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Introduction: Cognitive semantics is a branch of cognitive linguistics which 

suggests that there are a number of cognitive mechanisms in the minds of humans 

including image schemas, conceptual metaphors, and conceptual metonymies 

through which meanings are created. Image schemas are the basic concepts like 

movement, container and force experienced by human beings from the early days of 

life and formed in their minds. One of the main claims of cognitive semantics is that 

abstract thinking roots in human experiences. Conceptual metaphor theory (CMT), 

first proposed in Lakoff and Johnson (1980), believes that the abstract concepts like 

life are better evoked by concrete and tangible concepts like journey. The former is 

called a target domain, and the latter is a source domain. There are lots of systematic 

mappings between these domains. The theory believes that the ubiquity of the 

systematic mappings between sources and target domains is a proof that our thinking 

is mostly metaphorical. The important dimension of image schemas is that they 

provide concrete experiential bases for the construction of some conceptual 

metaphors. Moreover, conceptual metonymies are mechanisms in which a kind of 

mental access is provided between two relevant and adjacent entities which are in 

the same idealized cognitive model (ICM).  

Time is one of the most important as well as complex abstract concepts that has 

attracted the attention of many thinkers throughout the history. In both formal and 

cognitive linguistics, this issue has been studied in literary texts, primarily in 

narrative texts. The novel Yusef Tadres' Stories (Hikayat Yusef Tadres), winning the 

Najib Mahfouz Prize (2016), is one of the famous works of Adel Esmat, the 

Egyptian famous novelist. This story is narrated by Yusef Tadres, the main character 

of the novel. He is an artist, invoked by many idiosyncratic thoughts, cognitively 

developed through the passage of time by the aid of his paintings. This research 

attempts to shed light on the cognitive system of time representation in the story 

and, at the same time, its conceptualization in the mind of the ego-narrator, 

according to the cognitive semantics theory. 
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Methodology: To analyze the temporal elements of this narrative, the researchers 

tried to use the ideas of Lakoff and Johnson (1980) and Johnson (1987) as the bases 

for the identification, categorization and explanation of all the temporal elements in 

the story. So, all the metaphorical expressions denoting the time concept were 

extracted from the text. Moreover, the image schemas which represent time elements 

were identified and recorded. There are some time metonymies in the text that 

construct the concept of time. These elements were identified and explained in the 

process of argumentation.  

Results and Discussion: The extracted data were used for the analysis of the time 

representation quality in the text and its conceptualization. The results show that the 

ego-narrator has used the three mechanisms of image schemas, conceptual 

metaphors and metonymies. Firstly, since there is a general correlation between time 

and place concepts, that is, TIME is universally conceptualized as PLACE/SPACE, 

the text provides such a mapping with the preposition "fi" (in) for the temporal 

elements. This constructs a kind of spatial identity for the non-spatial elements of 

time, both through a fundamental image schema of CONTAINER and the metaphors 

of time like time as SPACE or time as a PATH THAT HUMANS PASSED. 

Another issue is the conceptualization of time as an OBJECT, evoked by special 

expressions like small (Saghir), heavy (Thaghil) and pronominal elements like that 

(Zaleka/Telka). The PATH schema is used in the conceptualization of time. In some 

cases, time is evoked as a volitional movement in the path, as if TIME IS AN 

ANIMAL/HUMAN. In these cases time is as a moving object, and humans are static 

observers. In the conceptual metonymy found here, time is a CONTAINER in which 

all the events of the story are located and there is a metonymic relation of THE 

PROPERITIES OF EVENTS FOR EVENTS, as well as THE WHOLE FOR PART 

in which, for example, a whole day is used for a part of it.  

Conclusion: This study shows that the novelist conceptualized time as SPACE, 

PATH, OBJECT, as well as, ANIMATE CREATURE to achieve narratological 

purposes such as description of the setting of the story, characterizations, and 

thematic descriptions. At the same time, the conceptual metonymies like THE TIME 

OF THE EVENT FOR THE EVENT and THE WHOLE TIME FOR PART OF IT 

are observed and aligned with other conceptualizations. The results suggest that the 

cognitive semantics theory, among other theories, is potentially capable of analyzing 

the narrative concepts, conceptualizations and the details of semantic constructions 

in the story, which can shed light on the subjectivity of the narrator. 

 

Keywords: Cognitive semantics, Conceptual metaphor, Imaginary schema, Time, 

Adel Esmat,  Yousef Tadres' stories . 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و ستبي/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

شناسی معنی یدر پرتو نظریه «حکایات یوسف تادرس»در رمان « زمان»سازی مفهوم
 شناختی

 دانشگاه لرستان ،دکتری زبان و ادبیات عرب آموختهدانش، طیبه فتحی ایرانشاهی
 دانشگاه لرستان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، 1سیدمحمود میرزایی الحسینی

 زبانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران دانشیار گروه، شیرین پورابراهیم
 

 10/40/1044تاريخ پذيرش:  40/42/1044تاريخ دريافت: 

 چکیده
انتزاعی است که در طول تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود  یترین مفاهیم پیچیدهزمان یکی از مهم

اند. زبان به بررسی فهم بشر از زمان پرداخته نیزشناسان شناختی معطوف داشته است. با استناد به زبان بشر، معنی
های جمله طرحواره کارهای شناختی از و واکاوی سازو  محمل حضور عناصر زمانی است ،ویژه زبان داستانادبی به

شناسی شناختی، چگونگی درک این مفهوم ها و مجازهای مفهومی در متن داستان از منظر معنیتصوری، استعاره
که به بررسی مفهوم  شدهسعیپژوهش حاضر در کند. میسر می خاطبایی آن در زبان داستان را برای مانتزاعی و بازنم

در رمان حکایات یوسف تادرس اثر  تحلیلی -، بر اساس روش توصیفیشناختی شناسیمعنی یزمان در پرتو نظریه
 های تصوریمفهومی و طرحواره هایابتدا استعاره . به این منظور،پرداخته شودمصری،  یهعادل عصمت نویسند

 مجازهای مفهومی. همچنین مورد بررسی قرار گرفت و گردیده استخراج ،شدهبازنماییکه در متن  حاوی مفهوم زمان
 ،مکان صورتبهرا  زمان ،هد که نویسندهدتایج تحقیق نشان می. نبررسی و تحلیل شد حاوی زمان مرتبط با عبارات  

روایت و  موردنظرکند تا بتواند این مفهوم زمانی را در چارچوب سازی میمفهوم ندارجا نیز موجود وء یش، مسیر
 گیرد. افزون بر این، زبان روایت حاضر و توصیف رخدادهای داستان به کار پردازیبرای اهداف روایی مثل شخصیت

 جایبهرخداد  د و کل زمانرخدا جایبه رخداد زمان جمله ازسازی زمان برای مفهوم یمفهومی متفاوت هایمجازاز 
شناسی شناختی قادر است، در کنار معنی یدهد که نظریهنتایج نشان می است. همچنیناستفاده نمودهجزئی از آن 

های زبان داستان بپردازد و ابعادی از معناسازی روایی و ذهنیت سازیسایر نظریات، به تحلیل مفاهیم و مفهوم
 سازد.نویسنده را روشن

 
 حکایات یوسف تادرس. عادل عصمت، ، زمان،کارهای شناختی و سازی شناختی، شناسمعنی: هااژهیدوکل
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 مقدمه
برای ساخت  ،بر اساس این نظریه های زبانشناسی شناختی است.از شاخه ،شناسی شناختیمعنی
 هایشناسی شناختی به طرحوارهکارهای مختلفی وجود دارد که معنی و ساز در ذهن بشر ،معنی

 و پردازد و معتقد است بشر از این سازمی و مجازهای مفهومی های مفهومیاستعاره تصوری،
ای مثل مفاهیم اولیه و پایه ،های تصوریکند. طرحوارهمعنی بسیار استفاده می دهی  کارهای شکل
د. نگیرشوند و در ذهن شکل میهستند که از ابتدای تولد بشر، تجربه می و حجم حرکت، نیرو

