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  چكيده
 فراواني با وجودكنند و  خاصي از گفتمان هستند كه مانند اصطالحات عمل مي ةها گون المثل ضرب
ها يك واحد ثابت معنايي به وجود آمده كه حتي مفهوم آن از نظر معناشناسي غير قابل  در آن ،لغات

   .استشده  تعيين  تغيير و از پيش

المثل و يا خواندن آن،  رسد اين است كه با شنيدن ضرب نظر مي  مل بهأت اي كه قابل توجه و اما مسئله
ها قادرند زمان متفاوتي مانند  المثل گيرد؟ چگونه ضرب پردازي قرار مي مخاطب در چه زماني در گفته

داراي بعد  بايداي  ست و هر پوياييا پردازي پويا را خلق كنند؟ با توجه به اينكه عمل گفته حالتيزمان 
تواند در وضعيت جديدي قرار  المثل، در اين تعامل گفتماني مي ، چگونه مخاطب ضربباشدماني ز

  بگيرد؟ 
كه فونتني،  استشناسي  معنا -ايم، روش نشانه روشي كه ما براي پاسخ به اين سؤاالت برگزيده

زمانيت در  نظام«شناسان مكتب پاريس، در چند سال اخير تحت عنوان  برتراند، بوردرن و ديگر نشانه
، نظام شناسي پديدار ةبا تكيه بر اين روش و همچنين با استفاده از فلسف. اند مطرح كرده »ها گفتمان

  . كرد يمتحليل خواهرا ها  المثل زماني ضرب
تواند از وضعيت  المثل مي است كه نشان دهيم چگونه مخاطب ضرب پژوهش حاضر اينهدف از 

و در سطحي  فتهد، انتقال ياكن كه عامل تجربه آن را ايجاد مي يحالتانفصال وجودي به وضعيت اتصال 
چگونه همچنين تبيين اين مسئله كه را درك كند و  »اكنون«از آگاهي و شناخت قرار بگيرد كه بتواند 

  . داشته باشد ، دخالتاست »زمان حال«غلب اها كه  در اين نوع گفتهتواند  ميزمان دستوري 
  

  .، انفصال وجودي، اتصال حالتيي، زمانپرداز گفتهل، المث ضرب :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
گنجينة در فرهنگ عنوان نمونه  به. در فرهنگ لغات تعاريف مختلفي براي زمان داده شده است

زمان، فضايي است نامعين و منسجم كه در آن موجودات و اشيا «: خوانيم مي 1زبان فرانسه
 :Imbs & Quemada, 2004)»شود توالي مشخص مي قرار دارند و با دو ويژگي پيوستگي و

رسد  مينظر  به  فضايي است نامعين كه « :چنين آمده است نيز اين روبرفرهنگ در .  (908
درآن موجودات به صورت غير قابل بازگشتي در تغيير و دگرگوني بوده، همچنين حوادث و 

  . (Robert, 2007: 625) »ها به صورت متوالي در جريان هستند پديده
كه زمان يك  ينشده از زمان وجود دارد وآن ا داده وجه مشتركي در اين دو تعريف ارائه

موجودات و تغييرات و تحوالتشان كه واحد و  همةظرفي كلي و جهاني براي  ؛ستا فضا
ها  حال اگر بخواهيم براي گفتمان. در اين تعاريف فقط يك زمان كلي وجود دارد. منسجم است
در شرايط  »زمان گفتمان«ا تعريف كنيم، چگونه بايد تعريف كنيم؟ اصطالح مفهوم زمان ر

كه  جز اين ،كند نمي يكسان و به شكل ظرف كه در فرهنگ لغات آمده است، معنايي پيدا /واحد
بتوان معنايي براي زمان  است ممكننا بگوييم هر نوع گفتماني در زمان جريان دارد و تقريباً

ها و موارد زماني  براي شرايط گوناگون، موقعيت 2عنايي مشتركپيدا كرد كه يك واحد م
 كه عمالً حالي  در. شده در فرهنگ لغات داشته باشد، مگر همان تعاريف ارائه بر متفاوت در

 خود از قيدها و اشكال مختلفي براي زمان استفاده ةروزمر هاي هما در تجرب. گونه نيست اين
 موقع كسالت و ناراحتي زمان كنديا چه زود گذشت  :گوييم مي در زمان خوشي مثالً ؛كنيم مي
. زمان خالي است ،ولي در انتظار ؛پر است در دوران كودكي گويي زمان كامالٌيا مثالٌ گذرد  مي

ها  اين. نه پر و نه خالي را ؛نه كند را ،دهد مي ساعت نه زمان تند را نشان ةكه عقرب در حالي
   .3غير عينيشده و يا زمان  ان زمان كيفي، زمان درونيهم ؛هاي احساسات ما هستند زمان

طور تجربي و شمي بپذيريم كه زمان قدرتي است كه  كه به نيست جز ايناي  اين چاره بنابر
 دار حاالت مختلفي اساس اعمال معنا شود و اين قدرت بر مي به ذهن و روح و روان ما تحميل

زمان داشته  بارةيا ديدگاه مشخص و ثابت درتوانيم يك نگرش  نمي در اين صورت. پذيرد مي
  . كنيم مي طور متفاوتي درك و دريافت در هر عمل يا گفتماني، زمان را به زيرا ؛باشيم

 كوشيم ميم، بلكه كنيهاي زمان را حل  همگوني نا ةمسئلآن نيستيم تا  درصدددر اين مقاله 

 
1
 Trésor de la langue française,  

2 Un sème 
3 نهشعيري، . به د. رك  يل نشا نا شناختي گفتمان، - تجزيه و تحل .188، ص 1385مع  
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 ها، المثل ضربو از خالل سي معناشنا -ل زمان را با روش نشانهضمسئله يا به عبارتي مع
  . يمكنبررسي  عنوان گفتماني پويا، به

كه زمان بعد  اند براي اين شناسان مكتب پاريس اظهار داشته ژاك فونتني و گروه نشانه
دار به چند صورت به  اين رابطة معنا. دار شكل گيرد اي داشته باشد، بايد در يك رابطة معنا نشانه

، براي برخي ديگر در روند 4محتوا/ ساز بين صورت ي در رابطة معنابراي برخ«: آيد وجود مي
دارد  6ساز هاي فيزيكي معنا اي نمود گيرد، براي عده شكل مي 5ها ارزش/ ها ارزش زايشي فرا

هاي  و در آخر، براي برخي داراي نمود 7)نيروي دروني، مجازي/ ارتباط ميان حضور فيزيكي(
  . (Fontanille & Bertrand, 2006: 14- 15)» است 8)گر ثالثكنش/ كنشگر اول(پردازانه  گفته

 ةصورت جزئي رابط يعني به ؛ايم ما براي تحليل خود از مورد اول و سوم استفاده كرده
ارتباط ميان حضور فيزيكي و نيروي دروني  ،تر  ميان صورت و محتوا و به صورت كلي

پل فيلسوفاني مانند از نظريات  ،اناسشن نشانهبر   عالوه ؛ چنانكهدهيم مجازي را نشان مي
  . ايم شناس هم سود جسته پديدار ريكور و موريس مرلو پونتيِ

و يا  المثل ضربرسد اين است كه با شنيدن  نظر مي  به ملأكه قابل توجه و تاي  مسئله
قادرند  ها المثل ضربگيرد؟ چگونه  مي ي قرارپرداز گفتهخواندن آن، مخاطب در چه زماني در 

ست و هر ا ي پوياپرداز گفتهكه عمل  اني مانند زمان تجربه را خلق كنند؟ با توجه به اينزم
 ، در اين تعامل گفتمانيالمثل ضربباشد، چگونه مخاطب   داراي بعد زماني اي بايد پويايي
  تواند در وضعيت جديدي، در وضعيت شناخت قرار بگيرد؟  مي

تواند از  المثل مي ضربهيم چگونه مخاطب مقاله آن است كه نشان داين  ةهدف از ارائ
كه عامل تجربه آن  حالتيبه وضعيت اتصال ) اگزيستانسياليستي(وضعيت انفصال وجودي 

  . ، انتقال يابدكند مي را ايجاد
 ،پژوهش ةدر قسمت اول پس از پيشين :از سه قسمت تشكيل شده است جستار حاضر

شناختي زمان مورد مطالعه قرار  نشانه تحت عنوان روند ،هاي نظري مربوط به زمان بحث
 ،پرداخته و در پايان المثل ضربمطالعاتي و تحليل  ةدر بخش دوم به معرفي پيكر ؛گيرد مي

