز باال و

در سمت راست، 

 مقز به باال و کمی

در جلوی بدن، 

 اشاره به پایین

 جلو، یا باال، یا راست

 (مختلف ایهتجه)

 جلو، یا باال یا پایین

 (مختلف ایهتجه)

80 
در سمت راست، کمی به 

 مقز باال و

در سمت راست، 

 مقز کمی به باال و

در جلوی بدن، 

 اشاره به باال

در سمت راست، اشاره 

 به جلو و باال

ه به در جلوی بدن، اشار

 و باال جلو

دست بودند که ده ارکت دستی که بیشتر از همه مورد اسژتفاده قژرار گفتژه    بیست نفر دیگر نیز چپ 

بژار دانشژجویان از   ( اگژر هر 9( و )8هژای ) الزم به ذکر است که در جژدول  ( ثبت شد.9بود در جدول )

بژه ان  « جهژا  مختلژف  »یِ ها ثبت شده و منژوان کلّژ  جهت ةهم ،ودندهای مختلف استفاده کرده بجهت

 داده شده است.

 دستهای حرکت دست دانشجویان چپجهت/ جهت(. 9جدول )
 زمان

 آینده حال گذشته
 دور ةآیند نزدیک آیندة  نزدیک گذشتة دور گذشتة 

 جهت حرکت دست جهت حرکت دست جهت حرکت دست تعداد

 چپ و باال چپ و باال 88
کف دست کمی در 

 به باال اال ارکت
 چپ و باال پ و باالچ

 چپ و جلو چپ و جلو بدون ارکت بدون ارکت بدون ارکت 88

 بدون ارکت 89
 سمت چپ و در االِ

 ارکت به باال
کف دست کمی در 

 به باال اال ارکت
در  ستکف دست را

 اال ارکت به باال
 چپ و در االِ سمتبه

 باال سمتبهارکت 

 چپ و باال 82
 سمت چپ و در االِ

 الارکت به با

-بهکف هر دو دست 

بدون  باال و سمت
 ارکت

در سمت چپ و 
در اال  کف دست

 ارکت به باال

در سمت چپ و کف 
 رو به باال و در االِ دست

 ارکت به باالتر

81 
اشاره در جلوی 

 سمتبهبدن 
 پایین

-بهاشاره در جلوی بدن 

 باال، یا پایین سمت
 (مختلف ایهتجه)

کف دست کمی در 
 به باال اال ارکت

-بهسمت چپ، در 

 جلو سمت
 سمت بهدر سمت چپ، 
 جلو
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 (.9جدول ) ةمادا

 بدون ارکت بدون ارکت 82
 باال سمت بهکف هر دو دست 

 ولی در موازا  بدن
راست و  سمتبه

 جلو
 اشاره به جلو و پایین

 کف دست رو به باال چپ سمتبه چپ سمتبه 89
در سمت راست و 
 به طر  باال

در سمت راست و به 
 باال و مقز طر 

81 
ت راست در سم

 و به باال
در سمت راست 

 و به باال
 کف دست رو به باال

راست و  سمتبه
 جلو

 راست و جلو سمتبه

 ارکت منیم به جلو جلو سمتبه جلو سمتبه 87
راست و  سمتبه

 جلو
 راست و جلو سمتبه

 جلو سمتبه مقز سمتبه مقز سمتبه 80
راست و  سمتبه

 جلو
 راست و جلو سمتبه

هژا و  دسژت های جداگانه بژرای راسژت  جدول که در پووه  اارر هد  از ارائةذکر است الزم به  

ممکژن   ،کننژد استفاده می یمتفاوت ها از جهتبدین دلی  است که نشان داده شود اگر ان تنهاها دستچپ

ن ادامژه، از دانشژجویا  درکننژد.  که اسژتفاده مژی   باشد )راست یا چپ( برتریخاطر نوع دستتنها بهاست 

ت ثبژت  دقّها بههای انجمله بسازند و پاسخ« پاییز»و « امتحانا »، «نوروز مید»خواسته شد که با کلما  

مژن همیشژه   »، «مید نژوروز میژراث گذشژتگان اسژت    »نظیر  ایستاهایی ها پاسخبیشتر ان .(2)جدول  شد

 ،کژه دارنژد  پویژایی   غیری  ماهیت دلبهداده بودند که « انگیز استپاییز زیبا/ غم»، و «بینمخواب امتحان می

شژده اسژت    جمنتژی ارائژه   تنها( 2در جدول )بنابراین ؛ ندقاب  بحث با رویکردهای پووه  اارر نبود

 تحلی  کرد.  اارر پووه  که بتوان با رویکردهای مورد استفاده در 

 «پاییز»، «امتحانات»، «عید نوروز»شده با کلمات جمالت ساخته .(1جدول )
 هجمل شماره

 مید نوروز در راه است. 8

 مید نوروز داره نزدیک میشه. 8

 دیگه چیزی به مید نمونده. 9

 تا چشم باز کنی مید شده. 2

 خوشبختانه فص  امتحانا  رو پشت سر گذاشتیم. 1

 امتحانا  رفتند که دیگه ایشاال برنگردند. 2

 وای خدا، به امتحانا  داریم نزدیک میشیم. 9

 رسیدیم به امتحانا . بدبخت شدیم 1

 وای! پاییز لعنتی داره میاد. 7

 ای بابا! باز که داره پاییز میاد. 80

 به! پاییز داره از راه میرسه.به 88

 داریم به پاییز نزدیک میشیم. 88
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 منظژور )بژه  (8791تروگژا  ) گیری از رویکردهای با بهرهترتیز بههای پووه  اارر داده ،در پایان 

