
 

 

Language Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 13, No. 1, Spring and Summer 2022, 101-134 

The Study of Conceptualizing, Understanding, and 

transferring Meaning through Mental Space builders in 

Children's Literature in Kurdish 
Jalal Tabashir*, Nahid Yarahmadzehi** 

Amir Mohamadian*** 

Abstract 

The present study investigates mental spaces in children's fictional literature in the 

Surani dialect of Kurdish, this study aimed to specify the use of space builders in 

children's fictional literature and how it contributes to the conceptualization and 

transfer of concepts. In this study, a corpus of children's stories in the Kurdish 

language including 20 storybooks (10 with male and 10 with female authors) was 

utilized. In a total of 1002 hundred sentences of these books, space builders of 

different types were found among which 24 sentences were extracted and carefully 

analyzed. After reviewing and analyzing these sentences to determine how mental 

space builders function in creating mental spaces and transferring the concepts, the 

results of the research showed that space builders are a very important issue in 

understanding and conveying concepts in children's literature. It can also be said that 

the lack of space builders in the texts of stories causes the reader not to correctly 

understand the sentences. 
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  چكيده
داسـتاني كودكـان در زبـان كـردي      پژوهش حاضر به بررسي فضاسازهاي ذهني در ادبيات

پردازد با اين هدف كه مشخص سازد كـاربرد فضاسـازها در ادبيـات داسـتاني كودكـان       مي
د. در پـژوهش حاضـر   نكنسازي و انتقال مفاهيم كمك ميچگونه است و چگونه به مفهوم

هاي كودكـان در زبـان كـردي    اي از متون نوشتاري كتاب داستانپيكرهتالش شده است تا 
جلد بـا   10مرد و  ةجلد با نويسند 10جلد كتاب داستان ( 20ساخته شود. اين پيكره شامل 

جمله  1002 درمجموعكه در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت.  نويسندة زن) است
 ايجمله به شـيوه  24ود، يافت شد، سپس تعداد ها استفاده شده بكه انواع فضاسازها در آن

ايـن  بررسـي و تحليـل    تصادفي استخراج و مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل از
جمالت با هدف مشخص نمودن چگونگي عملكرد فضاسازهاي ذهني در ايجاد فضـاهاي  

ر درك و بسـيار مهـم د   عنصرفضاسازها يك وجود كه  دهدمينشان  ذهني و انتقال مفاهيم
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ي هـا متون داسـتان  ها درمناسب از آن ةاستفادعدم  بوده وانتقال مفاهيم در ادبيات كودكان 
  شود كه خواننده به درك درستي از جمله نرسد.باعث ميكودكان 

ــكل ــا: دواژهي ــي،       ه ــاهاي ذهن ــي، فض ــاز ذهن ــردي، فضاس ــان ك ــودك، زب ــات ك ادبي
  شناختي.  شناسي معني

  
  مقدمه. 1

. عنوان يكي از اركان تأثيرگـذار در جوامـع مختلـف بشـري مطـرح اسـت       بهامروزه ادبيات 
پژوهشـگران از  . همين دليل درك معنا و مفاهيم نهفته در متون ادبي حـائز اهميـت اسـت    به

هاي ادبي را مورد تحليل و بررسي شناسي متنهاي زبانهاي مختلفي ازجمله ديدگاهديدگاه
شـناس  شناسي اين است كه نظر يـك زبـان  ز ديدگاه زباناهميت تحليل ادبي ا .اندقرار داده

نظر يك پژوهشگر ادبي لزوماً يكسان نيست، اما ابزار مشـترك هـر دو زبـان اسـت، پـس      با
  بنـدي ترين انـواع تقسـيم   يكي از رايج .ي همديگر باشندراهگشاتوانند در بسياري موارد  مي

اي ) است. ژانر عبارت است از مجموعهGenreها بر اساس نوع يا ژانر (آثار ادبي، تقسيم آن
هاي صوري يا محتوايي كه بر اساس آن، يك گروه از آثار ادبـي را از سـاير آثـار    از ويژگي

شـوند كـه   كنند. ژانرهاي ادبي به دو دستة روايي و غير روايي تقسـيم مـي  متمايز و جدا مي
  .ادبيات كودكان از دستة ژانرهاي روايي است

هاي مستقل ادبيات است كه در دورة اخير نظر بسياري  ز زيرشاخهادبيات كودك، يكي ا
 )72: 1380(مصـاحب  . شناسـي را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت      از انديشمندان علم زبان