  . مورد تحليل و بررسي قرار خواهند گرفت ها المثل در ضربهاي زماني  نشانه
  

 
4 Expression et con tenu  
5 Valences et valeurs 
6 Instances sémio-physiques 
7 براي اين مورد فونتني اصطالحات   Saillances/ Prégnances را به كار برده،   Sail lances همان چيزي است كه واضح و روشن است و مورد توجه ما قرار مي گيرد، ولي   Prégnances باشد  ه مي  . نيرويي است كه از طريق ذهن به ما تحميل مي شود، و مجازي و بالقو  
8 ئل بر   وكه مي باشد كه قا وتيك سوبژكتل ژان كلود ك به سمي وط  اين نظريه مرب Instances énonçantes   يعني Prime actant   و Tiers actant  است .  
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  پژوهش ةپيشين. 2
با  9»و جمالت قصار ها المثل ضرباصطالحات، « ةدر مقال )1961(گرماس آلژيدراس ژولين 

و جمالت حكيمانه پرداخته  ها المثل ضربشناختي به بررسي  هاي ساختاري و زبان روش
نشيني  اختارهاي آنان را با استفاده از محور همسها،  ها و مدلول دال ةاو با مطالع. است

ان داده است معنايي را نش ةهمچنين چگونگي توليد معناهاي ضمني و هال. مقايسه كرده است
  . )استهاي او به زبان فرانسه  مثال(

تحليل «تحت عنوان ) 1984( اي ال، در مقالهغادبيات كشور پرت ةاستاد دانشكد ،فرناندو بلو
پرداخته و كوشش ها  آن به بررسي 10»ها المثل ضربشده در  گرفته كار و بررسي منطق به

رفته را توضيح  كار هاي به ها و فعل ان اسممي ةي رابطشناس زبانكند با استفاده از مطالعات  مي
ي او اه مثال(دهد  ، جمالت قصار و حكيمانه را نشان ميالمثل ضربهمچنين تفاوت ميان . دهد

  . )استالي غي پرتها المثل ضرب
كنشگران زباني «با عنوان  )1984(اي  در مقاله، استاد دانشگاه آلزاس فرانسه ،يان كردليس

 ةاز نوع تحليل زباني به مثاب ها المثل ضربد كه تحليل كناثبات  كوشد مي 11»ها المثل ضربدر 
عنوان واحدهاي معنايي  را به ها المثل ضرب يو .استاي نيست، بلكه تحليل گفتمان  نظام نشانه

هاي او از زبان انگليسي  مثال( استزباني  ةگيرد كه مربوط به كل جامع مستقلي در نظر مي
  . )زبان فرانسه نيز آورده شده استبه ها  آن كه معادل است

گيري از  با بهره 12»المثل گفتار ضرب« )1984( ةدر مقال، استاد دانشگاه لوون ،رودگم
ها را تحليل كرده و در  المثل ويژه رومن ياكوبسن، ساختارهاي ضرب ، بهشناسان زبانرويكردهاي 

  . دهد بررسي قرار ميثيرات آن را مورد أهاي زباني و ت ها فرستنده، گيرنده، نقش آن
اين سه مقاله در مجموعه مقاالت دانشگاه ليل به كوشش فرانسوا سوار و كلود بوريدان 

  . اند به چاپ رسيده) 1984(
 13)1999( خود ةي دانشگاه استراسبورگ، در مقالشناس زباناستاد  ،ژرژ كلبر

كه  كند ت مياثبا ،ي به چاپ رسيدهشناس زبان ةكه در مجل »معنا و اسم: المثل ضرب«
. باشند گذاري يك شرايط خاص مي به نوعي نام ؛قانونمندند و شكل ثابتي دارند ها المثل ضرب
را مانند واژگان زبان به صورت واحدهاي معنايي ها  آن پيچيده بوده و بايدها  آن معناي

 
9

GREIMA S, Algirdas Julien (1960), « Idiotismes, Proverbes, Dictons » , Cahiers de lexicologie, n°3, Paris, Didier.    
10

BELO, Fernando (1984), “Proposit ion d ’une méthodo logie d ’analy se des logiques d ’un corpus proverbial » , in : Richesse du Proverbe, vol 2, Typo logie et fonctions, par François  Suard et Claude Buridant, , L ille, Un iversité de Lille.  
11

KERDILES, Yann  (1984), “Les acteurs langagiers dans les proverbes”, op.cit.   
 
12

RODEGEM, F. (1984), «  La parole proverbiale » , op.cit.  
13

KLEIBER, Georges (1999), “Proverbe : sens et dénomination, Le Proverbe, un pro …nom » , Revue de linguis tique et de d idactique, Nancy , 3 septembre, n°17.   
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  . مستقل در نظر گرفت
اي  رساله ؛ها المثل ربمايه و ض دروندر كتاب ) 2006(ماري ويستي و پير كارديو    -ايو
به تحليل  شناسانه نشانهو  شناسانه زبانبا روشي  14ها المثل شناسانه در باب ضرب معني
ريشه در  اند كه اين جمالت كامالٌ ي زبان فرانسه پرداخته و اثبات كردهها المثل ضرب
  . استاي  شناسي دارد و به نوعي اسطوره مردم

اي تحت عنوان  در مقاله 15)1388(ا بصيري زاده و عبدالرض در ايران محمد حسين
به  »ي زبان فارسي با توجه با آيات و احاديثها المثل ضرببررسي جنسيت در «

كه ريشه در فرهنگ عامه  ها المثل ضرب كنند جنسيتي داشته و اثبات ميه نگا ها المثل ضرب
اساس  برايشان . دنسبت به زنان دارن يهاي ناعادالنه و غير قابل پذيرش گاه داوري ،دارند

بيني، بيان ناقص و ضعف ادراك  اوهام، ظاهر ةرا به چهار دستها  المثل ، ضربمفاهيم ديني
  . استتوصيفي  -تحليلي ،شده گرفته كار روش به. ندكن بندي مي تقسيم

هاي فارسي در دو  المثل بررسي ضرب«در مقالة خود با عنوان  16)1389(حسن ذوالفقاري 
شده  ها را در دو سطح ياد كوشد آن المثل مي پس از تعريف ضرب» يسطح واژگاني و نحو

در سطح واژگاني مواردي از قبيل ميزان كاربرد واژگان بيگانه، واژگان ممنوع، . بررسي نمايد
در سطح نحوي . دهد جايي واژگان و فوايد برخي واژگان را مورد تحليل قرار مي به تغيير و جا
ها را از نظر فعل، ساختمان و وجه  هاي مثلي و ترتيب و انواع آن ملههاي مثلي، اجزاي ج نيز جمله

  . گيري و مطالعة موردي است تحليلي و به صورت نمونه - روش وي توصيفي. كند بررسي مي
هاي  المثل ضربزن در «اي تحت عنوان  در مقاله 17)1390(كيوان زاهدي و آسيه ايماني 

ي زبان ها المثل ضربمورد از  42به بررسي  »رويكرد تحليل انتقادي گفتمان: انگليسي
- را به سه ساختار يكسان، مشابه ها المثل ضربانگليسي پرداخته و با رويكرد فركالف 

اند كه مناسبات قدرت بين زنان و مردان  و نشان داده  بندي كرده متفاوت و متفاوت تقسيم
مرد ساالري است كه در  ،ختاراو نظام گفتماني حاكم بر اين فرهنگ كالن س استمتفاوت 

  . زبان بازتاب يافته است
  
  

 
14

VISETTI, Yves-Marie, CADIOT, Pierre (2006), Moti fs et Proverbes, Essa i de Sémantique proverbia le, Paris, PUF.   
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  شناختي زمان روند نشانه: رويكرد نظري. 3
هاي زماني را به چهار دسته تقسيم كرده كه هر دسته به سه صورت  نشانه 18نيستوگآسنت 
  : شود مي نمايان
و زماني  نگري، بازگشت به گذشته و خاطره، هم بيني و آينده پيش: سه نوع تحول روحي .1
 ؛ حاليت

 ؛ انتظار، خاطره، توجه: شناختي -احساسي ةسه شيو .2

مسائلي كه روح و روان را «و يا  »گذرند مي مسائلي كه«سه نوع تصوير زماني توسط  .3
كنند كه  مي تصاويري را خلق«ها  اين ،آيد، و در واقع مي وجوده ب »دهند مي ثير قرارأتحت ت

 يك شود كه هر مي مربوط به روان و ذهن ما پديدار را سه نوع تصوينجيا و از »ايستا و ثابتند
 وجوده كه انتظار را ب »تصاوير پيش از موعد«و يا  بيني گويي يا پيش پيش: نشانه هستند