مژارگولیز و  هژای پ و  (، و  تحلیژ  پرسژ    )بژرای  (8082لی و جی )های الف و ب(، س تحلی  پر

در ایژن   تحلیژ  شژد.  توصژیف و  ث(  تحلیژ  پرسژ    بژرای ( )8082ایوانز )، و دافی و (8001کرافورد )

 نیست. نظر سن و جنسیت مدّ رهای اجتمامی همچونپووه ، متغیّ

 ها  داده و تحلیل بررسی -1

و  هژای گذشژته، اژال   ترتیز زمژان به (2و ) (9(، )8، )(8) هایهای جدوله به دادهوجّبا ت در این بخ ،

هژای مختلژف نیژز نخسژت توصژیفی مختصژر از       عژة زمژان  ل. در مطاشد توصیف و تحلی  خواهنداینده 

تروگژا   از رویکردهژای  ترتیژز بژا اسژتفاده    هژا بژه  ائه خواهد شد و سپس دادهرا (9( و )8)های جدول

 .تحلی  خواهد شد (8082دافی و ایوانز )و  (8001مارگولیز و کرافورد )، (8082و جی ) لی، (8791)

 های مربوط به زمان گذشتهتوصیف و تحلیل داده -1-4

اساس رویکردهای مورد نظر تحلیژ  خواهنژد   و سپس، بر شوندمیها توصیف در این بخ ، نخست داده

 شد.

 هاتوصیف داده -1-4-4

های میژدانی بژود   ی دادهاوراستفاده از زبان بدن برای گردهد  پووه  قید شد، طور که در روش همان

بژه ارکژا  دسژت     تنهژا مجبژور شژدیم    ،دلی  پیچیدگی زبان بدنِ دانشجویانولی در هنگام انجام کار به

ده  ،ی که در ایژن گژروه مژورد پرسژ  قژرار گرفتنژد      دستراست نفر بیستارکا  دست از بسنده کنیم. 

دور،  دادن گذشژتة بژرای نشژان   ( ثبت شد.8در جدول ) ،ه بودشداز همه استفاده ه بیشتر ارکت دست ک

بژاال و   سژمت بژه  در جلوی بدن ارکت سه، باال و متمای  به مقز سمتبهدر سمت راست  ارکت سه

. انژد اشژاره کژرده   راسژت  سمتبه ارکت یک و سمت باالدر جلوی بدن به ارکت دومتمای  به مقز، 

 نژد ادسژت خژود را بژدون ارکژت نگژه داشژته       یعنی دانشجویان مورد نظژر  ؛ابت استثز ارکت نییک 

ده  ،دستی کژه در ایژن گژروه مژورد پرسژ  قژرار گرفتنژد       بیست نفر چپارکا  دست از  (.8جدول )

نفژر   دودور،  ةدادن گذشژت ای نشژان بژر ( ثبت شد. 9ارکت دست که بیشتر استفاده شده بود در جدول )

نفژر   یژک راسژت و بژاال،    سژمت بژه نفر  یکچپ،  سمتبهنفر  یکچپ و باال ،  سمتبهدست خود را 

نفژر در   یژک اسژت.   سمت مقژز اشژاره کژرده   نفر به یکو  سمت جلونفر به یکجلو و پایین،  سمت به

خود را بژدون ارکژت نگژه    جلوی بدن دست خود را در جها  مختلف ارکت داد و دو نفر هم دست 
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چند بیشژتر افژراد یژا    دادن گذشتة دور بیشتر است هربرای نشانها دستپچع جهت واقع، تنوّداشتند. در

 (.  9جدول اند )اند و یا دست خود را بدون ارکت نگه داشتهچپ اشاره کرده سمتبه

 چهژار بژاال،   سژمت بهارکت در سمت راست  یکدادن گذشتة نزدیک نیز ( برای نشان8در جدول ) 

بژاال اشژاره    سمتبهارکت در جلوی بدن  چهارو  مای  به مقزباال و مت سمتبهارکت در جلوی بدن 

دادن بژرای نشژان   (9نفر نیز دست خود را بدون ارکت نگژه داشژته اسژت. در جژدول )     یکشده است. 

ارکت بژه راسژت و بژاال،     یکارکت به چپ،  یکچپ و باال،  سمتبهارکت  سهنزدیک نیز  ةگذشت

جهژا   نفژر نیژز در جلژوی بژدن در      یژک شده است. ارکت به جلو اشاره یک  ارکت به مقز و یک

 اند.  نفر هم دست خود را ارکت نداده دوو  مختلف دست خود را ارکت داده است

جهژت زیژر    چهژار دادن زمان گذشژته از  برای نشان گر ان است کهبیان( 9( و )8های )جدول ةمقایس 

نیز تقریبژاً از جهژت دسژت یکسژانی      دور و نزدیک دادن گذشتةو برای نشان بیشترین استفاده شده است

مثژال   بژرای  .بژاال  سمتبهدر جلوی بدن ها دستها و هم چپدستالف( هم راست: استفاده شده است

   .(8، جدول 88)جملة .« گذاشتیم پشت سررا زمستان نسبتاً سردی  پارسال»در جملة 
ها و دست راسژت در  ستدپ)معموالً دست چپ در چ را ستان خودد ای از دانشجویان یکی ازهمدّ 

بژاال بردنژد تژا گذشژتة دور را     جلو برده و در ان راستا به  سمتبهها( در مین خواندن جمله  دست راست
پشژت   )= را سژپری کژردیم   یسژرد  یهوا شز گذشته»ای دیگر هنگام خواندن جملة هنشان دهند و مدّ
تژا  جلو و سژپس بژاال بردنژد     سمتبهیکی از دستان خود را  دوباره (8، جدول 88)جملة « سر گذاشتیم(