ودكـان و نوجوانـان   داند كه بـراي مطالعـة ك   كودك و نوجوان را مجموعه آثاري مي  ادبيات
هـا يـا   ها و حماسـه حاوي داستان ادبيات كودك. شده و جنبة آموزشي و سرگرمي دارد تهيه

انـد و  گاهي واقعيتي از گذشته است كه ابتدا بزرگساالن براي سـرگرمي خـود خلـق كـرده    
مند باشـند، مطـابق بـا درك و شـناخت     ها بهره كه كودكان هم بتوانند از آنسپس، براي اين

ي كودكان با هدف هايي ويژة گروه سنداستان مرورزمان بهو بدين گونه  انددادهكودك تغيير 
  .تعليم و آموزش و سرگرمي خلق شده است

هـا در گذشـته    ها به دليل موقعيـت جغرافيـايي و شـكل زنـدگي آن    در جامعة كردزبان
هايي متناسـب بـا فرهنـگ جامعـه     هايي خلق شده است كه در قالب واژهها و افسانهداستان

سـينه از   بـه  ت شفاهي و سينهها به صوراين داستان. جامة صوت و خط را بر تن كرده است
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گويي در جامعه نسبت بـه  شده است، اما امروزه اين نوع قصهنسلي به نسل ديگر منتقل مي
ادبيـات  . اند به قالب نوشتار درآمده هاي شفاهيتر شده است و بيشتر داستان رنگگذشته كم

فتـه و بـه   كه تا چندي پيش مـورد توجـه نويسـندگان قـرار نگر     كودكان در زبان كردي نيز
درنيامده بود، در چند سال اخير مورد توجـه نويسـندگان زن و مـرد قـرار      صورت مكتوب

) از Kurdish Languageگرفته است؛ بنابراين، جا دارد كه ادبيات كودكـان در زبـان كـردي (   
هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، به اميد آنكه راهي براي پيشرفت و اعتالي امـر   ديدگاه

  .فراهم شود اين حوزهپژوهش در 
شناسـي  شناسي شـناختي كـه يكـي از مكاتـب نـوين زبـان      هاي مربوط به زبانپژوهش

در  محققـان مـيالدي از سـوي شـماري از     1980و  1970هـاي  در دهـه  آيـد  مـي   شـمار  به
ها به بسـياري ديگـر از   در كمتر از يك دهه اين پژوهش و سپس متحده رونق گرفت  ايالت

كه عمر ي شناختي با اينشناس زبانحوزة  ).Geeraerts, 2006:22(شد، نقاط جهان هم كشيده 
و  شناسـي تبـديل گشـته اسـت    هـاي زبـان  ين مكتبتر مهمگذرد به يكي از  يم كمي از آن

ي، روانشناسي، شناسعصب ازجملههاي علمي متنوع حال، توانسته با بسياري از شاخه يندرع
). در ميـان  6: 1396مهنـد،  (راسخبرقرار كند فلسفه، هوش مصنوعي و علوم شناختي تعامل 

اي برخوردار است. ايـن علـم   شناسي شناختي از جايگاه و اهميت ويژهعلوم شناختي، زبان
پـردازد و   يمـ رويكردي است كه به بررسي ارتباط زبان، ذهن و تجربيات فيزيكـي   درواقع

مـرتبط بسـيار مفيـد و     تواند براي علوم شـناختي و سـاير علـوم    يمهاي آن نظريات و يافته
ي بسـياري از دانشـمندان علـوم شـناخت    ). Taylor and Littlemore, 2015:10كارآمد باشـد، ( 

ــه  فعاليــتروشــن كننــد  كــهآن هســتند  درصــدد هــاي شــناختي در ذهــن انســان چگون
يـادگيري   هاي ذهني منجر به فرايندو پردازش عبارتي، چگونه بازنمودها ؛ بهگيرند مي  شكل

ها در كجاي ذهـن انسـان   پردازش و اينكه بازنمودها و شود؟ ميهاي مرتبط ارتو انجام مه
  ).Oberlandor, 2006:526گيرند؟ (شكل مي
هـا  هاي متفـاوتي اسـت كـه يكـي از ايـن رويكـرد      شناسي شناختي داراي رويكردزبان

 هـايي دربـارة ارتبـاط بـين    ) است كه به پژوهشCognitive semanticsمعناشناسي شناختي (
وسـيلة زبـان رمزگـذاري شـده اسـت،        هاي مفهومي و ساختار معنايي كـه بـه   تجربه، نظام