د و در نبخش مي فعليت خاطرهبراي روايت كه به  »مانده تصاوير باقي«يا رد و اثر  ؛دنآور مي
  ؛دنبخش مي را تحقق توجهكه  »تصاوير حاضر«يا  دريافت و ادراك ،نهايت
گويي براي انتظار، روايت براي خاطره و نگرش و بينش براي وضع  پيش: سه نوع بيان .4

 . 19اكنون و موجود

شده در باال را بررسي  ان مكتب پاريس نيز مطالب ذكرشناس نشانهژاك فونتني و گروه 
و غيره معتقدند كه  ن، هايدگريگوستآپيش از سقراط، سنت ة اساس نظريات فالسف و بر كرده

در اين دنيا باشيم و با  20چيزهاي موجود »شدن و اتفاق« دهد دلواپسِ مي زمان به ما امكان
هيچ زمان و تغيير و و نيز  21»هستي مطلق«وجود،  در. مواجه شويمها  آن تغيير و تحوالت

زمان را با آن  ةكنيم و براي مواجه در تغيير زندگي مي ،22بودن تحولي نيست، حال آنكه در
ست كه وجود و هستي را با آن ا اي زمان اولين ماده يا اولين نشانه ،كنيم، در واقع مي ابداع

و  24زمان تجربه: اند شناسي دو نوع زمان را مطرح كرده و از نظر هستي 23دهيم مي تشخيص
 زماني است كه دنيا را پويا و فعال ؛زمان وجودي، زمان مكان فيزيكي است. 25زمان وجودي

 به عبارت ديگر .آورد كه غير قابل بازگشت است مي پديد اي سازد و تغييرات مادي مي
ي از آن با عنوان شناس نشانهكننده است و در  برنده و زايل از بين ،توانيم بگوييم زمان مي

شناسانه است و با  كه زمان تجربي، زماني روان در حالي ؛شود مي ياد 26انفصال از عالم هستي
 

18 ،19فيلسوف فرانسوي قرن   Saint Augustin  
19 BERT RAND Denis  et FONTANILL E Jacques (2006), Régimes sémiotiques de la temporalité, La flèche brisée du temps, Paris, PUF, p. 7.  
20 Le devenir des choses 
21 Etre 
22 Existence 
23 . 5همانجا، ص    
24 Temps de l'expérience 
25 Temps de l'existence 
26 Débrayage ontologique  
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را در اي  و تجربه ، پيوسته استباشد مي فت هر جسمي كه داراي زمان فيزيكيدرك و دريابا 
زمان درك و دريافت  ،بنابراين زمان تجربي .آورد مي آن جسم و در ادراكش به وجود

باشد كه اتصال با عالم  مي واسطه با دنيا ملموس و محسوس بوده و حضور بالفصل و بي
ولي اين دو زمان از هم جدا  ؛مان شوش استاين زمان حضور در جهان، ز. است 27هستي
وجودي  يعني امكان ندارد شرايطي وجود داشته باشد كه در آن زمان يا كامالٌ ؛نيست

  . شوشي و تجربي باشد يا كامالٌ) اگزيستانسياليستي(
: ان، زمان داراي دو وجه استشناس نشانهبر نظر  شويم كه بنا مي به اين ترتيب متوجه

اين زمان در يك روند روايي يا  ةبودن در زمان اكنون است كه به وسيليك وجه حضور و 
يك وجه زمان تجربه يا زمان شوشي است بين بودن اكنون و  ؛جوييم مي صوري شركت

  . درك عالم هستي و اين دو همواره در تنش هستند
بودن  نيتزما ةتواند بين مسئل مي ياب يا گفته پرداز گفتهمهم اينجاست كه چگونه  ةولي نكت

  د؟ كنكه رخ داده و او در آن واقع شده، ارتباط برقرار محسوسي  ةو تجرب) وجود داشتن(
 ,Vide. Ricoeur) ايم ، ما از نظريات پل ريكور استفاده كردهسؤالبراي پاسخ به اين 

و  توانند زمان را دوباره ترسيم كنند مي است كه 28»ابزارهاي فكري«او قائل به  .(189 :1985
را  »بودن«ميان زمان تجربه و زمان هستي  ةتصوير بكشند و نقش پل ارتباطي و واسطبه 
به  كوشد ميهاي زمان ارائه دهد،  كه راه حلي براي ناهمگوني ريكور به جاي آن. كنند مي ايفا
بنا بر نظريه او، بين زمان وجودي و جهاني از يك طرف و زمان ذهني . زمان بپردازد ةتجزي

زمان «يعني  ؛رود مي فراترها  آن شود كه از هر دوي مي ف ديگر، زماني خلقو تجربي از طر
اين لحظه، تمام  دليلآورد كه به  مي به وجود اي محوري لحظه «گفتماني يا روايي كه  »سوم
 :Ibid)»كنند مي شناسانه معناي جديدي پيدا هاي روان هاي وجودي عالم هستي و جنبه جنبه

استفاده  »شمار زمان گاه«، ريكور از 29»محوري ةلحظ«دن مفهوم براي به تصوير كشي .(196
  : گويد مي كرده و

آورند كه از آن لحظة محوري جدا شده و با  سو، حوادث جايگاهي در زمان به دست مي از يك
از طرف ديگر، حوادث زندگي خود ما وضعيتي نسبت ... شوند  گيري مي سال، ماه و روز اندازه

اساس موارد  شمار بر كنند؛ چنانكه ظاهر شدن گاه دار پيدا مي و مدت دار به حوادث تاريخ
نگارانه است و نقش واسطة ميان  اند، ويژگي زمان وقايع فيزيكي و نيز حوادثي كه تجربه شده

 
27 Embrayage ontologique  
28 Instruments de pensée 
29 Moment axial  
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كند و از سوي ديگر  سو زمان، تجربه را جهاني مي از يك. كند انداز زماني را ايفا مي دو چشم
به اين ترتيب زمان، قصه و روايت را در زمان دنيا . كند و اجتماعي ميرا انساني  جهاني ةتجرب
  . Ibid: 196- 197)(آفريند  مي
با تقويم  هاي مختلف مثالٌ شناسي زمان به صورت فيزيكي و روان ةدو حوز بنابراين

شده و زمان  جهاني ةزمان تجرب -در اين بازي پوياي زمان، . آيند مي به عينيت در) شمار گاه(
ست كه ها ا المثل ضربنظر ماست، كار فرهنگي  وردآنچه م -شده، انساني و اجتماعي هانيِج
 را به وجود لحظة محورينقش واسطه را ايفا كرده و آن  ،»ابزارهاي فكري«عنوان  به
  . آورند مي

ان شناس نشانهپويايي زمان است، با تكيه بر نظر  ةدهند محوري را كه نشان ةما اين لحظ
ميان دو جريان در  ةيعني در زمان سومي كه واسط ؛دهيم مي قرار 30ود ادراكيخ ةدر حوز

 شناسي روان و زمان 31)ادراكانه برون(  حضور فيزيكي زمان :حال نوسان است
در ) جسمانه( »خود ما«به اين ترتيب قابليت و قدرت . ذهني و حسي 32)ادراكانه درون(

 گفتهشود و  مي گيرد و نمايان مي دراكي شكلا ادراكي و درون نوسانات ميان دو دنياي برون
آورد كه دو يا چندين مسير  مي به وجوداي  ادراكي با اين فرايند، خود) المثل ضربدر اينجا (

  . زماني را طي كرده است
آورد كه دو مسير  مي ادراكي را به وجود چگونه اين فرايند خود المثل ضربحال بايد ديد 

و گفته در يك زمان در حضور فيزيكي در اين دنيا  پرداز هگفتزماني را طي كرده است؟ 
گيري  كار هاند، با ب ادراكانه قرار گرفته در شرايط برونكه ياب  گفته /پرداز ؛ گفتههستند
آورد كه در  مي شناختي به دست -بيان جمعي استكه به نوعي  - يا با شنيدن آن المثل ضرب
براي اثبات اين . دشو مي ادراكي منجر به خود ،نهايتادراكانه است و در  دروناي  تجربه ،آغاز

   .چه نوع گفتماني هستند ها المثل ضربموضوع بايد ببينيم كه 
  

  هاي روايي يا صوري گفته ؛ها المثل ضرب. 4
شناختي  معنا -با رويكرد نشانهها را  آنكه بتوان اي  عنوان پيكره به ها المثل ضربانتخاب 

اين انتخاب با هزاران متن كوچك  به واسطةزيرا  ؛رسد نظر مي ه ب اندكي دشوار ،تحليل كرد
 گونه توالي متني با يكديگر ندارند كه بتوان يك نظر كلي ارائه داد، ولي كار داريم كه هيچ و سر