بژرای  « شژز گذشژته  »بژود و چژه   « پارسژال »چه قید زمانِ  ،مبار  دیگرگذشتة نزدیک را نشان دهند؛ به
ب( هژم   دادنژد؛ در ارکژت دسژت خژود نشژان نمژی      یتغییژر « سژر گذاشژتن  پشژت »دادنِ مفهژوم   نشان
 سژمت بهرود که ارکت ظار می. انتباال و مقز سمتبهدر جلوی بدن ها دستها و هم چپدست راست

( و 88ای از دانشژجویان بژرای جمژن  )   همقز گذشتة دور را نشان دهد ولی مژدّ  سمتبهباال و سپس 
ایژن  . در سمت راست به بژاال و مقژز  ها دستراست پ( ؛نداه( از ارکا  دست مشابه استفاده کرد88)

ولژی جهژت ارکژت دسژت      ،که ارکت دست مشابهی برای هر دو زمژان داشژتند  اینبر  گروه نیز افزون
این گژروه نیژز    .ها در سمت چپ به باال و مقزدست ( چپ ؛راست و سپس باال بود سمتبهنخست 

ولژی جهژت ارکژت دسژت نخسژت       ،که ارکت دست مشابهی برای هر دو زمژان داشژتند  افزون بر این
   چپ و سپس باال بود. سمت به

 تروگاتها براساس رویکرد حلیل دادهت -1-4-2

و دسژت  دانشژجویان راسژت   ةهمژ در ایژن بخژ ،   تژوان گفژت   ( مژی 8791تروگا  )رویکرد  براساس
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« اکنژون »کژه دارای ارزش   انژد ارجژاع فژرک کژرده    ةی را نقطژ دادن زمان اال محلّبرای نشاندست  چپ
 هژا اشژاری اسژت؛   اند و زمان برای اندهتمایز قائ  ش ارجاع[ نقطة -] و ارجاع[ ]+ نقطة است، یعنی بین

 ةنقطژ دسژت  و چژپ دسژت  یکسانی نیست. برای بیشتر افراد راست ها مح ّارجاع برای ان ةه این نقطالبتّ
 یژا در سژمت راسژت    الژف و ب(، رجوع شود بژه  ) یا در جلوی بدن قرار داردبرای زمان گذشته ارجاع 

دادنِ (، برای نشژان 88( و )88در جمن  ).  ( رجوع شود بهپ(، و یا در سمت چپ )رجوع شود به )
ولژی  ( 8-8-2دانشجویان از ارکا  دست  مختلفی استفاده کرده بودند )رجژوع شژود   « پشت سر»مفهوم 

 ؛کننژد زمان استفاده مژی  زمانیِ ها از خطّ؛ پس انشتبه گذشته اشاره دا« پشت سر»نظر این افراد مفهوم از
 .  است( 8791های تروگا  )استای یافتهرهای این بخ  دریافته بنابراین

زمژانی   زمانی دستوری و هم خطّ یعنی هم خطّ ؛کند( به ان اشاره می8791توالی زمانی که تروگا  ) 

همیشژه در طژر    « بعد»و « چپ»همیشه در طر  « قب »شوند؛ یعنی توالی در محور افقی نشان داده می

 ؛( دیدیم که زمان برای دانشجویان اشژاری بژود  88( و )88)های نمونه، در جمله رایب .قرار دارد« راست»

از جهژت   تنهژا دادن گذشژته  ا برای نشان، امّچپ( یاراست یا  )جلو یعنی برای ان نقطة ارجاع قائ  بودند

ند کژه بیشژتر محژور    اهاستفاده کردنیز  «باال و مقز»و  «باال»های مختلف  و از جهت چپ استفاده نکردند

( 8791های تروگژا  ) ( یافته8های جدول )دادهاز این لحاظ،  ی  دراورد تا محور افقی.نماممودی را به

 کند.ید نمیتأیدست و چپ دستراسترا در مورد افراد 

 لی و جیاساس رویکرد ها برتحلیل داده -1-4-9

و « زمژان در اژال ارکژت   »با « گذشته»ااساسا  مثبت از  یاداوری( بر این باورند که 8082لی و جی )

در  رجژوع شژود(.   8 بخ )به مطابقت دارد « فرد در اال ارکت»ااساسا  منفی از گذشته با  یاداوری

خوشبختانه فصژ  امتحانژا  رو پشژت سژر     »شود: وط میب(، فقط دو جمله به زمان گذشته مر2جدول )

(. در 2دول ، جژ 2 )جملژة « امتحانا  رفتند که دیگه ایشژاال برنگردنژد.  » و (2، جدول 1)جملة « گذاشتیم.

دوسژت دارنژد فاصژلة خژود را از تجربیژا  ناخوشژایند        یادشژده رسژد دانشژجویان   نظر می( به1جملة )

شوند کژه چنژین   دانشجویان از امتحانا  دور میبنابراین  ... پشت سر گذاشتیم( بیشتر کنند؛)خوشبختانه 

مطابقژت دارد  « در اژال ارکژت   فژرد »با « گذشته»مبار  دیگر، ااساسا  منفی از فاقی افتاده است؛ بهاتّ

دوسژت دارنژد    یادشژده دانشژجویان  (، 2در جملژة )  است.راستا هم( 8082که از این لحاظ با لی و جی )

یان از امتحانژا  دور شژوند ولژی    باید دانشژجو  بنابراین ؛فاصلة خود را از تجربیا  ناخوشایند بیشتر کنند

نظژر  بژه مبار  دیگر اند؛ بهها دور شدهانا  است که از اناند و این امتحها ثابت ایستادهرسد اننظر می به
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« زمژان در اژال ارکژت   »بژا   )ایشژاال برنگردنژد(   رسد که در این جمله، ااساسا  منفژی از گذشژته  می