ها استعاره و وجود دارنددر جهان  ،فاهیم زیاد عینی و انتزاعی مثل مفهوم سفر و مفهوم زندگیم
تر را بر روی ت یک مفهوم عینی و ملموسکه ساختار یا کلی   هستند مفهومین دو نوعی انطباق ب

، نامندمفهوم دوم را که مقصد میبه کمک مفهوم اول، کنند تا تر منطبق میمفهومی ذهنی و انتزاعی
دهد تا سفر را شکل می مثابهبهای مثل زندگی . در این حالت بشر، استعارهکننددرکو  دهندشکل

 ،این انطباق را ذهن. زندگی فکرکند و از آن سخن بگوید عد و غیرمحسوس  تر به مفهوم فاقد ب  راحت
قاعده و بیدهد بدنمندی مثل حرکت و سفر یا تجارب اجتماعی انجام می یهبر اساس تجرب

 مفهومی یا مجاورت نزدیکی یهبه واسطیک عنصر مفهومی مجاز،  کار ذهنی   و اما در ساز؛ نیست
، مثل برندمیدیگری به کار  جایبهکند و ذهن و زبان یکی را ر دسترسی پیدا میدیگ عنصری به

جاز لیوان )م رفته است کاربه« یک لیوان خوردم» یهنزدیکی مفهوم ظرف به مظروف که در جمل
و حتی  های ذهنیمستقیم استعارهی هشناسان شناختی معتقدند چون مطالعمعنی .آب( جایبه

حل راه ،در زبان هاآنهای یا بازنمایی نمودهامقدور نیست، پرداختن به  هامجازها و طرحواره
 .ستمناسبی برای کشف آنها

در طول تاریخ  است. بشر زندگی ترین مفاهیماز سوی دیگر، مفهوم زمان یکی از مهم
 دریونانی حکمای مسلمان و  اند.پرداخته مفهومبه این از جهات مختلف اندیشمندان زیادی 

در اما ؛ شوداشاره می هاآناند که در بخش مبانی نظری به برخی از داده ارائهنظریاتی  بارهاین
و  1لیکافاین مقاله است،  مفهومی که چارچوب نظری یهاستعار یهی شناختی و نظریشناسمعنی

، وابسته به مفاهیم ددار زماناز مفهوم  انسان هرگونه درکی که بودند کهبر این عقیده 2جانسون
سازی مقدم بر . بر این اساس، مفهومباشدمی حرکات، مکان، فضا و رویدادها دیگری همچون

مند، ام استعاری ساختتجربه است، همچنین، هیچ لفظی در مورد زمان وجود ندارد و بدون نظ
به  .(Lakoff and Johnson, 1999: 207) تجربه کرد نتیجه درسازی و توان زمان را مفهومنمی
کاود و له اعماق ذهن بشر را میأزیرا این مس ؛بررسی شناختی زمان مهم است» 3ایوانز یگفته

ناختی متحول در بدن ما تا چه حد به طبیعت و ساختار ش یهشدکند که دنیای ادراکآشکار می



 59   یشناخت شناسییمعن ییهدر پرتو نظر« تادرس یوسف یاتحکا»در رمان « زمان» یسازمفهوم

  (.Evans,2004:8)«انسان وابسته است

یکی  ،(2112نجیب محفوظ در سال  یجشنواره ی)برگزیده "حکایات یوسف تادرس"رمان 
مصری است که از زبان یوسف تادرس، شخصیت  ینویسندهعادل عصمت،  یهاز آثار برجست

نرمند نقاشی است که افکار و کند. تادرس هاش را بیان میاصلی داستان، سرگذشت زندگی
اش از هنر نقاشی طلبیدناستمداد با گذر زمان و فرد خود را دارد و دربه های منحصربرانگیختگی

که شود سعی میرسد. با توجه به اهمیت بحث زمان، در پژوهش حاضر به تکامل شخصیتی می
نویسنده پرداخته توسط سازی زمان مفهومی به چگونگی ،زبانشناسی شناختی یبراساس نظریه

کار شناختی  و این دو ساز ،های تصویریمفهومی و طرحواره یشود. با توجه به همبستگی استعاره
همچنین این پژوهش  ؛قرارگرفته است بررسی مورداند و سپس مجاز مفهومی تحت یک عنوان آمده

  در پی آن است که به این سؤاالت نیز پاسخی ارائه دهد: 
 و در رمان حکایات یوسف تادرس در نمایش مفهوم زمان از چه سازعادل عصمت -1

 کارهای شناختی استفاده کرده است؟
 سازی زمان در رمان حکایات یوسفعملکرد سازوکارهای شناختی در تبیین مفهوم-2

 چگونه است؟ تادرس
 
 پژوهش یپیشینه

گرفته مربوط به رهای صورتاما اکثر کا ؛استزمان نوشته شده یهتاکنون مقاالت زیادی در حوز
گرفته از دیدگاه شناختی، بیشتر های صورتساختارگرایی هستند و پژوهش زمان روایی از دیدگاه

 .اندمربوط به استعاره مفهومی
 یاستعارهبررسی »با عنوان  ارشد خودکارشناسی نامهپایان( در 1332راد )یوسفیفاطمه 

ن در زبان فارسی ازم یهبه بررسی استعار ، «ی شناختیزمان در زبان فارسی: رویکرد معناشناس
گذر زمان  ،مفهومی یهپردازد. وی معتقد است استعاربراساس رویکرد معناشناسی شناختی می

است و  در گویشوران زبان فارسی، در یک مدل، زمان در حال حرکت .حرکت است مثابهبه
زمان است  سویبهکننده در حال حرکت مشاهده ،مدل دومقرار دارد، در  ،ثابت گر  روبروی مشاهده

کننده و هم مشاهده زمان هم ،در حالت سوم و اندنقاط ثابتی در مکان فرض شده مثابهبهکه خود 
 شوند.در حال حرکت فرض می

های فراگیری استعاره»ای تحت عنوان در مقاله یشافراآزیتا  زاده ونعمتشهین ، منصوریبهاره 
چهار نوع (، 1342: 2شماره ،3سال، مجلۀ زبان شناخت) «زبانکودکان فارسیحرکتی زمان در 
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که  دهدنشان مینتایج تحقیق  . و در نهایتاندحرکتی زمان را در کودکان ارزیابی کرده یهاستعار
 .گیرندهای حرکتی زمان را در سنین متفاوتی فرامیکودکان انواع استعاره

های حوزه بررسی شناختی استعاره» یهدر مقال بفرویی موسویسید محمد  نظری وراضیه 
  (،1344: 2شماره  ،4سال ، های زبانشناختی قرآنپژوهش) «مفهومی اسماء زمان در قرآن کریم

را  هاآن کارگیریبهی های مفهومی اسماء زمان را در قرآن، مشخص و محورهای معنایانواع استعاره
از  ،های مفهومی اسامی زماندر ساختار استعارهکه دهد تحقیق نشان می یاند. نتیجهتبیین کرده

 است. شدهاستفادههای مبدأ حوزه منزلهبهاش های او و محیط زندگیجسم انسان، ارزش
 یراستای حوزه گونه پژوهشی درتاکنون هیچ رسدبه نظر میاما با جستجوهای صورت گرفته 

و  نشدهانجامقرار داده باشد،  موردبررسیزمان که استعاره مفهومی، طرحواره تصویری و مجاز را 
تنها در رمان حکایات یوسف گونه پژوهشی مربوط به زمان از دیدگاه شناختی نههمچنین هیچ

 بلکه هیچ رمان عربی صورت نگرفته است. ،تادرس
 

 زمان
گرفتند. پارمنیدس، زنون و سایر قرار می موردبحث هم بامان و حرکت از همان آغاز، مفاهیم ز

منکر وجود واقعی برای زمان بودند.  نتیجه درحکمای الیائی یونان باستان، منکر کثرت و حرکت و 
ترین اما معروف .افالطون در مورد زمان معتقد بود که زمان مظهری است از مظاهر نظام در عالم

قبل و  برحسبعبارت است از شمارش حرکات  زمان باشد؛ از نظر ویمیطو تعریف مربوط به ارس
داند؛ یعنی زمان تصور میارسطو زمان را بدون حرکت، غیرقابل(. 29-23: 1332، رادیوسفی)بعد 