 
30 Proprioceptivité  
31 Extéroceptif 
32 Intéroceptif 
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ولي با كدام  ؛ها يك نتيجه گرفت بندي كرده و با بررسي هر دسته از آن را دستهها  آن توان مي
اشكاالت « :گويد شناس مي زبان يسرتو  ساختاري؟ ميشل دو هاي كامالٌ روش؟ با روش

كنند و عمليات  مي جداها  آن ها را از بافت تاريخي ساختاري اين است كه متن هاي كامالٌ روش
 مخاطبين را در شرايط خاص زماني، مكاني و غيره حذف كرده و براي اينكه مباحث كامالٌ

 ,De certeau)» برند مي ي كاربردي روزمره را از بينشناس زبانعلمي را به كار گيرند، روال 

جز كاربرد  ،مدلول يك واژه چيزي نيست«: كند مي او با نقل از ويتگينشتن بيان.  (62 :1983
   ).Ibid( »آن در زبان

 ةاخير است كه بر فلسف ةشناختي دو ده معنا - روشي هم كه ما به كار برديم، نشانه
 زيرا مثالٌ است؛هفتاد گرماس  ةساختاري ده هاي كامالٌ فاوت با روششناسي تكيه دارد و مت پديدار
 ، ياUne hirondelle ne fait pas le printemps »شه با يك گل بهار نمي«شود  كه گفته مي زماني

با  نخست، ما Chat échaudé craint l'eau froide ،»ترسه گزيده از ريسمون سياه و سفيد مي مار«
بلكه با گفتمان كه تحقق عيني  ،كار نداريم و سر ،ها كه انتزاعي است امي از نشانهعنوان نظ به ،زبان

 Signification ياينجا معنادر  دوم اينكه ؛مواجهيم ،اي قابل درك و دريافت است زبان و پديده

هاي بالفعل و  بلكه گفته ،جمالت انتزاعي مهم نيست و استمهم  Sensبلكه مفهوم  ،نظر نيست وردم
ها  المثل درست است كه ضرب. سازند دار مي هاي مستقل مفهوم اي مهم هستند كه واحد شده ادا

كه يكي از خصوصيات  تر آن كنند و مهم ولي در حقيقت در گفتمان عمل مي ،واحدهاي زباني هستند
هاي  ها اين است كه اين توانايي را دارند كه بافت اصلي خود را ترك گفته و وارد بافت المثل ضرب

از روستا به شهر، از شهر به روستا، از آشپزي به هنر، از مسائل روزمره به  مثالٌ ؛جديد شوند
در ديزي باز است، حياي گربه «المثل  ضرب براي مثال مرجع؛ . ..مسائل سياسي و بالعكس و

مالحظه است و از  رود كه كسي بي ، مربوط به آشپزي است، ولي در شرايطي به كار مي»كجاست
و  33»باشدآشي بپزم كه رويش يك وجب روغن «كند يا  استفاده مي  حياي ديگران سوءحجب و 
تر  شناسي تحليل كرد، بلكه به ابزاري كامل ها را با مفاهيم كالسيك زبان آن توان اين نمي بنابر. غيره

 يزناست ) در مفهوم انتزاعي آن( زبانو  شناسي زباننيازمنديم تا بتواند مسائلي را كه خارج از 
  . روشن سازد

 ، تعاريف متعددي برايها المثل ضرب دربارةشناسي معاصر  نهاي زبا پيش از بررسي
 ةنوعي شيو: گفته است ها المثل ضرب دربارةسقراط «عنوان نمونه،  ارائه شده بود، بهها  آن

 
33 ات بگيرند، آشي مي بردند كه روغنش بيشتر باشه ولي اال  لي ي خواستند ما وط به دوره ناصرالدين شاه بوده كه براي هر كسي كه م شنداين گفته مرب خط و نشان بك ود كه بخواهند براي كسي  ه كار مي ر . ن كال در مواردي ب  
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، حتي گفته شده »حكمتي كه كاربرد عمومي دارد« ؛»ماند مي بيان كه كوتاه است و در حافظه
 :Rey; Chantreau & et al, 1990)» اند هايي هستند كه بسط داده شده المثل ضربحكايات، «

27).  
داند كه معنا و  مي اسمرا همانند ها  آن ژرژ كلبر اخير، ةان دو دهشناس زبانبين از اما 

 - و ژان Kleiber, 1988: 217)(تثبيت شده و به هيچ وجه قابل تغيير نيستند  مفهومشان قبالٌ
نامد كه خودشان يك موقعيت و يك وضعيت ثابت  مي جمالت موقعيتيرا ها  آن د آنسكمبركلو

نظر  به  Anscombre, 2000: 10)( كنند مي را به همراه دارند و بافت كل متن را نيز تعيين
به صورت شفاهي وجود داشتند و  ،آيند نوشتار در ةكه به مرحل ها قبل از اين رسد اين گفته مي

 المثل ضربآمده صد  دست طبق تحقيقات به. هاي زندگي بوده است يف واقعيتهدفشان توص
گرانه بوده  موعظه ةفرانسوي برگرفته از صد داستان است كه خود متشكل از چهار هزار جمل

ها  اين داستان. بوده است گونه ايندر زبان فارسي نيز  و قطعاٌ (Rodegem, 1984: 122)است 
 و» حكمت قدما«گرفته از  بر بيشتركه معلوم و مشخص نيست و  اتفاق افتادهاي  در گذشته
فرهنگ  ةكه در مقدم طور ست و همانا ها ها و افسانه اسطوره »يكي بود، يكي نبود«شبيه 
اند و در  ها داراي محتوايي حكيمانه اين گفته« :آمده ها و اصطالحات زبان فرانسه المثل ضرب

قالبي دارند كه توان  ؛دهد مي ها پيوند به اسطورهرا ها  آن خود قدرت پنهاني دارند كه
ماند و حكمت  مي نهفته است كه در حافظهها  آن برد و مفهومي در مي را باال شان ياجتماع

 :Rey; Chantreau & et al, 1990)» كند مي نهفته در آن حقيقتي روشنفكرانه يا اخالقي را بيان

. دنگير مي جايجمعي  ةحافظ قي و اجتماعي دردليل بار تاريخي، اخاله بدين ترتيب ب .(27
دهند كه اعتبار غير قابل انكاري  مي اند و از لحاظ گفتماني مدلي ارائه را پذيرفته ها همگان آن

  . Kleiber, 2000: 40)( ميز، ميز استكه  طور همان ؛ست قرارداديا دارد و واقعيتي
 ةام افراد وابسته به يك جامعجمعي تم ةتوانشي است كه در حافظ المثل ضرب بنابراين

در بطن جامعه و درون اذهان مردم شكل گرفته و  زيرا ؛زباني مشترك به ثبت رسيده است
 ،در واقع. فرهنگ مردم آن سرزمين و فرهنگ منسجم آن مرز و بوم نيست ةچيزي جز چكيد

 ،اصطالحاتي و ها المثل ضربهاي مكرر  گو و اند و از بطن همين گفت گو كرده و ها گفت انسان
 ةرفته به صورت يك جمل و رواج يافته و رفتهشده هاي روزمره خلق  اساس وقايع و داستان بر

 ةدانيم ساختارها در حافظ مي كه طور اثباتي و غير قابل انكار در جامعه پذيرفته شده و همان
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امكان اند و  هاي گفتماني به ثبت رسيده زباني، در آرشيو زبان، در تقابل ةفرهنگي جامع
. گيرد مي اين اشكال زباني را فرا خوانده و به كار پرداز گفته. وجود نداردها  آن ريختن هم به

گذارد، حضوري قوي  مي ثيرأبيني ما ت كه بر نگرش و جهان ها المثل اي ضرب حضور اسطوره
اند تو نمي كسي و آفرين است و گريز از آن ممكن نيست است كه نياز به استدالل ندارد و باور

  . آن را بازسازي و دگرگون كند
و  عاطفي، عمليها داراي سه بعد  همانند ديگر گفتمان ها المثل ضربكه، اينديگر  ةنكت
در ارتباط با  زيرا ؛پردازيم ها نمي آن ما در اين مقاله به بعد عملي و عاطفي .هستند شناختي

. ستا ها ، بعد شناختي آننظر و در ارتباط با زمان است وردآنچه م. باشد نمي مبحث زمان
، شناخت را به دو معناشناختي گفتمان -تجزيه و تحليل نشانهشعيري در كتاب رضا  حميد