(، ااساسژا  منفژی از گذشژته    82-88: 8082ازنظر لی و جی ) طور که گفته شد،ا همانمطابقت دارد، امّ

 کند.  ای از گذشته به اینده ارکت میاالنهطور فعّت دارد، یعنی فرد بهمطابق« ارکت فرد در اال»با 

 دافی و ایوانزو  مارگولیز و کرافوردها بر اساس رویکردهای تحلیل داده -1-4-1

فژرد در اژال   »( بر این باورند که رویدادهای با ظرفیت مثبت ممکن است بژا  8001مارگولیز و کرافورد )

سازگار باشند. الزم به ذکر اسژت کژه در    «زمان در اال ارکت»رفیت منفی با و رویدادهایِ با ظ «ارکت

( بژر ماهیژت پیچیژدۀ    8082اند. دافژی و ایژوانز )  تمایزی بین زمان گذشته و اینده قائ  نشده ،این رویکرد

 فصژ  خوشژبختانه  »جملژة  رسژد  نظژر مژی  بژه  رجژوع شژود(.   8)به بخژ   اند ادراک زمان صحه گذاشته

ی منفژی  ظرفیتژ برای تعدای از دانشجویان تواند می( 2، جدول 1)جملة « شت سر گذاشتیم.امتحانا  رو پ

در این جملژه نیژز گوینژده دارد از ان     اید.؛ یعنی بیشتر دانشجویان از امتحانا  خوششان نمیداشته باشد

ا امّژ  ازگار اسژت، سژ  «فژرد در اژال ارکژت   »منفی با  ظرفیترویدادهای با مبار  دیگر، ؛ بهشوددور می

منفی با زمان در اال ارکت ممکژن   ظرفیتبر این باورند که رویدادهایِ با ( 8001مارگولیز و کرافورد )

( بژرای  2، جژدول  2 )جملة« زمان( امتحانا  رفتند که دیگه ایشاال برنگردند.»)جملة  است سازگار باشند.

ایژد کژه   تحانژا  خوششژان نمژی   تعدای از دانشجویان ظرفیتی منفی دارد؛ یعنی بیشژتر دانشژجویان از ام  

شژود؛  ( امتحانژا  از گوینژده دور مژی   گواه این موروع است. در این جملژه نیژز )زمژان   « ایشاال»مبار   

مژارگولیز  هژای  مبار  دیگر، رویدادهای با ظرفیت منفی با زمان در اال ارکت سازگار است که یافته به

( صژحه گذاشژتند کژه    8082دافژی و ایژوانز )  های یافته ها براین یافتهکند. ید می( را تأی8001و کرافورد )

های ما نیز نشژان داد ارتبژاط رویژدادهایِ بژا     یافته دانستند؛ زیراای میاهیت پیچیدهمادراک زمان را دارای 

 سژادگی بژه « فژرد در اژال ارکژت   »و  «مان در اال ارکژت ز» ظرفیت مثبت یا منفی با مفاهیم استعاریِ

 پذیر نیست.امکان

 های مربوط به زمان حالوصیف و تحلیل دادهت -1-2

ها توصیف خواهند شد و سپس، براساس رویکردهژای مژورد نظژر تحلیژ      نخست داده نیز در این بخ 

 خواهند شد.

 هاتوصیف داده -1-2-4

ده ارکت دست کژه   ،دستی که در این گروه مورد پرس  قرار گرفتنداز ارکا  دست بیست نفر راست
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نفژر   پژنج دادن زمژان اژال،   برای نشان( ثبت شد. 8د استفاده قرار گرفته بود در جدول )بیشتر از همه مور

در جلژوی بژدن رو   نفژر   یژک ، بژاال  سمتبهدر جلوی بدن رو نفر  سهپایین،  سمتبهدر جلوی بدن رو 

تژوان  ی میطور کلّبه. (8جدول ) اندراست اشاره کرده سمتبهدر جلوی بدن رو نفر  یکجلو و  سمت به

در انژد.  پایین و یا باال اشاره کژرده  سمتبهکه بیشتر افراد دست خود را در جلوی بدن نگه داشته و  گفت

و  نژد اجلو اشاره کژرده  سمتبهنفر  دوباال و  سمتبهنفر  هفتدادن زمان اال، برای نشان( نیز 9جدول )

یژز اکثریژت بژا افژرادی     (. در اینجژا ن 8نفر هم دست خود را بدون ارکت نگه داشته است )جژدول   کی

دادن بژرای نشژان  کژه   بیانگر ان اسژت ( 9( و )8های )مقایسة جدول اند.باال اشاره کرده سمتبهاست که 

 .بیشترین استفاده شده استباال، پایین و جلو جهت سه زمان گذشته از 

 (4371تروگات )اساس رویکرد ها برتحلیل داده -1-2-2

بژرای نشژان    دستدست و چپراستدانشجویان  ةهمان گفت تو( می8791تروگا  )رویکرد  براساس

 ة]+ نقطژ اسژت، یعنژی بژین    « اکنون»اند که دارای ارزش ارجاع فرک کرده ةاال محلی را نقط دادن زمانِ

ها اشاری است. البته این نقطه ارجژاع بژرای   اند و زمان برای انتمایز قائ  شده نقطه ارجاع[ -] و ارجاع[

یژا   ،بژدن قژرار دارد   باالیارجاع یا در  در پووه  اارر نقطة ت. برای بیشتر افرادانها مح  یکسانی نیس

یژا   «فژرد در اژال ارکژت   »صژور   از توصیف مبارا  زمانی بژه  (8791) تروگا  یا در جلو. پاییندر 