سازد. قبل و بعد را به یکدیگر مربوط می ،های زنجیرهایی است که همچون حلقهعبارت از لحظه
شمارش تقسیم های قابلبه واحدوسیله آن را و بدین هداد را اکنون قرارابزار سنجش زمان  وی
ذهن بشر  یهزمان را ساخت 9در عصر جدید متفکرانی چون کانت. (222: 1334)ضیمران،نماید می
کانت زمان و مکان دو امرند  نظر از .(212-211: 1399فروغی، )ندارد دانستند که از خود وجودی می

وی زمان و  نظر ازتوان گفت که شوند. پس میای منفک نمیدرک هیچ حادثه یوهنحکه در ذهن از 
زمان را  5مکان جزء ذهن انسان هستند و از خود وجودی ندارند. در دیدگاه فیزیکی به زمان، نیوتن

 نیز در دیدگاه روانشناختی خود 2پیاژه و (22: 1332راد، )یوسفی دانستمیکاماًل مستقل از مکان 
کند که مکان معتقد است که زمان همان نقش را نسبت به اشیاء متحرک ایفا می ،به زمان نسبت

ها برحسب حرکت اشیاء و مکانای استعاری گونهزمان به»به اعتقاد لیکاف، نسبت به اشیاء ساکن. 
 (.129: 1341)لیکاف، « شود و بادانش زیستی مطابقت دارددرک می

http://ensani.ir/fa/article/author/159275
http://ensani.ir/fa/article/author/159275
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و سیالن  گذر درمالصدرا، اعتقاد بر این بود که اشیاء ذاتًا در میان حکمای مسلمان قبل از 
ی در نظریه اما مالصدرا؛ کندرا سیال می هاآناست که  زمان باو مجاورت  نشینیهمنیستند بلکه 

پس تقدم و تأخر در اشیاء و باشد؛ میاشیاء  زمان ذاتی   جوهری خود، بر این عقیده است کهحرکت
 هاآنو در خارج به  کنندمیانتزاع  متأخراز اشیاء متقدم و  هاانسانرا  حوادث ذاتی است و زمان

زمان یا مقدار حرکت است و یا دارای حرکت ذاتی که بدان از جهت اتصالش »ند. دهنسبت می
اتصال مسافت از » :گویدمالصدرا در باب زمان می همچنین(. 39: همان)« یابدمیتقدر و تشخص 

باشد و شکی نیست که وقوع حرکت در هر است، علت وجود زمان می آن حیث که در آن حرکت
که در مقابل آن است، پس حرکت، بر  جزئی از مسافت، علت  وجود جزئی از زمانی است

شمارندۀ  برزمانآورد و شمارندۀ زمان است، یعنی اینکه اجزای متقدم و متأخر آن را پدید می
مالصدرا، ) «شودوسیلۀ زمان معین میقدار حرکت بهحرکت است؛ یعنی برای آن عدد است، چون م

و بدان جهت که تجدد، جز با »گوید: در باب ماهیت زمان مینیز سینا ابن .(133: 1339
تغییر حال است ی هشدن حال، جز با موضوعی که داری قوشدن حال و تغییر و دگرگوندگرگون

خصوص ، یعنی به تغییر و متغیری. بهممکن نیست، این اتصال به حرکت و متحرکی وابسته است
چیزی که در آن اتصال و ناگسستگی ممکن است، یعنی حرکت وضعی دوری. این اتصال 

است  یتر است؛ بنابراین آن کم  است، چون یک قبل، گاهی دورتر و گاهی نزدیک گیریاندازهقابل
ان کمیت حرکت است، نه از تغییر و دگرگونی است؛ و این همان زمان است. زم یهگیرندکه اندازه

  (.241: 1333سینا، ابن)« شوندجهت مسافت، بلکه از جهت تقدم و تأخري که باهم جمع نمی
 

 مفهومی یاستعاره
استعاره مصدر »است: و آمده باشدمیادبیات  یدر نگرش سنتی به استعاره، استعاره مختص حوزه

حقیقی و کاربرد آن در معنای مجازی است، به  گرفتن لفظ از معنایباب استفعال و به معنی عاریه
. (191: 1331)نصیریان، «شرطی که وابستگی میان معنی حقیقی و مجازی براساس مشابهت باشد

دیگر  یهنگاشت یک قلمرو یا حوزه بر قلمرو و حوز مبتنی بر درآراء لیکاف و جانسون، استعاره
 آنها یبه عقیده شود.یق قلمرو اول درک میکه قلمروی دوم انتزاعی است و از طرطوریاست؛ به

های ای و پرکاربرد( هستند، استعارههایی که در خارج از نظام مفهومی قراردادی )کلیشهاستعاره
های از تجربه هاانسانهای نو حاصل درک جدید شوند. این استعارهتخیلی، ابداعی و نو قلمداد می

های فعالیت شود تا، این توانایی در افراد ایجاد میو نوهای تخیلی به مدد استعاره .اندگذشته
  .(Lakoff and Johnson, 1980: 139)د کننجدید درک  یشیوهروزمره و گذشته را به 
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یریطرحواره  های تصو
شده پرداخت. به بررسی شناخت جسمی ،های تصویریطرحواره یهجانسون با مطرح کردن نظری

های مشخصی زندگی در مکانی خاص و با محدودیتها انسان لگوهایی از این دست کهادرک 
و الگوهای آن  اطراف خودطورکلی هرروز با دنیای و به بندخوا، میندخور، میندرو، راه میندکنمی

: 1334)راسخ مهند، با آنان است  هاانسانیعنی حاصل تعامل جسم باشد؛ می جسمی ند،سروکار دار
ترین صورت بسیار دقیق به مناسبنظام  مفهومی ما در دو سطح به» جانسون یبه عقیده(. 91-92

ها و ببرها و ها را از زرافه)الف( سطح  پایه که در آن ما فیل ؛شوندمی« متصل»های ما تجربه
صورت دهد بهدهیم. این سطحی از فهم است که به ما امکان میایستادن را از نشستن تمییز می

تصویری که صورت  عامی از فهم  ی. )ب( سطح طرحوارهد عمل کنیمقابل قبولی در محیط خو
دهد. این ها به ما میبرحسب  ساختارهایی چون ظرف، مسیر، چرخه، حلقه، توازن و جز این

های دهد از روابط میان تجربهکند و به ما امکان میسطحی است که خود  صورت را تعریف می
 (.313: 1341)جانسون، «گوناگون سر دربیاوریم

 
 مجاز

بر غیر آنچه برای آن ، بنا بر مناسبات بین معنای اول و دوم ای کههر کلمه ،در نگرش سنتی
شناسی اما مجاز از دیدگاه زبان؛ (294: 1922، ي)الجرجان، مجاز است داللت کند شدهوضع

یک قلمروی تجربی )مقصد( تا حدودی از طریق نگاشتی است مفهومی که در آن »شناختی 
 «شود. هردوی این قلمروها دارای قلمروی تجربی مشترکی هستندلمروی دیگر )مبدأ( درک میق

یک عنصر مفهومی فرایندی شناختی است که در آن» 1کوچش یو به گفته( 12: 1344)بارسلونا، 
)وسیله( دسترسی ذهنی به عنصر مفهومی دیگر )مقصد( را در همان حوزه یا نمونه شناختی  آرمانی 

 (.232: 1343)کوچش، « کندفراهم می )نشا(
 

 خالصه رمان
 ینگرش یهدربردارنددر بطن خود  که است« نامهزیستخود »نوعی  حکایات یوسف تادرس رمان

ا از زمان تولد تا عنوان راوی، شخصًا مراحل زندگی خود ریوسف تادرس به .است فلسفی
نگام مادرش بوده و این هبه اهد مرگ ناش و، او در شرایط خاص متولدشده کندسالی بیان میبزرگ