واكنشــي بــود بــه  درواقــع. معناشناســي شــناختي )Evans Vyvyan, 2007:5(پــردازد،  مــي
گرايان معني مطرح است. صورت گرا صورتشناسي شناسي صدق و كذب كه در زبان يمعن
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شـناختي را از نظـام زبـاني     در نظـر گرفتـه و نظـام    هـا و جهـان خـارج   را رابطة ميان واژه
اي براي مطالعـة  اما معناشناسان شناختي زبان را وسيله؛ )Sweetser, 1990:4(دانند،  مي  متمايز

شناسـي شـناختي يـك    كنند. معناشناسـي شـناختي هـم ماننـد زبـان     نظام مفهومي تلقي مي
اسـتعارة مفهـومي    ازجملـه وتي هاي متفانيست بلكه رويكردي است كه شامل نظريه  نظريه

)Conceptual metaphor) ــي ــا واره طــرح) و Mental space)، فضــاهاي ذهن ي تصــويري ه
)Image schemaشود، () ميSaeed, 2009:357-358.(  

اسـت   يرگذار در معناشناسي شناختي نظرية فضاهاي ذهنـي تأثهاي مهم و يكي از نظريه
پردازد و زمينة مطالعاتي مؤثري در بررسي مي كه به بررسي و ساخت معنا در متون مختلف

بر طبق ايـن  . )363: 1397صفوي، است (ساختارهاي مفهومي متون گوناگون فراهم ساخته 
 The building of mental( »ساختن فضاهاي ذهنـي « نظريه، ساختن معني، حاصل دو فرايند

spaces ( »آن فضـاها  هايي بينايجاد نگاشت«) وThe establishment of mappings between 

those mental spaces ) اسـت (Evans and Green, 2006:368.(  ي ذهنـي سـاختارهايي   فضـاها
تقسيم شوند و امكان تفكيك و هستند كه هنگام صحبت كردن و انديشيدن تكثير مي  جزئي

كننــد تــر ايجــاد مــيهــاي كوچــكهــاي مــا را بــه بخــشســاختارهاي دانــش و گفتمــان
)Fauconnier, 1997:11  نگاشت نيز در يك حوزة مفهومي عنصري را به عنصر متنـاظر آن .(

اهاي ذهنـي نگاشـت ايجادشـده بـين     كند. در نظرية فضـ مفهومي ديگر متصل مي در حوزة
گيرد به همـين دليـل در نظريـة مـذكور سـاختن معنـا       فضا هميشه در بافت صورت مي  دو

معني يك جملـه   رو نيازابنياد است، - تن معني بافتهميشه مبتني بر بافت است، يعني ساخ
روشـني   توان درك كرد و به تنهايي و خارج از بافت، بدون جمالت قبل و بعد آن، نمي را به

امـا طـي هـر گفتمـان بـه كمـك        ؛فضاهاي ذهنـي سـاختاري زبـاني ندارنـد    . تحليل نمود
فضاسـازها  . شـوند فعال مـي ) Mental space builderيي به نام فضاسازهاي ذهني (ها عبارت

يا ايجاد فضاي جديد است يا تغيير كانون توجه بين فضاهاي  ها آناند كه نقش عناصر زباني
كننـد  و به درك مفاهيم توسط افراد كمـك مـي  اند  يد شدهتول گفتار پارهتر در  يشپذهني كه 
  ).Evans and Green, 2006:368-371؛ 379- 381: 1397(صفوي، 

شود تا ادبيات داستاني كودكان در زبان كـردي از ديـدگاه   تالش مي در پژوهش حاضر،
از سـوي فوكونيـه    شـده  مطـرح چگونگي كاربرد فضاسازها بـراي ايجـاد فضـاهاي ذهنـي     

شناسـايي و بـر اسـاس نـوع مقولـة كـالم        كاررفتـه  بـه شود و فضاسـازهاي ذهنـي     بررسي
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سـازي، درك و انتقـال   فهـوم به تبيـين چگـونگي م  در اين راستا، همچنين  .شوند  بندي طبقه
پرداختـه   معاني در ادبيات داستاني كودكـان در زبـان كـردي، توسـط فضاسـازهاي ذهنـي      

  شد.  خواهد
  
  پيشينة پژوهش. 2

اند و اين موضوع هاي اندكي به بحث فضاسازهاي ذهني در ادبيات كودك پرداختهپژوهش
تـوان  شده را ميمطالعات انجام، جهت نيازاتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.  كم

فضاسازهاي ذهني تقسيم نمود. در ادامه به چند نمونه از ايـن   به دو حوزة فضاهاي ذهني و
  آثار اشاره خواهد شد.