معتقد است تمامی مبارا  زمانی پویا نیستند و مبژارا  زمژانی    ویکند. انتقاد می «زمان در اال ارکت»

)رجژوع   تفسیر شوند«( زمان در اال ارکت»یا  «فرد در اال ارکت)»ه به ارکت تا نیز نباید با توجّایس

مثژال:  ]ایستا اسژت نژه پویژا    معمول طور به( 8در جمن  جدول )، زمان اال در زمانِ(. 9شود به بخ  

، رواز ایژن  ؛قابژ  درک نیسژت  « قبژ  »و « بعژد » ؛ بنژابراین [(8، جژدول  8)جملة« اآلن االم خوب نیست»

 توالی تحلی  کرد.توان بر مبنای را نمی ی زمان االها داده

 لی و جیها براساس رویکرد تحلیل داده -1-2-9

هژای پویژا کژه مفهژوم     مورد زماندر« فرد در اال ارکت» و« زمان در اال ارکت»های ارکتیِ استعاره

]مثژال:   معمول ایستا اسژت نژه پویژا   طور هبدر زمانِ اال، زمان  .کاربرد دارندها نهفته است ارکت در ان

 دو ،ان بیژان کردنژد  یجمنتی که دانشژجو در با این اال،  .[(8، جدول 8 )جملة« اآلن االم خوب نیست»

تژوان ان را  ( کژه مژی  8)جملژة  « مید نژوروز در راه اسژت  : »که پویاست نمونه برای زمان اال یافت شد

( 9)جملژة  « دیگه چیزی به مید نمونده»و جملة  ظر گرفتندر( 8)جملة  «ایددارد میمید نوروز »معادل 

   .هستند ( قاب  بحث9-9-2در بخ  )هر دو جمله که 
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 دافی و ایوانزو  مارگولیز و کرافوردها براساس رویکردهای تحلیل داده -1-2-1

م هژای پویژا کژه مفهژو    در مورد زمان« فرد در اال ارکت»و « زمان در اال ارکت»های ارکتیِ استعاره

معمول ایستا است نه پویژا )رجژوع   طور بهدر زمانِ اال، زمان  کاربرد دارند. ،ها نهفته استارکت در ان

 (.9-8-2شود به 

 های مربوط به زمان آیندهتوصیف و تحلیل داده -1-9

اسژاس رویکردهژای مژورد نظژر تحلیژ       ها توصیف خواهند شژد و سژپس بر  ت دادهدر این بخ ، نخس

 خواهند شد.

 هاتوصیف داده -1-9-4

ده ارکت دست کژه   ،دستی که در این گروه مورد پرس  قرار گرفتنداز ارکا  دست بیست نفر راست

، نزدیژک  دادن زمژان اینژدۀ  برای نشژان ( ثبت شد. 8بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته بود در جدول )

نفژر در سژمت    یژک پژایین،  نفر در سمت راسژت رو بژه    یکنفر در سمت راست رو به جلو و باال،  دو

نفر در جلوی بدن رو به جلو اشژاره   یکو  فر در سمت راست رو به باال و مقزن یکراست رو به باال، 

 هژای تچرخ  داده است و سه نفژر هژم بژه جهژ    نفر در جلوی بدن هر دو دست خود را  یکاند. کرده

نفر در جلژوی   یکلوی بدن رو به باال، نفر در ج دودور نیز  دادن ایندۀبرای نشان اند.مختلف اشاره کرده

و  نفر در سمت راسژت رو بژه جلژو بژاال     یکنفر در جلوی بدن رو به جلو و باال، یک بدن رو به پایین، 

ع تنژوّ اند. نفر هم به جها  مختلف اشاره کرده سهاند. نفر در سمت راست به باال و مقز اشاره کرده یک

 و 8هژای ) جژدول  بررسیع بیشتری برخوردار است. از تنوّارکت دست در مورد زمان اینده  هایتجه

بیشژترین اسژتفاده شژده     های ذی دادن زمان اینده از جهتنیز گویای این موروع است که برای نشان( 9

 ز.است: از جلوی بدن و ارکت به راست و یا از جلوی بدن اشاره به باال، پایین، جلو و مق

ده ارکژت   ،که در این گژروه مژورد پرسژ  قژرار گرفتنژد     دستی از ارکا  دست بیست نفر راست 

دور  دادن اینژدۀ بژرای نشژان  ( ثبت شد. 9دست که بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته بود در جدول )

 سژمت بژه نفژر   یژک نفر به جلو و پژایین،   یکچپ و جلو،  سمتبهنفر  سهچپ و باال،  سمتبهنفر  سه

جلژو   سژمت بژه اند و تعداد افژرادی کژه   راست و جلو اشاره کرده متسبهنفر  سهو  راست و باال و مقز

نفژر   دوراسژت و جلژو،    سمتبهنفر  چهارنزدیک  دادن زمان ایندۀبرای نشانبیشتر است.  ،انداشاره کرده

ولژی تعژداد    انژد؛ چپ و باال اشژاره کژرده   سمتبهنفر  دونفر به چپ و جلو و  دوراست و باال،  سمتبه

دادن دسژت بژرای نشژان   ی، دانشجویان چپطور کلّ. بهبیشتر است ،اندجلو اشاره کرده سمتبهافرادی که 
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و « فژردا »اند. الزم به ذکر است که وقتی از افژراد خواسژته شژد    جلو اشاره کرده سمتبهزمان اینده بیشتر 

کردنژد و بژرای   جلو اشاره مژی  سمتبه« فردا»را با ارکا  دست نشان دهند بیشتر افراد برای « فرداپس»

 کردند.به جلوتر از ان اشاره می« فرداپس»

ی برخوردار است. تحلیژ  و  ع بیشترارکت دست در مورد زمان اینده از تنوّ هایتجهرفته همروی 