احساس خأل و تنهایی درونی به او دست  که؛ تاجاییگذاشته استامر تأثیري منفی بر روان وی 
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راهی برای فرار از افکار  تادرس به نقاشی است که یعالقه ،ترین بخش این رمان. اصلیدهدمی
خدا، چون  یموضوعات متنوع یبارهدر ذهن وی در سؤاالتی. است شمنفی و تفکر درباره خود

در  ،افکار به دنبال این و آیدبرای او به وجود می موضوعاتی از این دستزندگی، عشق و  یهفلسف
. وی در خالل تالش برای رسیدن به آرامش و جستجوی  من خویش استی هگمشد هویتپی 

ترین اسرار کوچک ، حتیدادهالشعاع قرار های فرعی داستان را تحتوجودی خود، شخصیت
کند. خویش را در مورد مشکالت خود با همسرش ژانت و روابط عاشقانه با سناء و تهاني بیان می

عالوه بر زندگی شخصی تادرس، موضوعات اجتماعی مانند نوع زندگی قدیمی  ،رماناین در 
 است. بیان شده نیز ربوط به ارثو اختالفات م یهای خانوادگهای مصری و درگیریخانواده

 
 حکایات یوسف تادرسرمان زمان در 

در این داستان است؛ زیرا تادرس )راوی داستان(  شدهزمان یکی از عناصر و موضوعات مطرح
هایی او در موقعیتکشد. زندگی خود را از زمان تولد تا زمان نگارش این رمان به تصویر می

هذه أیام سادة، بال »گوید: استان میمثاًل در قسمتی از د ؛تفسیرهای جالبی از زمان دارد ،خاص
پیوسته به توصیف ، استانگاری زمان  ءیکه در حقیقت ش (22: 2115 )عصمت، 3«طعم، بال شکل

های زمان مثل ثانیه یواحد ثابت. این نوع زمان که مختص به خود اوست پردازدمی زمان حسی
آمدنی یا د، ندارد؛ واحد آن کشکنزمانی که نور در سیصد هزار کیلومتر طی می تقویمی یا مدت

: 1333پور، )مندلیباشد ها میانسانچنین واحدی، حس  یهکنندتعیین شدنی است و فاعل  کوتاه
که گذشت زمان در درون موضوع موردنظر  گذاری شدهبراساس این حقیقت پایه یزمان حس(. 112

ط با خوشی و یا ناخوشی لحظات موجود به اعتبار شرایطی که بیرون از آن وجود دارد، یعنی در ارتبا
. برای مثال زمانی که تادرس سرخوش (34-91: 1333)مکی، ریتمی متفاوت خواهد داشت  ،در آن

 خودبرای را ، آن زمان شدن امیال نفسانی استدهعاشقانه با تهانی و غرق در برآور یاز رابطه
شادی برای او کوتاه  ییعنی لحظه ؛دداندر آن موقعیت زود میرا گذر زمان داند و می خوشایند

بعد از همین رابطه که با تهانی  .(112: 2115)عصمت،  4«األیام كأربکتني سرعة انقضاء تل: »است
ای برود که تهانی در گیرد به مدرسهتصمیم می و دانددارد، فراق و دوری او را بر خود سخت می

دو ساعت  خود و گرمای تابستان، مساعداوضاع روحی نا باوجودوی  مشغول به کار است.آنجا 
 11«اثقل ساعتین عشتهما»گوید: در توصیف آن ساعات می ؛ یوسف تادرسماندمنتظر او می

ی که در ادامه در تحلیل گذرانده است. سختیبهساعات ناراحتی و اندوه را وی  که چرا؛ (132)همان: 
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عبارات استعاری زمان برای بیان محتوای که چگونه راوی از  توان مشاهده نمودبیان خواهدشد، می
 کند.برداری میافکار، حاالت و روحیات خود بهره

 
 زمان یسازوکارهای شناختی حوزه

های تصوری و مجاز در رمان مفهومی، طرحوارهی هاستعار کارهای شناختی   و ساز در این قسمت
 گیرد: ، مورد بررسی قرار می« حکایات یوسف تادرس»
 

 مفهومی و طرحواره تصوری یاستعاره
در این  ،مفهومی هستند هایاستعاره گیری برخیشکل ری مبنایهای تصوبا توجه به اینکه طرحواره

 اند:های تصویری تحت یک عنوان آمدهمفهومی و طرحواره یقسمت استعاره
 

  نمثابه مکازمان به
ه حجمی است که در حقیقت طرحوارو مثابه مکان است" مفهومی " زمان به یمبنای استعاره

کنیم که دربرگیرنده رض میهایی فهایمان را مانند ظرفای فیزیکی است که بدنتجربه»
هایی مانند خانه و ها در ظرفای از اعضا، احساسات و عواطف است یا طوری که گویا آنمجموعه

عبارات که از  "وقت"نیز های زیر در مثال(. 124: 2111)الزناد، «. ماشین و غیره قرارگرفته باشند
صورت مکانی مجسم شدگی پیداکرده است و بهخاصیت مکان"في" زمان است با حرف  مربوط به

 شده که تادرس در آن قرارگرفته است:
گوید که احساس سناء نسبت به خود می یتادرس زمانی که غرق در رابطه با سناء بوده، درباره

آن را  تحملبیند که توان و این نگرش منفی را سد و شکافی میخاطر ندارد کرده به وی تعلقفکر می
 11«في الوقت الذي کنت فیه مندفعًا في المغامرة»کند: مجسم می گونهاینآن زمان را ؛ وی ندارد

"وقت" را  و گرددبرمی "الوقت"به " کنت فیه" در  "ه"در این مثال ضمیر  .(112: 2115عصمت، )
تادرس زمان دوستی با سناء را  ؛ یعنیاستمجسم کرده ،قرارگرفتهر آن مکانی که تادرس د صورتبه

 یای مشخص برای خود دانسته که در آن با شور و هیجان به رابطهچون حصار و محدوده
 است.اش ادامه دادهعاشقانه

دوست صمیمی  همچنیناز خویشاوندان مادر تادرس و بولس )گفتگویی که با رضا  درتادرس 
 -استهای مادی نبودهرضا بولس ثروت که مراد  درحالی-ثروت داشته  نهادنبنیاند او( در مور
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سخرت من السهولة التي یتحدث بها عن بناء الثروات، في »کند: بیان می گونهاینخود را  یگفته
 .(122: همان) 12«الوقت الذي یعاني فیه الناس لیجدوا ما یطعمون به أنفسهم

گردد که نویسنده "الوقت" )زمان( را در "یعانی فیه" به "الوقت" برمیدر این مثال ضمیر "هـ" 
به تصویر  ،برندچون مکانی که مردم به لحاظ اقتصادی در آن با سختی و مشقت به سر میهم

نظر تادرس مکان رنج ؛ کشیده  است.یعنی زمان مد 
 
 سیرممثابه بهزمان 

کند و را کنترل می ویتجارب فیزیکی  ؛است انسانمسیر بخش بزرگی از زندگی  یهطرحورا
با  ی کهبا این جهان از طریق مسیرهای مختلف انسانکند. را سازماندهی می ی اوهای روزانهفعالیت

مسیر از کردن طیمانند  د؛دهصورت روزانه انجام میآن را به و د، ارتباط داراستدر تعامل آن 
و از  اتومبیلاز خانه تا محل کار و از محل کار تا  گاز تا سفره غذا ورختخواب تا حمام، از اجاق

"حتی" و با استفاده از الفاظ  نویسنده(. 111: 2114)البوعمرانی، تونس تا فرانسه و از زمین تا آسمان 
 برای زمان مسیر در نظر گرفته است: ،"نهایة"

 
 حتی

های روحی و آشفتگینهایت و غایت چیزی است. با توجه به اینکه افکار  "حتی" یکی از معانی
 آمد که "صباح" یها حرف "حتی" با واژهگیرند، در اکثر نمونهتادرس معمواًل در شب اوج می

 های خاص اوست:پایان مسیر شب یدهندهنشان
تصویر ای که با همسرش "ژانت" دارد را نیز بهتیره یرابطه ،که دل در گرو سناء نهادهتادرس وقتی