  
  حوزة فضاهاي ذهني 1.2

داند كه بر اساس چگـونگي   اي بسيار جزئي مي) فضاهاي ذهني را مجموعه2012فوكونيه (
شوند.  درك و عمل در هر لحظه ساخته و برانگيخته مي كردن با هدف فكركردن و صحبت

شده هستند  هاي عصبي فعال اي از نوروناو همچنين اذعان دارد كه فضاهاي ذهني مجموعه
) Working memoryزمان اتصاالت مفهـومي در حافظـة كـاري (    شدن هم كه متناظر با فعال

 بلندمـدت  حافظـة  از دموجـو  هـاي  سـازه  سـازي  فعـال  توسـط  حدي كنند ولي تا عمل مي
  شوند. مي  ساخته

بـر پايـة نظريـة فضـاهاي ذهنـي       ) مفهوم سوءتفاهم راLio & Gao) (2010لئو و گائو (
هاي اجتماعي افراد نشان دهنـد.   واكنش بررسي قرار دادند تا عملكرد شناختي آن را درمورد
  كارآمد باشد.تفاهم تواند براي تبيين علت سوء ها ثابت كردند كه نظرية مذكور مي آن

قـرآن كـريم بـر اسـاس      29) به توصيف فضاهاي ذهني در ترجمـة جـزء   1397كيخا (
هـاي  بنـدي مؤلفـه  سوره، بر اسـاس طبقـه   11) پرداخته و با بررسي 1997ديدگاه فوكونيه (

 هـا  آنگانة فضاهاي ذهنـي (فضاسـاز، عناصـر، ويژگـي، شـبكه و روابـط) بـه تحليـل          پنج
 هـا  مؤلفـه است. نتايج حاصل حاكي از آن است كه در اين جزء از قـرآن، از همـة     پرداخته

تـرين بـه ايـن صـورت اسـت:      ترين به كـم از بيش ها مؤلفهاستفاده شده است و بسامد اين 
عناصر، فضاساز، رابط، شبكه و ويژگي. دليل اين امر ناشي از اين است كه اگـر عناصـر بـه    
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صـر را معرفـي نكننـد و بـه هـم      ود و فضاسـازها ايـن عنا  زيـادي اسـتفاده نشـ    نسبتاًميزان 
 مؤلفـه رو نويسنده از اين دو  ينازاشود،  يميرقابل درك توليد غندهند متني نامفهوم و   پيوند

  ترين استفاده را برده است.(عناصر و فضاساز) بيش
ــاران (  ــي و همكـ ــه1395نجفـ ــا ) در مقالـ ــوان  اي بـ ــر«عنـ ــوين در رويكـ دي نـ

كاربست مفاهيم  »بياسامبر اساس فضاهاي ذهني روايي و الگوي ان تيشناخ  شناسي روايت
) در تحليل شناختي متون روايي Dancygier) (2012نظرية فضاهاي ذهني و روش دنسيگر (

را مورد بررسي قرار دادند و همچنين به تبيين چگـونگي فرآينـد معناسـازي در يـك مـتن      
هاي پژوهش نشان داد كه فضاهاي ذهني به نويسنده يا اند. يافتهداستاني زبان فارسي پرداخته

هـايي در  دهند. همچنـين تنـوع   يمخواننده امكان توليد يا درك معنا و انسجام در گفتمان را 
در  ازآنچههر متن روايي  دهند يموجود دارد كه نشان  ها داستانشده در فضاهاي ذهني خلق

  تر است.تنيدهآيد پوياتر و درهمنگاه نخست به چشم مي
) به تبيين مفهوم فضاهاي ذهني، بررسي رابطة ميان فضاهاي 1389گلفام و عبدالكريمي (

هـاي معنـايي و    ينابهنجـار ذهني و مجاز و نقش نظرية فضاهاي ذهني در برطرف سـاختن  
هـا را   زدايي ارجاعي پرداختند و همچنين فضاسازهاي ذهنـي را معرفـي و عملكـرد آن    ابهام

هاي آلماني، انگليسـي مسـلط و    ها گويشوراني انتخاب كردند كه بر زبان آناند. بررسي كرده
آشنا به زبان فرانسه بودند. نتايج حاكي از اين پژوهش نشان داد كـه وجـوه مختلـف فعـل،     