بعد  بارةدر )84 -50 :1385شعيري، ( يشوشو  كنشيشناخت : بندي كرده است گونه تقسيم
  . اي يا شوشي است ، بايد بگوييم كه از نوع شناخت اسطورهها المثل ضربشناختي 

كنندة شرايط حضور يا گونة زيستي ما در مقابل  اي شناختي است كه تعيين ت اسطورهشناخ
كه ما » توان آن را شناخت شوشي ناميد به همين دليل است كه مي. يك موضوع يا جريان است

» دهد؛ اين نوع شناخت با شدن ما در ارتباط مستقيم است شدت تحت تأثير قرار مي را به
   ).55: همان(

يك شيء با « گيريم، كه  كارگيري آن در مقابل چيزي قرار مي المثل يا با به يدن ضربما با شن
كند و به جاي تأثير بر  حضور ما را پر مي. عملكرد فني نيست، بلكه بر فراز آن قرار دارد

اي، حضوري قدرتمند است  حضور اسطوره. دهد هاي ما، باور ما را مورد هدف قرار مي دانسته
اي به جاي آنكه  پس شناخت اسطوره. به استدالل يا صغري و كبري چيدن نداردكه ديگر نياز 

آفرين است؛ نوعي حضور است كه گريز از آن غير ممكن است و جنس  آفرين باشد، باور دانش
  .)همان(» اي است كه شناخت كنشي داراي جنسي ترتيبي يا برنامه است؛ در حالي رخداديآن 

كردن به يك دنياي شناختي تعلق دارند؛ حتي   تن و باوردانس«: دارد گرماس اذعان مي
كورتز نيز . ژ .(Greimas, 1983: 54) »گيرد مي بر باور قبل از دانستن وجود دارد و آن را در
به ها  آن بين ،فاعل وهم مرتبطند ه داند كه ب مي باور كردن و دانستن را دو دنياي شناختي

فونتني هم معتقد  ژاك. دشو مي نستن با باور ميسرپذيرش دا. دنبال شناخت، در نوسان است
  . دانستن است است كه دانستن در واقع باورِ

يعني  ؛در آن نهفته است دانستنعالوه بر بعد شناختي كه فعل  المثل ضرببه اين ترتيب 
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 ،عاقبت«، بدانيد »شود مي شتر دزد ،تخم مرغ دزد«بدانيد كه  :گوييم مي طور ضمني به
 »ن بترس كه سر به تو داردآاز  ،هو دارد و از آن مترس كه هاي«، بدانيد »شود زاده گرگ گرگ
 Sachez qu'une hirondelle ne fait pas leـي فرانسه ها المثل ضرب بارةيا در ...و 

printemps, Nous estimons qu'il n'y a pas de pire eau que l'eau qui dort  و غيره، داراي
هاي فرهنگي، مذهبي و عقيدتي دارد كه  عتقادي است كه ريشه در بافتيك باور اجتماعي و ا

است كه  گفتني. بر دانستن مقدم است و ديگر الزم نيست كه مخاطب را مجاب نمود كامالٌ
  . 34آفرين است باور امريك  ،»تكرار«

انجام شده و  است كه قبالٌ 35قضاوتي ؛است حكمالمثل همانند يك  ضرب معتقد استآنسكمبر 
، به 36عنوان يك ضامن كنيم و به يادآوري ميآن را  بريم در واقع ا وقتي در گفتمانمان به كار ميم

المثل همانند وكيلي است كه از قانوني  ضرب ةگويند« :گويد مي يو .كند استداللمان كمك مي
ه شد گرفته كار ها، كلمات به المثل نوع حضور ضرب. (Anscombre, 2000: 100) »كند استفاده مي

  چگونه؟ . كند اي است كه مخاطب را مجاب مي گونه بندي آن به ها، حتي تركيب در آن
با يك نظام روايي مواجه هستيم كه موقعيت را به صورت  به نوعيما  ها المثل ضربدر 

از يك موقعيت ابتدايي به وضعيت ثانوي . كشد مي به تصوير 37عيني و ملموس يا تجسمي
 ,Qui vole un œuf »شود مي تخم مرغ دزد، شتر دزد«: ان نمونهعنو به. دهد مي تغيير معنا

vole un bœuf ،»پايان شب سيه « ؛»از تو حركت، از خدا بركت« ؛»گرگ شود ،زاده عاقبت گرگ
  . و غيره» ترسد مي گزيده از ريسمان سياه و سپيد مار« ؛»سفيد است
 ، فورا38ٌعمليات القايياشد يا ب عقد قرارداديد و بدون آنكه شو مي آغازاي  از نقطه روايت

 مثالٌ. هم حضور فاعلي  د، آنشو مي رود و سبب ايجاد نوعي حضور مي پاياني ةبه سوي نقط
با  Qui vole un œuf, vole un bœuf ،را تحليل كنيم »شود مي تخم مرغ دزد، شتر دزد«اگر 

در فرانسه  .د استكسي كه دز، و شتر، تخم مرغدر زبان فارسي  ؛كار داريم و سه كنشگر سر
تخم مرغ براي ارجاع  ،جالب اينجاست كه در هر دو زبانآمده است و   Qui, œuf, Bœufهم 

براي سرعت بخشيدن به دزدي  قابل دسترس و اهميت بي ،ارزش بي ظاهراٌ ،به چيز كوچك
در معرض ديد كه پنهان كردن  و حيواني ارزشمند؛ شود به دزدي بزرگتر مي است كه تبديل

متضاد  ترتيب دو چيز بدين. »گاو«و در زبان فرانسه  »شتر«در زبان فارسي ؛ شوار استآن د

 
34 ست  . به همين دليل در مسائل مذهبي، ديني و يا آييني بر تكرار ذكر يا دعا تاكيد شده ا  
35 Jugement 
36 Garant 
37 Figurative ou Concrète  
38 عقد قرارد  ادآوري است كه در شناختهاي كنشي ، ابتدا  پيوند خورده استالزم به ي يات القايي  (اد است، بعد توانش، كنش و ارزيابي و قضاوت، در واقع ارزيابي و قضاوت با عمل )66، ص 1385شعيري، .براي اطالعات بيشتر رجوع شود به د.   
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  . گاو و تخم مرغ /شتر و تخم مرغ: گيرند قرار ميدر كنار هم 
هم با فعل  آن ،كند مي اين تغيير ناگهاني از يك وضعيت ابتدايي به ثانوي ايجاد معنا

كه در باور هر اجتماعي دزدي ) زبان فارسيدر ( »دزد« ةيا واژ) در زبان فرانسه(دزديدن 
باوري كه مقدم بر دانستن است و شناختي كه كنشي و  ؛و غير اخالقي است ناپسند يكار

اجتماعي را  - جرياني تعاملي از نوع اخالقي با ويژگي فرهنگي ،اين گفته. مدار نيست برنامه
يعني  ؛ها وجود دارد در انسان اي بد است به شكلي ريشه »دزدي«باور اينكه  .ايجاد كرده است

كار داريم و نه باوري كه بايد هر لحظه و با توجه به شرايط تجديد  و با باوري بنيادي سر
هيچ . جريان اخالقي است ةبلكه زاييد ،گيرد نمي در لحظه صورت »باور« ديگر عبارتبه . گردد

و  »غير اينجا«، »غير من«ا به ، ما ر»اكنون«، »اينجا«، »من«نوع اتصال گفتماني هم وجود ندارد 
رسيم و  مي مند به وضعيت باز كند و از وضعيت بسته و محدود نظام مي هدايت »غير اكنون«

چرا؟ زيرا اين . نشدن به خود، يعني رسيدن به نوعي آگاهي گرفتن از خود، چسبيده فاصله
واند در آن توليد ت مي هايي كه خود شرايط و موقعيت ةتواند ما را به مجموع المثل مي ضرب

شوند كه  مي هاي گفتماني تبديل لفهؤبه م شترو  تخم مرغيعني اينكه  ؛دهدبشود، پيوند 
اين ما با  بنابر. دنشو مي ارجاع دادهها  آن بسياري از عناصر ديگر در شرايط مختلف به

باز  ،ابعاد ةرو هستيم كه در مسير حضور خود در هم به بسيار فشرده و متمركز رواي  گونه
اهميت آخرش به دزدي بزرگ و  دزدي كوچك و بي(هايي با اين شرايط  است و با گفتمان

  . دشو مي و گستردهيافته ، بسط )شود مي كننده ختم رسوا
دو نوع شناخت را مطرح  سخن ادبيدر كتاب  39كه ژاك ژنيناسكااينطرح ديگر  قابل ةنكت