خانه را مشاجره داشته، ید که به خاطر عدم توجه به امور منزل با وی گوکشد؛ از شبی میمی
اما آن شب نیز به سناء فکر  ،داند حق با اوستمی باوجوداینکه اندیشیده؛کرده و به طالق او نیز ترک
  .(122: 2115عصمت، ) 13«بقیت مستیقضًا حتی الصباح»خوابد: کند و نمیمی

 ،را نقاشی کند تصوراتشدهد که بولس به تادرس پیشنهاد می یا در مثالی دیگر زمانی که رضا
هایش به در نقاشی ،کردهکشد و هرچه را در ذهنش تصورهای عجیبی میشب نقاشییکدر تادرس 
 19«اللیلة ظلت جالسًا حتی الصباح كفي تل»ماند: تا صبح بیدار می را آن شبو  دکشیم تصویر
 (232)همان:

در شب گویی آن را  نهایت و غایت مسیر تادرس است که ،"صبح"ن رسید ،های فوقدر مثال
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گذارد، مقصد او روشنایی صبح است که از مسیر تاریک پا به مسیر روشن می . در واقعپیمایدمی
کند و گویی رسیدن زمان جدید خود می یگذرد و او را غرق در اندیشهشبی که بر او سخت می

 بخشد.ه او را از تفکرات خاصش رهایی میاست ک )صبح( و گذر از زمان تاریک )شب(
 

 نهایة
کند و حال و هوای زمانی که به اختالف دین خود با او فکر می ،تادرس در زمان رابطه با سناء

ای که در آن دایی د؛ خاطرهکناحساس میرا  برای او تعریف کرده اشای از داییمادرش خاطره
فرار کرده است:  ،اندلمان بر روی در آپارتمان او گذاشتهبه خاطر عالمتی که برادران مس تادرس

 (111: 2115عصمت، ) 15«األجواء التي حکت لي أمي عنها في نهایة األربعینات كوبدأت أشعر بتل»
در نظر گرفته و زمانی که در  ی راچهل، مسیری هبرای ده "نهایة" یدر این مثال تادرس با واژهکه 

 تعریف کرده است. ایبرای او خاطره شمادر، پایان آن مسیر بوده
اما ، احساس خواری باوجودو  بیندرا می خود ها بالل یکی از دوستان قدیمتادرس بعد از مدت

کند و محرکی است برای او که دوباره به سمت این دیدار گویی او را از خواب غفلت بیدار می
 ،تصویر متفاوت از خود بکشد 44که  گیردمیزمانی که تصمیم ؛ برود -اشهنر ذاتی-نقاشی 

 یدر این مثال پایان روز که با واژه (.211همان: ) 12«وجدت نفسي في نهایة الیوم»گوید: می
خود  یاش درباره، مقصد تادرس در روزی است که اسیر افکار و احساسات منفیشدهبیان "نهایة"

او  نفس تادرس از یاگو شود. رت آزاداز اسا تواندمی که با رسیدن به این مقصدنحوی به بوده؛
یابد. روز مسیری را می تادرس آنو  استای دور قرار گرفتهدر فاصله یک شیء،جداست و چون 

روز به  یخالقانه شدگیمکانیاست.  گرفته قرارشخصیت داستان  فس  است که در انتهای آن ن  
وحی خود را که در واحد زمان رخ های رتغییرات و دگرگونیتا بهتر بتواند  کندمیراوی کمک 

 کند.توصیف ، دهدمی
  

 ءیشعنوان یک بهزمان 
این نوع  .مقدار" است ی"طرحواره ،گیری(اندازهء )قابلیش مفهومی  زمان   یمبنای استعاره

ی اشیاء سر یهبا انداز ،تصوری یطرحواره  یهطرحوارآن، بهبه همین خاطر و  کار دارد و کم 
از واژگانی که داللت بر مقدار  ،تصویرکشیدن مفاهیم انتزاعیشود. در بهگفته می یاتصوری  شی

)شاملی و شود کرد و غیره استفاده میداد، اضافهکرد، کاهشافزود، زیادکرد، کم مانند ،)میزان( دارند
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شمار بههای زمان لحظة" که از مؤلفهبرای "های زیر نیز نویسنده در مثال( 22: 1341قاسمی، حاجی
 کاربرده است:به را که دال بر کمیت هستند صغیرة "،"کثیفة" و"ثقیل "واژگان " آیند،می

دوام  ،آن که لحظات سخت   معتقد است و داندتادرس در پایان داستان، زمان را گذرا می
طور کامل سرگرم که به زمانی دروی  .داندزندگی را انتخاب خود شخص می یهآورند و شیونمی

سر  گویی چون بارانی بر  ؛اندزدن بودهچشم برهمیک یاندازهبهگوید که از لحظاتی می ،اشی بودهنق
عصمت، ) 11«لحظات صغیرة لم تزد علی کونها لمحة: »استها سرخوش شدهاند و از آناو آمده

2115 :291). 
کارگیری به ،دهدسازی زمان در ذهن نویسنده را نشان میآنچه در این مثال چگونگی مفهوم

 یزمان است و واژه های کوتاه  "صغیرة" برای "لحظة" است؛ زیرا که "لحظة" یکی از مؤلفه یواژه
گونه وی این ،در حقیقت .کاربرده استبرای آن بهدارد را بر امور حسی کوچک  اللتکه د "صغیرة"

 دهد.زمان را نشان می بودنحسیملموس و 
 ،تادرس هنر نقاشی  زیرا  ؛های دیگر متفاوت استزمان زمان نقاشی برای این شخصیت با

دهد که با این هنر حالت خاص نفسانی به او دست می .عد روحی اوستای برای تکامل ب  وسیله
این  .زندیک نیروی ماوراء طبیعی را برای او رقم می هرسد و اتصال بگویی به شهود عرفانی می
 .حال متفاوت بکشدهفت نقاشی متشابه و درعین ،شبشود که در یکاحساس خاص باعث می
گوید و از مخاطب ها تادرس از حالت روحی خود و لحظات اشراق میبعد از کشیدن این نقاشی

کنت طینًا  كألم تجرب لحظة کثیفة علی هذا النحو، لحظة ثقیلة کأن»پرسد: فرضی خود می
 .(234)همان:  13«وتحولت إلی کائن له روح

که در چنان ؛رودتراکم و فراوانی اشیاء به کار می بیان برای ،کثف"" یاصل ماده
 نهادن چیزی بر چیزی دیگر و جمعمالکاف" و "الثاء" و "الفاء" دال بر، بره»"اللغة" آمده "مقاییس

)ابن « و برگشود این چیزی انبوه و متراکم است و ابر متراکم و درخت پرشاخ شدن است؛ گفته می
 ،نویسنده این واژه را برای "لحظة" که از مصادیق زمان است ،در مثال فوق(. 121/ 5: 1414فارس، 

"ثقیلة" که دال بر میزان  یکند؛ همچنین واژهانگاری زمان را از دیدگاه وی القا مییءکاربرده که شبه
کاربرده ه"زمان" در نظام مفهومی خود ب بودنملموستأکیدی بر بیان در ادامه برای را و اندازه است 

 است.
"تلک" و "ذلک" دو اسم اشاره هستند که در زبان روزمره برای امور ملموس و حسی کاربرد 

 بیان مفهوم های اشاره برایدر کنار امور حسی از این اسم خود، رماننویسنده در اما در  ؛دارند
به فکر ساختن من   ،ماجراهای عاشقانهاز پشت سر گذاشتن  تادرس بعد برده است. بهرهنیز  "زمان"
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وی  .کندرفتن به دیر و خواندن کتاب مقدس را می وجودی خویش است و در خود احساس نیاز  
الفترة وصل رکود  كفي تل»: دانداش میزندگی یترین برههاصالح خود را بحرانی انجام   زمان  

دال ، رفته کاربهالفترة" " که برای "ك"تل یدر این مثال اسم اشاره .(219)همان:  14«حیاتي إلی أقصاه
یا زمانی که یوسف تادرس خبر مرگ  نویسنده است. نظر اززمان  بودنحسیءانگاری و یبر ش