هـا   هايي از فضاسـازها هسـتند و وجـود آن    هاي متغير نمونهاي و محمولهاي اشارهعبارت
شود. عالوه بر اين دريافتند كه عناصر فضاسازها در  ي ميبازنمود فضاهاي ذهني در زبان تلق

هـاي   هاي طبيعي بـه شـكل   هاي مذكور كاركردي مشترك دارند و اين بازنمود در زبانزبان
طرف بازتاب عملكرد مشترك ذهن انسان در رمزگـذاري زبـاني اسـت و از     مختلف، ازيك

دهد كه اين امـر   در زبان نشان ميهاي شناختي غيرزباني بشر را  طرفي ديگر بازتاب توانايي
دهد. همچنين دريافتند كه بـدون   هاي طبيعي نشان مي هاي شناختي را در زبانوجود جهاني

هـاي معنـايي    ينابهنجـار درنظرگرفتن نظرية فضاهاي ذهني امكان ارائة توضيح بـراي رفـع   
  وجود ندارد.
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  هاي ذهنيحوزة فضاساز 2.2
فضاسازي ذهني و چگونگي پـردازش معنـي بـا اسـتفاده از     ) به بررسي فرآيند 1394ثقفي (

زاده پرداخته است، وي با تشريح جمالت داسـتان   فضاسازها در داستان كباب غاز اثر جمال
د در آن را شناسـايي و توضـيح   مذكور به تحليل كيفي آن پرداختـه و فضاسـازهاي موجـو   

  است.  داده
زهاي ذهنـي در ادبيـات كودكـان    سـا نامة خود به بررسي فضا) در پايان1392مشايخي (

هـا   بنـدي آن  ي فضاسازها و دستهفارسي پرداخته است. وي كوشيده است تا به شناساي  زبان
اساس بسامد در ادبيات كودكـان بپـردازد و نقـش عوامـل بـافتي و كاربردشـناختي را در       بر

ز قندي بزب«عملكرد فضاسازهاي ذهني مشخص نمايد. او دو داستان مشهور از زبان فارسي 
را انتخاب كرده و بعد از شناسايي و اسـتخراج فضاسـازهاي ذهنـي بـه     » گو و چوپان دروغ

دهد در  آمده از پژوهش وي نشان مي دست ها پرداخته است. نتايج بهتحليل كمي و كيفي آن
گسترده فضاسازهايي مانند عبـارات قيـدي (زمـان، مكـان و حالـت)،       طور بههر دو داستان 

نماها استفاده شده است كه از اين بـين  انگاري و كميتپيشروف ربط، ازعبارات شرطي، ح
هاي قيدي (مكان و زمان) داراي بيشترين بسامد بوده است و همچنـين عوامـل بـافتي     گروه

شامل بافت زباني، موقعيتي، كاربردشناختي و نيز عوامل فرهنگي و تجربي نقش بسزايي در 
  اند.ها داشتهتانانتقال و درك مفاهيم نهفته در داس

هاي مختلف زبان كردي صورت گرفته است، اما تاكنون در بخش هاي متعدديپژوهش
ه فضاهاي ذهني صـورت نگرفتـه و بـه     هيچ پژوهشي در ارتباط با ادبيات كودكان از ديدگا

مسئلة دنياي شناختي كودكان پرداخته نشده است. در صورتي كه كودكان بخشي از جامعـه  
اعي، فرهنگـي، ورزشـي و غيـره    هـا را از امكانـات اجتمـ   تـوان آن اند و نميهرا تشكيل داد

بايد به دنياي كودكان توجه شود و آثـاري مـرتبط بـا     رو نيازاكرد و ناديده گرفت،   محروم
  ها خلق نمود.دنياي شناختي آن

شود تا ادبيـات  كه در بخش مقدمه نيز ذكر شد، در پژوهش حاضر تالش مي طور همان
ي كودكان در زبان كردي از ديدگاه چگونگي كاربرد فضاسازها براي ايجاد فضـاهاي  داستان
شناسـايي و   كاررفتـه  بهاز سوي فوكونيه بررسي شود و فضاسازهاي ذهني  شده مطرحذهني 

بـه تبيـين چگـونگي    در ايـن راسـتا، همچنـين     .بندي شـوند اساس نوع مقولة كالم طبقهبر
در ادبيـات داسـتاني كودكـان در زبـان كـردي، توسـط       سازي، درك و انتقال معـاني   مفهوم
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پرداخته خواهد شد. به اين اميد كه به پاسخ روشني براي مسئلة پژوهش  فضاسازهاي ذهني
ر ادبيــات داسـتاني كودكــان در  دسـت يافتــه و مشـخص شــود كـه فضاســازهاي ذهنـي د    