منطقي و اي  رابطه«يعني  ؛ولي استمعل -علت ةيكي شناختي كه مبتني بر رابط ؛كرده است
و ) 69: 1388شعيري، (» هوشمند با دنياي بيرون يا با عناصر مربوط به آن برقرار كردن

  : به اعتقاد شعيريديگري شناخت آني است كه 
هاي عقالني و دودوتا چهارتاي عيني نيست؛ يعني  در اين شناخت نشاني از استدالل، چينش 

ادراكي است و نيازي  -كند، از نوع حسي ا دنياي بيرون برقرار مياي كه شوشگر ب نوع رابطه
برد و سبب ايجاد  حس است كه ما را به جلو مي. المعارف شناختي نيست ةدايربه رجوع به 

گويي منطقي . شناختي ناميد شك بايد آن را حضور زيبايي شود كه بي اي از حضور مي گونه
   .)72: همان(شود  ادراكي ايجاد نمي -اليتي حسيشناختي در كار است كه جز با فع زيبايي

 
39 Jacques JENINASCA  
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معلولي  - علت ةاز نوع رابط ،كه ما با آن مواجه هستيم اي شناختي ةگون ،المثل در اين ضرب
 ةاي رسيديم، رابط يك شناخت لحظه هپذيريم و چون ب ، بلكه با دريافت آني، گفته را مي40نيست

. كار داريم و شناسانه سر ما با حضوري زيباييد و شو ادراكي مي - حسي ،با دنياي بيرون شوشگر
بدون اثبات اين قضيه بيان  نيز ها المثل ها و ضرب نقشماري ويستي و پير كاديو در كتاب  - ايو
 Cadiot)شركت داريم  ،41هم زيباشناختي و هم اتيك ،اي ها در پروژه المثل اند كه ما در ضرب كرده

& Visetti, 2006: 71)عاطفي داراي بعد  و ها عالوه بر ابعاد عملي، شناختي المثل يعني ضرب ؛
 .(Ibid: 72)است  42»اخالق عملي«د كه در واقع نكن زيرا به ما دانشي را منتقل مي ؛اتيك نيز هستند

  . ها وجود دارند با هم در اين نوع گفته »باور«و  »واقعيت«، »اخالق«بنابراين سه عنصر 
هاي ديگر،  گفتمان ةمثل هم. دشو مي يايي گفتمانسبب تحرك و پو المثل ضربترتيب  بدين
ژاك  .مندي از نوعي حضور عمل گفتمان يعني بهره. يمكن مي آن چيزي را حاضر ةبه وسيل

 »ي يعني چيزي را به كمك زبان براي خود حاضر ساختنپرداز گفته«فونتني معتقد است كه 
(Fontanille, 1998: 81) . هم حضور معنادار و  دارد، آنحضور  المثل ضربحال كه ثابت شد

د نظر ورهاي زماني و مكاني است و آنچه در اينجا م پس برخوردار از شاخصه ،معناساز
   .پردازيم ت، بعد زماني آن است كه در ذيل به تحليل آن مياس

  

  ها المثل هاي زماني در ضرب نشانه. 5
ارند كه اشكال مختلفي از هاي گوناگوني وجود د به صورت ها المثل ضربهاي زماني در  نشانه
   :هستندصورت و محتوا  ةرابط
 : )صورت و محتوا ةواژگان زمان، رابط(واژگاني كه مفهوم زمان را در خود دارند  .1

زمان  ةدهند ي فارسي يا فرانسه كلماتي وجود دارند كه نشانها المثل ضربدر شماري از 
اندكي «: دهند مي زمان را نشان يا ارزش كنند و مي و براي نمونه دعوت به انتظار هستند

پايان شب سيه، سپيد « ؛»گر صبر كني، ز غوره حلوا سازي« ؛»صبر، سحر نزديك است
» گردد نمي زمان رفته باز« ؛»عجله كار شيطان است« ؛»شاهنامه آخرش خوش است« ؛»است
  : يا در زبان فرانسه ...و

Il faut prendre le temps comme il vient. Tout vient à point à qui sait attendre. 
Le temps c'est de l'argent. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Etc.  

 
40 لت  ها رابطه ع زكي": معلولي وجود داشته باشد- ممكن است در بعضي از ضرب المثل نباشد چي ند چيزها تا  نگوي Il n'y  "مردم   a pas de fumée sans feu شيند"يا  ي خورد، پاي لرزش مي ن ،"هر كس خربزه م Qui casse les verres les paye 
41 Ethique  
42 Morale pratique 
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  : )گفتمان زمانمند(مفهوم زمان مستتر است  ،در كل گفتمان. 2
قطره جمع گردد،  قطره«در براي نمونه  ؛دشو مي گاهي زمان در روايت گفتمان احساس

را درك  انتظارتوان  اي مي گونه زمانمند است و باز هم به جمع گشتنفعل . »وانگهي دريا شود
كه  طور همان ،»دشو مي تخم مرغ دزد، شتر دزد«: شده در باال تحليل المثل ضربكرد و يا در 

  . 43ذكر شد، دزديدن تخم مرغ، سرعت در كار دزدي را در خود به همراه دارد
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Rira bien qui rira le dernier. Etc.   

 كاربرد زمان حال .3

زمان  ،)درصد 95( زيرا در اغلب موارد ؛باالست ةشد تر از موارد ذكر اين مورد مهم
زمان  ،امري /كاربرد زمان حال در وجه اخباري. شده در گفتمان، زمان حال است گرفته كار به

ولي بايد  است، امر هم دستور اخالقي ؛كند مي بيانحال غير زباني است كه حقايق كلي را 
  دهد؟ مي چه اتفاقي رخ شود، دقيقاٌ مي به زمان حال بياناي  كه گفته هنگامي كردبررسي 

اثبات كرده است كه وقتي گفتماني به زمان  تحليل معناشناسي گفتمانژوزف كورتز در 
نه گفتمان و براي برجسته نشان است  پرداز گفتهشود، زمان بيشتر مربوط به  مي حال بيان

كار داريم  و در نتيجه ما با يك تحريك شناختي سر ؛اند دادن اعمالي است كه مهم قضاوت شده
برسد يا آنكه نظر  به  تر و بهتر وجود آورده است تا گفته واقعيه ياب ب گفته بر پرداز گفتهكه 

كه زمان حال  معتقد است نيز اسشن زبان گيومِ. (Courtes, 1991: 261-264)به او بقبوالند 
 يعني زمان گذشته و آينده و در كتابش ؛شوند مي است كه از هم جدااي  ميان دو دوره ةواسط

نامحدود  ةدر گستر زمان حال، زماني است بسيار فشرده و« :نويسد مي )زمان و فعلبخش (
 عمل ،آن خواهد آمدآمده و آنچه از پي  كننده، بين آنچه پيش عنوان يك واسط جدا زماني به

 ,Guillaume) »اندازد مي كند و در نتيجه بين قبل و نتايجي كه به آن مربوطند جدايي مي

تفاوت قائل  زمان حالو  اكنونژاك فونتني نيز زمان حال را تحليل كرده و بين . (293 :1968
مسير است با  يك اكنوناو زمان  ةبه گفت ؛داند مي دو را دو نظام زماني جدا از هم شده و اين
 ؛گيري مخالف و معكوس هم يك مسير است با دو جهت حالكه زمان  حالي  گيري، در يك جهت

ژان فرانسوا بردرن . (Fontanille & Bertrand, 2006: 9)ديگري رو به عقب  يكي رو به جلو و
 :Ibid( ستا داند كه جاري مي گويد و آن را همانند موجي مي نيز از قدرت زمان حال سخن

70 .(  

 
43 لب پرداخته شده است  به اين مط . در پاراگراف بعدي، بيشتر   



  ...هاي زماني در  تحليل زمان و شاخص                                                       عزم مرضيه اطهاري نيك 
 

16 

در خود تنش زماني دارد و در خارج از زمان  ،عنوان زمان فشرده زمان حال به در نتيجه
گيوم همچنين از . تواند به وجود بيايد مي هاي زيادي به صورت گذشته و آينده حال، زمان

فاعلي كه در حال . گويد مي سخن پرداز گفتهقدرت فشار زمان حال بر روح و روان 
تواند  نمي بنابراين ؛از ديگران جدا كند و تواند خود را تجريدي كرده نمي، ي استپرداز گفته

شوند و يا گاهي  مي يي هم كه به زمان حال گفتهها المثل ضرب. زمان گذشته را به كار برد
با  ويژه به ؛در واقع درك يك ممكن حاضر است. ، اين تنش را در خود دارندهستندامري 

تواند از قدرت فشار زمان حال  نمي آيد و شخص مي ودشدتي كه توسط زمان حال به وج
رسد و گيوم از آن  مي اوجش ةزمان حال به نقط ةكنند در نتيجه قدرت متقاعد. رهايي يابد