 كیبدو أنني آذیته في ذل»گوید: العمل او میدهد، قبل از بیان عکسمادرش را به پدر می
بودن بر ملموس، که کاررفتهبه" برای "مساء" كدر این مثال نیز اسم اشاره "ذل .(34)همان:  21«المساء

 . داللت داردخصوص به )بعدازظهر( آن عصر  
هایی خاص " که برای زمانك" و "تلك"ذل یهرسد دو اسم اشارهای فوق به نظر میدر مثال

های اشاره مذکور، این نویسنده سعی دارد با اسم که باشندمیبیانگر آن  در حقیقتروند؛ می به کار
 ها متمایز سازد.ر زمانها را از دیگزمان

 
 خطی یطرحواره

برای امور انتزاعی  تمایز. این وجهیکی از وجوه تمایز جانداران با محیط اطراف است ،حرکت
سازی اما چون موضوع موردبحث زمان است و مفهوم ،شودحرکتی محسوب می یاگرچه طرحواره

ن خطی برای تبیین زمان در ای یهای طرحوارهاز حالت ،شودخطی بیان می یزمان با طرحواره
فزاینده از  یهسب فاصلعدی برح  ب  این طرحواره، اشیاء را در یک خط تک شده است.استفاده بخش

در  (.59: 1341)تیلر، رود کار میاستعاری در مورد تسلسل زمانی به لحاظ از و آرایدگر مییک نظاره
شده است: نوع اول معرفیشناختی،  مدل   سازی زمان، دو نوعزبانشناسی شناختی برای مفهوم

 ،زمان محور مدل   که این باشندهای زمان محور میمدل ،های شخص محور و نوع دوممدل
)بهنام، متضمن ناظر نیست؛ بلکه یک رویداد زمانی برحسب رویداد مکانی متقدم یا متأخر است 

 ک و ناظر متحرک است.دو مدل زمان متحر یمحور دربردارندهمدل شخصاما  (.22: 1334
 

 متحرک زمان  
 ؛شوداستفاده می« حرکت در مکان یهمثابزمان به»مفهومی  یزمان معمواًل از استعاره درحرکت

 یهایی که نویسنده برای حرکت زمان استفاده کرده، استعارهاما در پژوهش حاضر با توجه به فعل
ن استعاره، شخص ثابت )ایستا( در مکان بر اساس ای .قرارگرفته استمبنا « زمان جاندار است»

های زمانی از که دورهدرحالی ؛کندکه نگاهش را به سمت خاصی هدایت می قرار داردمشخصی 
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گذرد. این استعاره بر بخش بزرگی از بینش انسان از زمان حاکم است جلو به عقب بر او می
 (.31: 2112، ي)الحراص

 
 أتی

های داستان و در حالتاز چند مورد در  و داللت داردیدن فعلی است که بر آمدن و رس "أتی"
و تادرس، تادرس  يتهان یشدن رابطهبعد از قطعکار رفته است. مثاًل، زمان بهبیان برای  یمختلف

 مراقبت امتحانات درعنوان مثال وی مسئولیت . بهشودهای زیادی متوسل میبرای دیدن او به راه
یرد که شاید بتواند او را ببیند و با فرارسیدن ایام امتحانات در حالتی بین گجاهای دور را بر عهده می

وعندما یأتي میعاد االمتحانات یرتجف قلبي و : »شودگیرد، مضطرب مینگرانی و انتظار قرار می
مثال برای "میعاد االمتحانات" )زمان این که در  فعل "یأتي" (.211: 2115)عصمت،  21«یضطرب

صورت جانداری به سمت کاررفته و حرکتی ارادی برای آن مجسم شده است، بهبهمقرر و موعد( 
 است. حرکت درناظر ثابت )تادرس( 

کشد و سنجد و همان را برای مخاطب به تصویر میگاه اوضاع و شرایط خود را می ،تادرس
کند شیار میگذر زمان تو را هو بازایستاده،ات از حرکت کردی زندگیهر بار که احساس :گویدمی

 (.212)همان:  22«تي لحظة تنقلک نقلة أخری و تعرف أنها ال تتوقفتأ»که زندگی در جریان است: 
زمانی که از جانب خود با فشار و نیرویی  ؛دال بر حرکت زمان است ،"تأتي لحظة"در این مثال 
 ،ند. حرکت زمانکمنتقل می یبه جایگاه دیگر قرار دارد،انسان را از جایگاهی که  وهمراه است 

 که تنها دلگرمی انسان در مواقع سختی است. باشدمیزندگی  یافتن مثبت  جریان
 

 آن
" رود و حرکت آن شدن، فعلی است که همیشه برای زمان به کار میبه معنای فرارسیدن و نزدیک "آن 

ثابت و  ،ه ناظرک شدهاستفاده این فعلهای متفاوتی از کند. در داستان نیز در موقعیترا مجسم می
 متحرک به سمت ناظر است: ،زمان

خواهد که دهد و از او میرضا بولس کتابی از تصاویر مردم به تادرس میدر بخشی از داستان، 
آن األوان »گوید: رود و در اواخر کار به تادرس میها را نقاشی کند، هر هفته به دیدن تادرس میآن

مثال این  که (295: 2115)عصمت،  23«ض بها هذه الصوریا یوسف، البد أن نفکر في وسیلة نعر
 زمان متحرک است.بیانگر 
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تادرس کالم او  یبه گفته ،کندزمانی که استاد نعیم، تادرس را نصیحت میدر موقعیتی دیگر، 
زمان بازگشتش از ضاللت و  اکنونشود که او )تادرس( شخص گمراهی بوده و در این خالصه می
این مثال بیانگر آن است که در بستر  .(141: همان) 29«ن أوان الرجوع قد آنوإ»اشتباهات است: 

کند که از خطا و اشتباهات های مناسب به سمت انسان، وی فرصت پیدا میزمان و حرکت زمان
 خود بازگردد.

 
 جاء

هنش ها در ذخیال و تصویر آن ،هابا این نقاشی زمانهمکند و تادرس تصاویر کائنات را نقاشی می
کند به خودش نزدیک شده است؛ در این ایام یک روز از گیرد و با این افکار احساس میشکل می

آن تصاویر را  . ویبیند؛ گویی روح دیگری داردشود خود را در مکانی دیگر میخواب بیدار می
 شایهحرکت قائل است که اولین نقاشی ،خاص برای آن روز   و داندبرآمده از درون وجود خود می

"جاء" )آمدن(  .(231: 2115)عصمت،  25«حتی جاء الیوم رسمت فیه أول صوري: »کشدرا در آن می
. در این مثال نویسنده آن را برای زمان داللت دارد فعلی است که بر حرکت ارادی جانداران

فته جاندار متحرکی به سمت او ر صورتبهثابت است و زمان  که تادرس ناظر  نحویبه ؛کاربردهبه
زیرا که ضمیر  ؛حجمی برای زمان است یاین مثال متضمن طرحواره ،است. عالوه بر حرکت زمان

مربوط به "الیوم" است و آن روز خاص را چون مکانی که در آن نقاشی کشیده،  ،در "فیه"موجود 
 است.مجسم کرده

ندگی را ز ،دهدخود را از دست می یبعد از دوری سناء، تادرس روحیهدر بخشی دیگر، 
کند که سناء می باخبرهمکار سناء او را  . روزیگذراند و پیوسته در انتظار سناء استسختی میبه

 .(122: همان) 22«مني زمیلة " سناء"... تحتی جاء الیوم الذي اقترب» :در قاهره نزد عمویش است
 حرکت زمان را به ،در این مثال نویسنده بیشتر از آنکه حرکت همکار سناء را مدنظر داشته باشد

در این مثال دارای نوعی حرکت  . همچنین زمانتصویر کشیده و آن را بر خبر او مقدم کرده است
کند و عالوه بر آن زمان از دیدگاه نویسنده را مجسم می جانداربودن ،ارادی است که فعل "جاء"

 شود.که به تادرس نزدیک می را مشاهده کرد طرحواره نزدیکی برای زمان توانمی
 

 كحر
در قسمتی از داستان، تادرس . " نیز بیان کرده استك"حر ینویسنده حرکت زمان را صراحتًا با ماده
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گوید: عشق وی عقیده دارد که عشق جادو دارد و از قول یکی از دوستانش می .گویداز عشق می
صبح از خواب بیدار  دهد و دلباختگی نیرویی دارد که انسان رااحساس انسان را به زندگی تغییر می