بیشژترین   هژای ذیژ   دادن زمان اینده از جهژت برای نشانکه دهد ( نشان می9( و )8های )جدول مقایسة

ث( اشژاره  پژایین،   ( اشاره به اشاره به باال، پ( ،مت راستب( س ،ی بدنجلوالف( استفاده شده است: 

 مقز.  ( اشاره به دجلو و به 

 تروگاتها براساس رویکرد تحلیل داده -1-9-2

دسژت و  همژة دانشژجویان راسژت   تژوان گفژت در ایژن بخژ ،     ( مژی 8791تروگا  )رویکرد  براساس

« اکنژون »انژد کژه دارای ارزش   ارجژاع فژرک کژرده   ی را نقطژة  دادن زمان اال محلّرای نشاندست ب چپ

 هژا اشژاری اسژت؛   اند و زمان برای انتمایز قائ  شده ارجاع[ ةنقط -] و ارجاع[ ة]+ نقطاست، یعنی بین 

دسژت در  دسژت و چژپ  یکسانی نیست. برای بیشژتر افژراد راسژت    ها مح ّارجاع برای ان ه این نقطةالبتّ

یا در جلوی بدن قژرار دارد )رجژوع شژود بژه الژف(، یژا در        ایندهپووه  اارر نقطة ارجاع برای زمان 

، یا در سمت جلو )رجوع شژود  )رجوع شود به  ( پایین(، یا در سمت بسمت راست )رجوع شود به 

هژای تروگژا    های این بخ  در راستای یافتهیافته بنابراین (؛به ث(، یا در سمت مقز )رجوع شود به د

ای کژه  هبژود مجلّژ   اینژده در دسژترس خواهژد    ای که دوست دارم هفتةهمجلّ»در جمن  . است( 8791)

هواشناسی امنم کژرد فژردا   »و  (8، جدول 1)جملة « روی من خواهد بود(.دوست دارم هفتة اینده پی  

رو خژواهیم   بارنژدگی پژی    فردا بارندگی خواهیم داشت )هواشناسی امنم کرد فردا و پژس فژردا  و پس

دانشجویان از ارکا  دسژت  مختلفژی   « رو پی »دادنِ مفهوم برای نشان، (8دول ، ج81)جملة « داشت(.

اشژاره داشژت؛    اینژده به « روی  پ»ولی ازنظر این افراد مفهوم  ؛(8-9-2استفاده کرده بودند )رجوع شود 

تروگژا   هژای  های این بخ  در راستای یافتهیافتهبنابراین  ؛کنندزمانیِ زمان استفاده می ها از خطّپس ان

 .است( 8791)

زمژانی   زمانی دستوری و هم خطّ یعنی هم خطّ ؛کند( به ان اشاره می8791توالی زمانی که تروگا  ) 

همیشژه در طژر    « بعد»و « چپ»همیشه در طر  « قب »شوند؛ یعنی توالی در محور افقی نشان داده می

راسژت  از جهژت   تنهژا  اینژده دادن نبرای نشا، (8( در جدول )81( و )8در جمن  ) .قرار دارد« راست»

، جژدول  81)جملژة  « باال و مقژز »و  (8، جدول 1)جملة  «باال»های مختلف  ند و از جهتاهاستفاده نکرد
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هژای جژدول   از این لحژاظ، داده تا محور افقی.  کندارائه می ند که بیشتر محور ممودی رااهاستفاده کرد( 8

الزم بژه ذکژر   کنژد.  ید نمژی دست تأیدست و چپد افراد راستمور( را در 8791های تروگا  )( یافته8)

، جژدول  81)جملة  را با ارکا  دست نشان دهند« فرداپس»و « فردا»است که وقتی از افراد خواسته شد 

عنژی تمژایزی   یبه بژاالتر از ان؛  « فرداپس»کردند و برای باال اشاره می سمتبه« فردا»بیشتر افراد برای  ،(8

 کند.کید میکه مفهوم توالی را تأ زمان قائ  شدندبین این دو 

 لی و جیها براساس رویکرد تحلیل داده -1-9-9

فژرد در اژال   »بژا  « اینژده »بینژیِ رویژدادهای مثبژت در    پی بر این باورند که ( 82-88: 8082لی و جی )

جژوع شژود(.   ر 8)به بخژ   مرتبط است « زمان در اال ارکت»ا بینیِ رویدادهای منفی بو پی « ارکت

و  (2، جژدول  9)جملة  «وای خدا، به امتحانا  داریم نزدیک میشیم»در جملة رسد نظر میبهنمونه،  رایب

زمژان(  »)(، 2، جژدول  1)جملژة  « بژه امتحانژا .   رسژیم( داریژم مژی  ) بدبخت شدیم رسژیدیم »در جملة 

گواه ایژن  « بدبخت شدیم»و « وای خدا»ای ناخوشایند است که مبار  برای دانشجویان تجربه« امتحانا 

فاصژلة خژود را از تجربیژا      بایژد  گفتژه پژی   رویکژرد   طبژقِ  یادشدهدانشجویان  بنابراین موروع است؛

و دانشژجویان بژه    رسد که زمان امتحانا  ثابت استینظر مها، بهدر این جمله ا؛ امّناخوشایند بیشتر کنند

، مطابقژت دارد « در اژال ارکژت   فژرد »بژا   اینده ااساسا  منفی از ،مبار  دیگربه ند؛شوان نزدیک می

نظژر لژی و جژی    ه شژد، از تر گفتطور که پی ا همانامّ کند؛ای به اینده ارکت میاالنهطور فعّیعنی فرد به

وای! پژاییز  » در جملژة مطابقت دارد. « در اال ارکت زمان»با  اینده(، ااساسا  منفی از 88-82: 8082)

، ااساس منفی از اینده است که ایژن ااسژاس منفژی    «پاییز لعنتی»(، 2جدول  ،7)جملة « لعنتی داره میاد.