  . كند مي ياد »كالمي ةمعجز«عنوان  به
   :گويد مي طور كه شعيري در تعريف زمان خطي همان ؛زمان خطي نيست ،پس اين زمان

زماني . [...] كند كه مانند فلشي به جلو حركت مي  رونده است؛ زماني يزيكي پيشزماني كه از نظر ف
. ريزي پيش ببريم ها را با برنامه هاي خود نظم دهيم و آن كند تا به تجارب و فعاليت كه به ما كمك مي

م گرفته يافته نا دهد و به همين دليل، چنين زماني، زمان عينيت گيري مي اين زمان به ما امكان اندازه
. عقب را دارد قابليت تحرك به جلو و«كه  كيفيبلكه زماني است  ،)187: 1385شعيري، (است 

زمان غير عيني . شده است اين زمان، همان زمان دروني. زمان قابل يادآوري و منعطف است
و  )188: همان(» شرايط دارد ةگنجد و انسان امكان رجوع به آن را در هم مي كه در حافظه

مدام در حال توليد است و همين . ستا است كه پويا روايي ن كاربرد زمان حال، زمانهمچني
و  پرداز گفتهشود از زمان گفته وارد زمان گفتمان شويم و چون مربوط به  مي امر باعث

كه در باال ذكر شد، گفته از حالت غير شفاف خارج شده و  طور ي است، همانپرداز گفته
 حضوري را رقم ،زمان ةبه واسط پرداز گفته«اريك الندوسكي  تةبه گف. شود مي پذير نفوذ
حضور . گيرد مي اين رابطه در زمان شكل. او با دنيا و ديگري است ةزند كه معرف رابط مي

 »گيرد مي شود و شكل و محتوا به خود مي دار جهت ؛يابد مي در زمان استحكام و استمرار
(Landowski, 1997: 195) .شوند تا زمان را  مي صورتي ...و بهار، گل، سيب، شتر، تخم مرغ

براي مثال اگر كسي تخم مرغ . جديدي را خلق كنند ةتجربپرداز  گفتهيت كرده و براي ؤقابل ر
رو به جلو  بزرگتري خواهد دزديد، جهت حركتي اشيادر آينده نيز  ،بدزدد )كوچكي ءشي(

  . دشو مشخص مي كامالٌ
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زمان به ؛ زماني است كه از مكان جدا نيست المثل ربضرفته در  كار همچنين زمان به
؛ به عنوان به نحوي با مكان آميخته شده است بد،راه يا المثل ضربمحض اينكه به دنياي 

 - گيرند، زماني مي به خود. ..و بهار، گل، سيب، دريا، شتر، تخم مرغشكل و محتوايي كه ، مثال
 زيرا ،ديگر يتخم مرغ، چه سيب و يا اشيا چه ؛دنكن زيرا فضايي را اشغال مي ؛است مكاني
دار  به نوعي تجلي مكان و كند مي هر وجودي مكاني را اشغال ،شناسي پديدار ةاساس فلسف بر

كه  كرددار با آن برقرار  معنااي  توان حضور آن را لمس كرد و رابطه مي به همين دليل ؛است
آن را به سوي هدفي مشخص  نيز دارد چون 45وجه غايتي) 1988( 44به قول هرمان پارت

رو هستيم كه از باور  به ند روفمو هد دار ما با يك جريان جهت ها المثل ضربدر . كند مي هدايت
 يعني ؛هرمان پارت معتقد است كه وجه غايتي از قابليت انتقال برخوردار است. جدا نيست

اين زمان وجودي  بنابر. هاي خود را به محيط پيرامونش منتقل كند تواند تمام ويژگي مي
از سياليت بااليي برخوردار است و  زيرا ؛گذارد مي ثيرأيا مخاطبش ت پرداز گفتهبر  المثل ضرب

 امكان دسترسي به آينده را براي ما ميسر ،آهنگ و حركت تند بودن با ضرب در عين واحد
را وارد  پرداز گفتهرا درون زمان رقم بزند و  اي محوري لحظهتواند  مي اين وجه غايتي. كند مي

شويم و از زمان  المثل مي ضرب ةكنند زماني روايت ةما وارد حوز ،در واقع .زمان تجربه كند
بسط و ) هاي گفتماني لفهؤهمان م( المثل ضربگيريم و عناصر  مي گفته فاصله ةشد روايت
 اگر كسي تكه مثالٌ ؛توانند عناصر ديگري را تحت پوشش قرار دهند مي شوند و مي گسترده
، اينجا تخم »شود مي تخم مرغ دزد، شتر دزد«و شخص ديگري ببيند و بگويد  بدزددناني را 
شود، تحت  مي كه براي برداشتنشان مشكلي نداريم و با سرعت انجامرا ي ياشيا ةمرغ هم

را  ...و ربودن، رفتن كش، قاپيدنها نظير  ديگر فعل ،دزديدندهد و حتي فعل  مي پوشش قرار
 -اين انتقال از چنان قدرت پوششي بااليي برخوردار است كه وجه غايتي زماني. گيرد مي بر در

اي  قرار است اتفاقي مشابه آن رخ دهد و نتيجه به عبارت ديگر ؛زند مي مكاني خود را رقم
كه همين دزد ممكن است به سرقت بانك دست بزند و در اينجا  اين مثالٌ .جديد به بار آورد

 شوشگر به وجود يك حاضرسازي غايب است كه در ،دهد مي شتر آن را پوشش ةلفؤم
كه پيش از  طور همان ؛شود كه در آن اعتماد به آن گفته وجود دارد مي آيد و فضايي ايجاد مي

در جلوي صحنه حضور  هموارهزير بناي نظام گفتمان است و  »باور«اين بيان شد، عنصر 
به  ،اند بيان كه در عالم بيرون واقع شدهصورت  ةادراكان هاي برون نمايه ،در واقع. دارد

 
44 Herman PARRET 
45 ا  نا شن ئل استهرمان پارت، فيلسوف و مع به د. وجه خطي، كالني، ارتجاعي، غايتي: س فرانسوي، چهار وجه براي زمان مكاني قا نيد  وع ك ري . در اين رابطه رج . 192-191، صص )1385(شعي  
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مرلو  اي از جملهدر اينجا به ياد . شوند مي تبديل) در درون(محتوا  ةادراكان هاي درون نمايه
  : كرد بيان ميافتيم كه  مي پونتي

. اعضاي بدن ما روش خاص خود را دارند. شده در اين سوي دنياي عيني وجود دارد دنياي تجربه
 - من«اند و نظام  يا در مقابل بستر تجربة زنده از خالل آن، ديگري و اشيا تحميل شدهبراي پردازش دن

چون اين نظام در حال  (Merleau-ponty, 1945: 69)گيري است  ، در حال شكل»اشيا -ديگري
شود كه وضعيت روحي ما را تحت  مي گيري است، يك نيرويي از درون به ما تحميل شكل
اين نيروي دروني كه . قابل بيان نيست) 1985( 46ژان پوتيتو ةنا به گفتدهد كه ب مي ثير قرارأت

. كند مي ي، عاطفي و احساسي ما را فعالشناس زبانادراكي،  - حسي ةدر ما به وجود آمده قو
كند به دريافتي  مي هاي كلي و روزمره و قراردادي را تبديل ثيرات، دريافتأعالوه بر آن، اين ت

جزئيات است و به بايگاني لحظات  ةبسيار سريع كه داراي همشناختي آني و  ،شناختي
فاعل حساس را در اختيار  ،اين ظهور ناگهاني ناپيوسته و مستمر. ما تعلق دارد ةادراكان درون
اي  او را به گذشته گويا ؛بار فردي است رساند كه اين مي گيرد و او را به سطح آگاهي مي خود
فاعل حساس كه  ةادراكان بنابراين دنياي برون .بوده استگر آن  برد كه خود تجربه مي دور

ادراكانه و شناخت  به بيداري درون المثل ضربه، با شنيدن شدكلي است و دچار روزمرگي 
زماني است  ةيك پديد ،ادراك«: كند مي بيان 47كه گابريل فدريگو طور همان .تبديل مي گردد آني

ه اين ترتيب زمان و ب (Fedrigo, 2000: 127)» رسد مي بين دريافت ما و آنچه به سطح مخ
  . آيد مي به وجود پرداز گفتهتجربه براي 

  

  گيري نتيجه. 6
طور كلي و  ها نشان داده شد كه چگونه زمان در رابطة صورت و محتوا به المثل با بررسي ضرب