 كیتحر»با تغییر و تحول همراه است:  هرروزبوده و  درحرکتبازی زمان در ایام عشق .کندمی
ها درک تفاوتاست که زمان  در بستر حرکت .(111: همان) 21«الزمن ال یصبح الیوم مثل سابقة

خوب را در تحوالت  ،شود؛ یعنی زمانی که انسان از لحاظ روحی به آرامش مطلوب برسدمی
 است. نیز برای شخص تادرس یفهمد این مثال مبین زمان حسیک روز می یفاصله

 
 مر  

" به معنای گذر و  که برای اما وقتی ؛رودکار میو در زبان روزمره برای امور مختلف به عبورکردن"مر 
بعد . کندقا میال حرکت را برای آن ،شدن آن است که در بطن خودمراد سپری ،رودکار می"زمان" به

روز  به کند و روزتهانی و تادرس، تادرس پیوسته خاطرات او را یادآوری می یاز ماجرای عاشقانه
این  در .(131: 2115)عصمت،  23«بمرور الوقت أصبحت حالتي أکثر سوءاً : »شودحالش بدتر می

املی برای تشدید زمان ع گویی حرکت  ؛ و زمان متحرک است باشدمیمثال نیز تادرس ناظر ثابت 
  اوضاع روحی سخت اوست.

شود که گذر زمان عاملی برای بهبود اوضاع و البته عکس این قضیه هم در داستان دیده می
عاطفی که به خود  -مثاًل تادرس بعد از پایان تحوالت روحی ؛شرایط بد و سخت ناظر ثابت است

بمرور الوقت »گوید: میو  یابدیبه آرامش دست م ،شوداش با همسرش بهتر میآید، رابطهمی
 (.144: همان) «استقرت األمور في البیت

 یرمان، حرکت زمان مختص به زمان حال نیست و از گردش ایام و گذر زمان دربارهاین در 
که یوسف تادرس در گرداب مشکالت روحی گرفتار مثاًل وقتی ؛آیدآینده نیز سخن به میان می

ال »گوید: ست خوبش در تالش است که او را آرام کند و به او میعنوان دواست، رضا بولس به
سوف" دال بر آینده و " یواژهدر این مثال  .(141: همان) 31«تقلق یا یوسف، فترة صعبة و سوف تمر

 ،که گذر زمان باشدمیکار رفته است. این مثال نیز بیانگر آن فعل "تمر" برای "فترة" )دوران( به
 است. -مشکالتی که بنیاد روحی دارنددر رمان، -ایی از مشکالت ای برای رهوسیله

  
 ناظر متحرک

های متفاوتی تواند مبنای استعارهقالب بیانی می ،در این مدل که زمان ثابت و ناظر متحرک است
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 باشد:
 

 زمان مسیر است
ان به کار اما وقتی برای زم ؛سرانجام رساندن امور استبه و  دادنفعل "قضی" به معنای خاتمه

مشخصی را مدنظر دارد و  به این صورت که گوینده خط زمانی   ؛گذراندن آن مدنظر است ،رودمی
های زیادی با فعل "قضی" "زمان" در موقعیت ،در رمان حاضر .کندآن را چون مسیری طی می

تادرس در توصیف سالی که برای تحصیل به اسکندریه چون مسیر مجسم شده است. مثاًل، هم
های یا در زمان آشفتگی .(53: همان) 31«قضیت في اإلسکندریة عامًا واحداً » گوید:رود، میمی

 .(191: همان) 32«شارداً  يقضیت أیام»گوید: کردن روزها میاش از چگونگی سپریروحی
خواهد از موضوع حتی زمانی که می ؛زمان عنصری است که نویسنده پیوسته به آن توجه دارد

کان یومًا »کند: ، چگونگی گذر زمان را قبل از پرداختن به آن موضوع بیان میخاصی صحبت کند
 .(232: همان) 33«شتویًا قضیته في البیت

مسافت خاصی را  ،های فوق بیانگر آن است که مسیر مدنظر نویسنده برای زمانمثال
 تواند کوتاه باشد مانند "یوم"و هم بلند مانند "عام".طلبد؛ هم مینمی

 
 ء استیش زمان

کنا »گوید: بیند، با افسوس میوقتی تادرس برای اولین بار گوشی موبایل را در دست رضا بولس می
 (.151: 2115)عصمت،  39«نقترب من نهایة القرن والحیاة تتغیر، وأنا في عزلتي أعیش في کهف

مبین  ،زمان شدن بهدال بر حرکت به سمت زمان است و همچنین نزدیک ،فعل "نقترب" در این مثال
 باشد.مینزدیکی  یءانگاری آن است که در حقیقت طرحوارهیمفهوم ش

 
 مجاز مفهومی

 جزء هستند: -کل یاکثرًا تحت رابطه ،زمان در رمان یمجازهای حیطه
 

 جای رخداد(جای مظروف )زمان بهظرف به
را به زمان آن  خدادهای رمظروف است، نویسنده ویژگی ،زمان ظرف و رخداد ذیلهای در نمونه

صحبت خواهد از زمان کودکی خود در شروع یکی از مباحث داستان، تادرس میاست. انتقال داده



 105   یشناخت شناسییمعن ییهدر پرتو نظر« تادرس یوسف یاتحکا»در رمان « زمان» یسازمفهوم

هذا یوم صعب الیمکن أن یمر  : »کندگونه شروع میپس کالمش را این ،که هیوالیی را دیده کند
  .(33: 2115 )عصمت، 35«هکذا

س وجود او تادر .ای سخت در زندگی اوستمرگ مادر تادرس حادثههمچنین در مثالی دیگر، 
کشد و آن روزگار را دست از کار می شبعد از مرگ کهنحویبه ؛داندمیزندگی خود  معنابخشرا 
 (.41: همان) 32«هذه فترة قاسیة»گوید: می . وی در وصف  آن زمانگذراندسختی میبه

هویت  یار خود دربارهسناء و تادرس، تادرس که درگیر افک یبعد از آشکارشدن رابطه
یک روز احساس تنهایی شدیدی بر  ،غمناک بوده است موجودات و اشیاء بوده و از این موضوع نیز

کان هذا الیوم »گوید: کند و میسختی سپری میآن روز را بهکه ایگونهبه ؛شوداو غالب می
این و  دهندمیان رخ در ظرف زممشکالت و اتفاقات  ،هامثالاین در  .(195)همان:  31«صعباً 

 .شودمیمجازی در متن ظاهر  ایرابطهدر  ،خود مشکالت جایبهظرف 
  

 ءجای جزکل به
کل روز و شب را  ،جای ساعت خاصی از طول روز یا شبهای زیادی از داستان، راوی بهدر نمونه

: 2115عصمت، ) 33«وصلت في اللیل»گوید: رود، میوقتی به اسماعیله می. مثاًل، بردمی به کار

هایش برگردد و به زندگی با خواهد که نزد همسر و بچهکه استاد نعیم از تادرس مییا وقتی .(192
في اللیل عرض األستاذ نعیم الموضوع بنفس : »گویداو می یها ادامه دهد، تادرس دربارهآن

بولس را مالقات  یا در قسمتی از داستان در روز جمعه رضا .(114همان: ) 34«الطریقة الحکمیة
  (.314)همان: 91«یوم الجمعة قابلت "رضا بولس"»گوید: کند، میمی

های فوق نشانگر آن است که نویسنده در موضوعات عادی داستان هم از پرداختن به زمان مثال
گاه مجازهای فوق دهد که بهنوع بیان عادی نشان می . همچنیننمانده استغافل  صورت ناخودآ

 کاربرده است.ساعتی از آن به جایبهیا شب را یعنی کل روز 
 

 نتیجه
به . استهسازی زمان در رمان منتخب بودمفهوم یهای فوق در پی یافتن پاسخی به نحوهداده