( اسژت.  8082ا لژی و جژی )  راستا بمطابقت دارد که هم« زمان در اال ارکت»شود و با به ما نزدیک می

، ااساس مثبت از اینژده اسژت کژه    «بهبه»، (2، جدول 88)جملة « به! پاییز داره از راه میرسه.به»در جملة 

بینژیِ  ( پژی  8082نظر لی و جژی ) ا ازشود )زمان در اال ارکت(؛ امّن ااساس مثبت به ما نزدیک میای

 سازگار است.« فرد در اال ارکت»با « اینده»رویدادهای مثبت در 

 زدافی و ایوانو مارگولیز و کرافورد ها براساس رویکردهای تحلیل داده -1-9-1

رند که رویدادهای با ظرفیت مثبت ممکن اسژت بژا فژرد در اژال     ( بر این باو8001مارگولیز و کرافورد )

ارکت و رویدادهایِ با ظرفیت منفی با زمان در اال ارکت سازگار باشند. الزم بژه ذکژر اسژت کژه در     

( بژر ماهیژت پیچیژدۀ     8082اند. دافی و ایژوانز ) تمایزی بین زمان گذشته و اینده قائ  نشده ،این رویکرد

 رجوع شود(.   8)به بخ  اند تهادراک زمان صحه گذاش
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( و در 2، جژدول  9)جملژة   «وای خدا، به امتحانا  داریژم نزدیژک میشژیم   »رسد در جملة نظر میبه 

« زمژان( امتحانژا   »)(، 2، جژدول  1)جملة « به امتحانا . رسیم(داریم می) بدبخت شدیم رسیدیم»جملة 

گژواه ایژن مورژوع    « خت شدیمبدب»و « ی خداوا»رویداد منفی دارد که مبار   برای دانشجویان ظرفیت 

رویکرد، رویدادهایِ با ظرفیت منفی ممکن است با زمان در اال ارکت سژازگار باشژند،    است. براساس

« وای! پژاییز لعنتژی داره میژاد.   » سازگار است. در جملة« فرد در اال ارکت»( با 1( و)9ا در جمن  )امّ

شژود  که این ااساس منفی به ما نزدیک می داردمنفی  ت رویداد ، ظرفی«پاییز لعنتی»(، 2، جدول 7)جملة 

بژه! پژاییز   بژه »است. در جملة راستا هم( 8082مطابقت دارد که با لی و جی )« زمان در اال ارکت»و با 

رویدادی مثبت است که این ااسژاس   ظرفیت  ، ااساسِ«بهبه»(، 2، جدول 88)جملة « میرسه. داره از راه

بینژیِ رویژدادهای   ( پژی  8082نظر لی و جژی ) ا ازشود )زمان در اال ارکت(؛ امّیک میمثبت به ما نزد

 سازگار است.« فرد در اال ارکت»با  ثبتم

 گیرینتیجه -1

ی ارائژه  گیری کلّو سپس نتیجه شودهای پووه  پاسخ داده میترتیز به پرس بهنخست  در این بخ ،

 خواهد شد.

 وهشهای پژگویی به پرسشپاسخ -1-4

اسژتفاده  « زمژان دسژتوری  »زمژانیِ   از خژطّ با اسژتفاده از زبژان بژدن    زبان چگونه گویشوران فارسی الف(

 کنند؟   می

ی را نقطژة ارجژاع   محلّژ  ،دادن زمژان و اینده همة دانشجویان برای نشاندر هر سه زمان گذشته، اال،  

تمژایز قائژ     ارجژاع[  نقطژة  -] و ارجژاع[  ]+ نقطةاست، یعنی بین « اکنون»فرک کردند که دارای ارزش 

. ایژن  یکسژانی نیسژت   هژا محژ ّ  ارجژاع بژرای ان   ةه این نقطالبتّ ؛ها اشاری استد و زمان برای انانهشد

   ( است.8791های تروگا  )ها در راستای یافته یافته

 د؟  کنناستفاده می« توالی»زمانیِ  از خطّبا استفاده از زبان بدن زبان چگونه گویشوران فارسی ب(

زمژانی   زمانی دستوری و هم خطّ یعنی هم خطّ ؛کند( به ان اشاره می8791توالی زمانی که تروگا  ) 

همیشژه در طژر    « بعد»و « چپ»همیشه در طر  « قب »شوند؛ یعنی توالی در محور افقی نشان داده می

از دانشژجویان  د کژه  های گذشته و اینده نشژان دا های پووه  اارر برای زمان. یافتهقرار دارد« راست»

 ،بنژابراین  ؛تا محور افقژی  دندهنمای  میند که همگی محور ممودی را اههای مختلف استفاده کردجهت
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بژرای  معمژول  طور بهنیست. الزم به ذکر است که توالی  (8791تروگا  )های این بخ  در راستای یافته

 کند.صد  نمیکه ایستا است زمان اال 

رویژدادهای   یژاداوری و « زمان در اژال ارکژت  »با « گذشته»ادهای مثبت در روید یاداوریپ( چگونه 

 مطابقت دارد؟  « فرد در اال ارکت»با « گذشته»منفی از 

« زمان در اژال ارکژت  »با « گذشته»ااساسا  مثبت از  یاداوری( بر این باورند که 8082لی و جی ) 

ااساسژا    یژاداوری طابقت دارد. بژرای  م« فرد در اال ارکت»ااساسا  منفی از گذشته با  یاداوریو 

ااساسژا  منفژی از گذشژته در     یاداوریهای ما برای ها یافت نشد. یافتهمثالی در داده« گذشته»مثبت از 