شود و  تر درك مي تر و پيچيده همچنين حضور فيزيكي و نيروي دروني به صورت جزئي
در اينجا (» ابژه«معناشناسي كه مربوط به حضور  - كند و ما عالوه بر نشانه سازي مي امعن

كار  و ياب، سر پرداز يا گفته ، در اينجا گفته)سوبژكتل(شناسي فاعلي  است، با نشانه) المثل ضرب
كنند، آن هم به صورت  داريم كه در توليد گفتمان و در درك اين زمان نقش اساسي ايفا مي

ادراكي - كه قادر به احساس و درك و دريافت است و حضور دارد؛ حضوري حسي 48اي جسمانه

 
46 Jean PETITOT 
47 Gabriele FEDRIGO  
48 Corps propre  
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با به كار گرفته شدن در بافت يا شرايط ها وجود مجازي دارند و  المثل در حقيقت، ضرب. و عاطفي
گفتني است اين نوع . ياب حضوري جاري خواهند داشت پرداز يا گفته خاص به وسيلة گفته

گفتماني  49شوند؛ يعني از يك انفصال معي هستند، فردي و تجربة شخصي ميها كه بيان ج گفتمان
رسيم و زمان به ظاهر سادة حال، زماني كيفي، ناپيوسته، زمان سيال  گفتماني مي 50به اتصال

ها با به وجود آوردن آن  المثل شوند و ضرب دار داراي وجه غايتي مي ، روايي و زمان مكان»شدن«
كنند؛ آن هم تجربة فردي و  وجودي را به زمان تجربه تبديل مي زمان لحظة آني شناخت،

پرداز همين تجربة پيوست با  ياب نيز مانند گفته شود و گفته گر مي پرداز خود تجربه ترتيب گفته بدين
  . خورند پردازي پيوند مي كند و هر دو به گفته زمان حال را درك مي

  

  ها نوشت پي. 7
1. trésor de la langue française 
2. un sème 

ص . (سمت: تهران. شناختي گفتمان معنا -تجزيه و تحليل نشانه ).1385(. رضا ، حميدشعيري. ك. ر .3
188(.  

4. expression et contenu 

5. valences et valeurs 

6. instances sémio-physiques 

مان ه Saillances، را به كار برده Saillances / Prégnancesبراي اين مورد فونتني اصطالحات  .7
نيرويي  Prégnancesگيرد، ولي  و مورد توجه ما قرار مي بودهچيزي است كه واضح و روشن 

  . باشد ميشود و مجازي و بالقوه  است كه از طريق ذهن به ما تحميل مي
 énonçantes هكه قائل ب استژان كلود كوكه  سميوتيك سوبژكتلاين نظريه مربوط به  .8

Instances يعنيPrime actant  و Tiers actantاست .  
9. Greimas, Algirdas-Julien (1961). "Idiotismes, Proverbes, Dictons". Cahiers de 

Lexicologie. No. 3. pp. 41- 61.  

10. Belo, Fernando (1984). "Proposition d’une méthodologie d’analyse des logiques 

d’un corpus proverbial". in: Richesse du Proverbe. Vol. 2. Typologiet Fonctions. 

pp. 25- 36.  

11. Kerdiles, Yann (1984). "Les acteurs langagiers dans les proverbes". In  Richesse 

du Proverbe. Vol. 2. Typologiet Fonctions. pp. 95- 105.  

12. Rodegem, F. (1984). "La parole proverbiale". In  Richesse du Proverbe. Vol. 2. 

Typologiet Fonctions. pp. 121- 132.  

13. Kleiber, Georges (1999). "Proverbe: sens et dénomination, Le Proverbe, un pro 
 

49 Débrayage 
50 Embrayage 
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nom". Revue de Linguistique et de Didactique. (Septembre). No.. 17. pp. 27- 38.  

14. Visetti, Yves-Marie et Pierre Cadiot (2006). Motifs et Proverbes, Essai de 

Sémantique Proverbiale. Paris: PUF.  
 . 4ش  .7س  .زمستان ).1388( شناختي زنان روان -مطالعات اجتماعي ةنشري. نك .15

 . 1ش  .1 .د ).1389( فنون ادبي اصفهان ةنشري. نك .16

به چاپ  1390زمستان و پاييز ، نقد زبان و ادبيات خارجي دانشگاه شهيد بهشتينشرية در  .17
 . يده استرس

18. Saint Augustin:  نوزدهمفيلسوف فرانسوي قرن . 

19. Vide. Bertrand Denis et Jacques Fontanille (2006). Régimes Sémiotiques de la 

Temporalité, La Flèche Brisée du Temps. Paris: PUF.  
20. le devenir des choses 

21. etre 

22. existence 

  . 5 :همان. نك .23
24. temps de l'experience 

25. temps de l'existence 

26. debrayage ontologique 

27. embrayage ontologique 

28. instruments de pensee 

29. moment axial 

30. proprioceptivite 

31. exteroceptif 

32. interoceptif 

خواستند ماليات بگيرند،  هر كسي كه مي ازناصرالدين شاه بوده كه  ةاين گفته مربوط به دور .33
رود كه  كار مي در مواردي به طور كلي، بهولي االن  وده؛بيشتر ببردند كه روغنش  آشي ميبرايش 

  . بخواهند براي كسي خط و نشان بكشند
 . ذكر يا دعا تاكيد شده است تكراربه همين دليل در مسائل مذهبي، ديني و يا آييني بر  .34

35. jugement 

36. garant 

37. figurative ou Concrète  
 /توانش، كنش و ارزيابي سپس ؛د قرارداد استهاي كنشي، ابتدا عق است كه در شناخت گفتني .38

. ربراي اطالعات بيشتر (ارزيابي و قضاوت با عمليات القايي پيوند خورده است  ،درواقع .قضاوت
  . )66 :1385شعيري، . ك

39. Jacques Jeninasca 

 ،تا نباشد چيزكي«: معلولي وجود داشته باشد -علت ةها رابط المثل ممكن است در بعضي از ضرب .40
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خورد، پاي لرزش  هر كس خربزه مي« ياIl n'y a pas de fumée sans feu  »م نگويند چيزهامرد
  .Qui casse les verres les paye» نشيند مي

41. éthique 

42. morale pratique 

 . در پاراگراف بعدي، بيشتر به اين مطلب پرداخته شده است .43

44. Herman Parret 

 ؛وجه خطي: ار وجه براي زمان مكاني قائل استشناس فرانسوي، چه هرمان پارت، فيلسوف و معنا .45
تجزيه و تحليل  .)1385( .رضا ، حميدشعيري .ك. ردر اين رابطه . غايتي و ارتجاعي ؛كالني
  . 192 -191صص  .سمت :تهران .شناسي گفتمان  معنا -نشانه

46. Jean PetItot 

47. Gabriele Fedrigo 

48. corps propre 

49. debrayage 

50. embrayage 

  

  منابع. 8
ي ها المثل ضرببررسي جنسيت در « .)1388(عبدالرضا بصيري  و اده، محمدز حسين •

 .شناختي زنان روان -مطالعات اجتماعي نشرية .»زبان فارسي با توجه با آيات و احاديث
   .32 -7صص ). زمستان. (4ش . 7س 

ها و  المثل ضرب ).1366( رعدي آذرخشي و ديگران گلناز ؛دخت خطاط، نسرين •
  . مركز نشر دانشگاهي: تهران. فرانسه ل زباناصطالحات متداو

هاي زبان فارسي در دو سطح واژگاني و  المثل بررسي ضرب«). 1389(ذوالفقاري، حسن  •
  . 80 -57صص . 1ش . 1. د. فنون ادبي اصفهان نشرية. »نحوي

رويكرد تحليل : هاي انگليسي المثل زن در ضرب«). 1390(زاهدي، كيوان و آسيه ايماني  •
پاييز و . (نقد زبان و ادبيات خارجي دانشگاه شهيد بهشتينشرية . »گفتمان انتقادي
  . 113 -81صص . 7 -4پياپي ). زمستان

  .اروند :تهران .هاي ايراني المثل بهترين ضرب .)1387(سلحشور، سهيال  •
  .سمت :تهران .مباني معناشناسي نوين .)1381(رضا  شعيري، حميد •
  .سمت :تهران .شناسي گفتمان معنا -تحليل نشانه تجزيه و). 1385(  -------------  •
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: تهران .شناسي سيال معنا  - راهي به نشانه .)1388(ترانه وفايي  و ---- -- -------- •
   .فرهنگيو علمي 

 :تهران .)به زبان محاوره(هاي تهراني  المثل قند و نمك؛ ضرب ).1378( شهري، جعفر •
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