کارهای  و سازی زمان از سازکه نویسنده برای مفهوم باشدمینتایج تحقیق بیانگر آن عبارتی، 
 یهه و عادی نویسنده که برآمده از ذهنیت وی در باب مقول. نوع گفتار ساداستبردهشناختی بهره 

در حقیقت . این گفتمان نویسنده است یزمان است، نشانگر همبستگی زبان ادبی و زبان روزمره
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مفهوم زمان  های بیانروش یهمصر در زمین یهجامع درون فرهنگیهای ویژگی یهکنندمنعکس
 باشد.می

های تنگاتنگ زمان و مکان، مکان یکی از راهی هبا توجه به رابط، تر جهانیاز یک منظر گسترده
 یحجمی از استعاره یبا استفاده از حرف "في" در قالب طرحواره سازی زمان است. نویسندهمفهوم

صورت مسیری است که انسان آن را است. یا زمان بهبهره برده مفهومی " زمان به مثابة مکان است"
های یکی دیگر از راه د نیز،ها سروکار داربا آنانسان و امور مادی روزمره که اشیاء  پیماید.می

ء است" و با قیدهای یبه این صورت که " زمان ش ؛زمان توسط نویسنده است دادنملموس نشان
های آن مشخص و گاه با اسم یکه گاه اندازه قیدهایی از این دست خاصی چون "صغیرة"، "ثقیل"و

 گردد.است، ترسیم می شدهدادهعینی نشان  ايي" چون شكو "تل" ك"ذل یاشاره
های استعاره ،های بیانی متفاوتیخطی که مختص به زمان است نیز در قالب یطرحواره

حرکت جاندارانی نظیر انسان برای زمان، حرکتی  شدن. قائلآوردمی به وجودمفهومی خاصی را 
 یهباشد و در زمرمفهومی "زمان جاندار است" می یرهسازد که متضمن استعاارادی را متصور می

زمان ، الگوی همچنین که زمان متحرک و ناظر ثابت است.طوری ؛خطی نیز قرار دارد یهطرحوار
 نمایدمیمفهومی "زمان مسیر است" یا "زمان شيء است" را ایجاد ی استعاره ،ثابت و ناظر متحرک

دارد. در مجاز مفهومی نیز زمان چون ظرفی و دورشدن را ن شدقابلیت نزدیکزمان  ،در آن شیءکه 
شده نسبت داده هاآن های رخدادها به زمانویژگیو  است که رخدادها و اتفاقات مظروف آن هستند

 کاربرده است.جای جزئی از آن بهزمانی را که دال بر کل باشد مانند روز به ، نویسندهیا اینکه .است
بدین معنی اول اینکه زبان نویسنده از زبان عادی جدا نیست.  ؛مهم دارد ها دو پیامداین یافته

یا  شودگرفته میمکان در نظر  مثابهبه آن ،سازی زمانبه همان نحو که در زبان عادی برای مفهومکه 
. گاه ناظر ثابت و زمان متحرک و گاه داده استرخظرف، در زبان نویسنده هم همین اتفاق  مثابهبه

 است به سمت زمان در حرکت انسانمکان یا مسیری ثابت است. گاه  مثابهبهتحرک و زمان ناظر م
سازی زمان در همان چارچوب و قالب زبان عادی و پس اساسًا، مفهوم .انسانو گاه زمان به سمت 

های حرکتی، ظرف و مسیر است که به نویسنده با همان ابزارهای استعاری، مجازی و طرحواره
دوم،  یهاما نکت؛ دهد به حوادث در چارچوب زمان بیاندیشد و آن را در قالب کالم بریزداجازه می

شود این ابزارهای شناختی در خدمت مفاهیم احساسی، داستان است که باعث می یهدرونمای
 قرارگیرد.  هاآنها و تغییرات و تحوالت روحی و توصیف شخصیت و شخصیت رفتاری
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 این روزها ساده،  بدون طعم و شکل هستند. .3
 شدن سریع )گذر سریع( آن ایام مرا متحیر کرد. تمام .4

 ترین ساعاتی بود که زندگی کردم.سنگین .11
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 برند.سیر کردن خود در رنج به سر می
 تا صبح بیدار ماندم. .13
 آن شب تا صبح بیدار ماندم. .19
 برایم تعریف کرده بود احساس کردم. 91آن فضایی را که مادرم در اواخر دهه  .15
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لی بودهن لحظه سنگینی را تجربه نکردهآیا چنی .13 اید و به موجودی دارای اید؟ لحظه سنگینی که گویی گ 

 اید.شدهروح تبدیل
 در آن دوره افول زندگی من به نهایت خود رسیده بود. .14
 رسید که من او را در آن عصر آزار دادم.به نظر می .21
 شود.یلرزد و مضطرب مرسد، قلبم میو وقتی موعد امتحانات فرامی .21
 دانی که آن لحظه متوقف نمی شود.کند و میجا میرسد که باردیگر تو را جابهای فرامیلحظه .22
 ای )راهی( برای نمایش دادن این تصاویر باشیم.یوسف، وقت آن رسیده است، به فکر وسیله .23
 و زمان بازگشت فرارسیده است. .29
 تا روزی آمد که اولین تصاویرم را ترسیم کردم. .25
 ن روز فرارسید که همکار سناء به من نزدیک شد.تا اینکه آ .22
 شود.کند، امروز مانند روز قبل نمیزمان حرکت می .21
 با گذر زمان حالم بدتر شد. .23
 با گذر زمان، اوضاع در خانه تثبیت شد. .24
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 تصور "الزمن"في روایة حکایات یوسف تادرس في ضوء النظریة الداللیة المعرفیة
 

 1طیبه فتحی ایرانشاهی
 2سیدمحمود میرزایی الحسینی

 1شیرین پورابراهیم

 
ص خَّ ل   الم 

الزمن هو من أهم المفاهیم المعقدة المجردة التي استرعی انتباه العدید من المفکرین عبر التـاریخ. 
استنادًا إلی اللغة البشریة،  قام علماء علم الداللة المعرفي )اإلدراکي( بدراسة فهم االنسـان للـزمن. 
تحمل اللغة األدبیة وعلی وجه الخصوص لغة القصة وجود عناصر زمنیة. یسمح لنا تحلیل اآللیات 

ي نص القصـة المعرفیة ، بما في ذلك المخططات التصویریة واالستعارات والمجازات المفهومیة ف
من منظور داللي معرفي، بفهم هذا المفهوم المجرد وتمثیله في لغة القصة. یرمي هذا البحـث إلـی 

التحلیلي  -دراسة مفهوم الزمن في ضوء نظریة علم الداللة المعرفي باالعتماد علی المنهج الوصفي
واًل استخراج في روایة حکایات یوسف تادرس للکاتب المصري عادل عصمت؛ لهذا الغرض ، تم أ

وبحث االستعارات المفهومیة والمخططات التصوریة الممثلة في النص التي تحتـوي علـی مفهـوم 
ـة علـی الـزمن. تبـین لنـا  الزمن،کما تمت دراسة المجازات المفهومیة الموجودة في العبارات الدال 

، نتائج البحث أن الکاتب یصور الزمن کـمکان و اتجاه و شـيء وأیًضـا کــکائن ن مـن حـي  لیـتمک 
استخدام  هذا المفهوم الزمني في إطار السـرد وألغـراض سـردیة مثـل أسـالیب رسـم الشخصـیة و 
توصیف أحداث القصة. باإلضافة إلی ذلك ، تستخدم لغة السرد الحالي مجازات مفهومیة مختلفـة 

مـن  لتصور الزمن، بما في ذلك زمن الحادث بداًل من الحادث نفسه وزمن الحادث بالکامل بـدالً 
جزء منه. هذه النتائج  تبین لنا أن نظریة علم الداللة المعرفي مع نظریات أخری، قادرة علی تحلیـل 

 مفاهیم وتصورات لغة القصة وتوضیح جوانب دالالت السرد و عقلیة الکاتب.
 

الداللة المعرفیة، اآللیات المعرفیة، الزمن، عادل عصمت، حکایات یوسف : الکلمات الدلیلیة
 تادرس.
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