 ید و در برخی موارد رد کرد.( را تأی8082های لی و جی )یافته برخی موارد

بینی رویژدادهای منفژی   و پی « رکتفرد در اال ا»با « اینده»بینی رویدادهای مثبت در  ( چگونه پی 

 مرتبط است؟  « زمان در اال ارکت»در اینده با 

و « فرد در اال ارکژت »با « اینده»بینیِ رویدادهای مثبت در ( بر این باورند که پی 8082لی و جی ) 

  ااساسژا  یژاداوری های ما برای مرتبط است. یافته« زمان در اال ارکت»بینیِ رویدادهای منفی با پی 

ااساسژا  منفژی از    یژاداوری های ما برای ا یافته( را رد کرد؛ ام8082ّهای لی و جی )مثبت از اینده یافته

 ید و در برخی موارد رد کرد.( را تأب8082های لی و جی )یافته اینده در برخی موارد

د و باشژن سژازگار   «فژرد در اژال ارکژت   »ث( چگونه رویدادهای بژا ظرفیژت مثبژت ممکژن اسژت بژا       

 ؟سازگار باشند« زمان در اال ارکت»ظرفیت منفی ممکن است با ویدادهایِ با ر

( بر این باورند که رویدادهای با ظرفیت مثبژت ممکژن اسژت بژا فژرد در      8001مارگولیز و کرافورد ) 

سازگار باشند. الزم به ذکر است کژه   «زمان در اال ارکت»اال ارکت و رویدادهایِ با ظرفیت منفی با 

( بر ماهیژت پیچیژدۀ    8082اند. دافی و ایوانز )یکرد تمایزی بین زمان گذشته و اینده قائ  نشدهدر این رو

های مژارگولیز و  مثبت از اینده یافته های ما برای رویدادهای با ظرفیت اند. یافتهادراک زمان صحه گذاشته

نفژی از اینژده در برخژی مژوارد     برای رویدادهای با ظرفیت مها ( را رد کرد؛ ولی این یافته8001کرافورد )

هژا بژر   ی، ایژن یافتژه  طژور کلّژ  به ید و در برخی موارد رد کرد.را تأی (8001های مارگولیز و کرافورد )یافته

 ؛دانسژتند ای مژی ( صحه گذاشتند که ادراک زمان را دارای ماهیژت پیچیژده  8082دافی و ایوانز )های یافته

مژان در  ز»باط رویدادهایِ با ظرفیت مثبت یا منفی با مفاهیم استعاری ارتکه های ما نیز نشان داد یافته زیرا

 پذیر نیست.سهولت امکانبه« فرد در اال ارکت»و » ال ارکتا
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 گیری کلینتیجه -1-2

انژد و زمژان   تمایز قائ  شده ارجاع[ نقطة -] و ارجاع[ ]+ نقطةبین  ،زمان دادنِهمة دانشجویان برای نشان

نظژر ایژن افژراد، مفهژوم     از .یکسانی نیست ها مح ّارجاع برای ان ةه این نقطست؛ البتّها اشاری ابرای ان

زمژانیِ زمژان اسژتفاده     ها از خطّبه اینده اشاره داشت؛ پس ان« روپی  »و مفهوم « گذشته»به « پشت سر»

دادن نتلژف بژرای نشژا   هژای مخ از جهژت ها . اناست (8791)تروگا  راستای در هاکه این یافته اندکرده

که یافتژة اخیژر   د تا محور افقی ندهاند که همگی محور ممودی را نمای  میتوالیِ دستوری استفاده کرده

و « زمان در اژال ارکژت  »ااساسا  منفی از گذشته هم با  یاداوری. نیست (8791) تروگا راستای در

بینژیِ  پژی  نیسژت.  ( 8082راستای لژی و جژی )  بازهم درکه شت مطابقت دا« فرد در اال ارکت»هم با 

 (8082) لژی و جژی   راسژتای کژه در مطابقژت دارد  « زمان در اال ارکت»با « اینده»رویدادهای مثبت در 

توانژد  مژی « فرد در اال ارکت»و هم با « زمان در اال ارکت»بینیِ رویدادهای منفی هم با . پی نیست

دادهای با ظرفیت مثبژت ممکژن   روی ( نیست.8082که مجدداً در راستای لی و جی ) مطابقت داشته باشد

( نیسژت.  8001کژه در راسژتای مژارگولیز و کرافژورد )     سژازگار باشژند   «زمان در اال ارکژت »است با 

تواننژد  مژی « فژرد در اژال ارکژت   »و هژم بژا   « زمان در اال ارکژت »رویدادهایِ با ظرفیت منفی هم با 

راسژتای  درهژای پژووه  اارژر    تژه یاف( نیسژت.  8001راستای مارگولیز و کرافورد )درکه سازگار باشند 

کژه معتقژد   نیسژت   (8009(، نومان و دیگران )8777) چن و بار  (،8779ران )های کاسیوپو و همکایافته

شژوند و هنگژامی کژه دوسژت     به ان نزدیک مژی  ،وقتی چیزی را دوست دارند معمولطور بهمردم بودند 

کژه معتقژد    اسژت ( 8082دافژی وفیسژت )  هژای  تهیافدر راستای های ما یافته .شونداز ان دور می ،ندارند

لی پیچیژده همچژون   به مژوام تواند میمکانی در درک زمانی دخی  هستند و درک زمان  غیر موام  بودند

ای ما نشان داد که ادراک زمژان دارای ماهیژت پیچیژده   های ی، یافتهطور کلّبه ؛مرتبط باشدظرفیت رویداد 

 ( است.8082ایوانز )راستای دافی و فته دراست که این یا
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