  كنند.سازي شده و به درك و انتقال معاني كمك ميكردي چگونه مفهوم  زبان
  شود:بدين شكل مطرح مي سؤالهدف پژوهش حاضر، در قالب دو 

  عملكرد فضاسازهاي ذهني در متون داستاني كودكان در زبان كردي چگونه است؟. 1
در متون داستاني كودكان در زبان كردي فضاسازهاي ذهني در درك و انتقـال معنـي   . 2

  چه نقشي دارند؟
  
  چهارچوب نظري. 3

) در چهارچوب نظرية فضاهاي ذهني در رويكرد Mental space builderفضاسازهاي ذهني (
شوند. نظريـة فضـاهاي ذهنـي از رويكردهـاي بنيـادين در      شناسي شناختي مطرح ميمعني
هـاي ممكـن در   ) در واكنش به جهان1985شناسي شناختي است كه توسط فوكونيه (معني

ودن ايـن نظريـه، پاسـخ بـه ايـن      معناشناسي منطقي معرفي شد. هدف فوكونيه از مطرح نم
هاي معرف به جهان خـارج  ها از طريق اسامي، ضماير و وصفبود كه چگونه انسان  سؤال

دهند. فوكونيه معتقد اسـت كـه معنـي در خـود زبـان نيسـت بلكـه زبـان شـبيه          ارجاع مي
بـر   بندي به معني است، طبق ايـن نظريـه، معنـي مبتنـي    دستورالعملي براي ساخت و شكل

توان تمايز قائل شد، به بياني ديگـر  شناسي نميشناسي و معنياست، يعني ميان كاربرد  بافت
؛ Saeed, 2009:377يرقابــل درك خواهنــد بــود. (غهــا بــدون بافــت معنــي جمــالت و واژه

 ).379: 1397  صفوي،

كه ما عمل گفتگو، انديشـيدن، آواز خوانـدن و يـا     بر اساس نظرية فضاهاي ذهني، وقتي
هـاي  طور مداوم اطالعات موجود را در قالـب  دهيم به ن شعر و نثر را انجام ميخواندن متو

هاي ذهنـي از طريـق فضاسـازها    كنـيم. فضـا   بنـدي مـي  معنايي به نام فضاهاي ذهني طبقـه 
يـا فضـاهاي ذهنـي جديـد را      هـاي زبـاني هسـتند كـه     شوند. فضاسازها عبـارت  مي  ايجاد

شوند كه  برند و باعث مي متناوب به فضاهاي قبلي ميطور  آورند يا گوينده را به مي  وجود به
طور كه  به بياني ديگر، همان شنونده آمادة ساختن فضايي فراتر از زمان و مكان كنوني شود.

انگيزاننـدة  كنندة ايجاد ارتباط بين عناصر و همچنين بر قبالً نيز گفته شد فضاسازها مشخص
ديشب در پارك آزادي مـردم  «مثال، در جملة  عنوان همان عناصر در فضاي ذهني هستند. به
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گوينده با بيان اين جمله يك فضاي ذهني به وجود آورده اسـت كـه از    »جشن گرفته بودند
است. گوينـده بـا اسـتفاده از دو فضاسـاز      دو فضاساز و دو عنصر و يك رابط ساخته شده 

اتر از آن مكـان و  شود كه در ذهن شنونده فضايي فر باعث مي» در پارك آزادي«و » ديشب«
زماني كه اكنون در آن قرار گرفتـه، شـكل بگيـرد. عنصـر موجـود در جملـة مـذكور واژة        

ش عنصـر موجـود در جملـه را    نق» جشن گرفتن«است كه گوينده در قالب عبارت   »مردم«
  ).Evans and Green, 2006:371؛ 124: 1396مهند، كند. (راسخ مي بيان

هاي گروهي به نـام فضاسـازها، فضـاهاي    عضي از ساختطور كه قبالً اشاره شد ب همان
گيري سازند. فضاسازها ابزارها و عبارات زباني هستند كه نقش اساسي در شكلذهني را مي

ــفوي (   ــد. ص ــي دارن ــاهاي ذهن ــي   381: 1397فض ــازهاي ذهن ــه فضاس ــان دارد ك ) اذع
دهنـد.  ان ميهستند كه حركت از يك فضاي ذهني به فضاي ذهني ديگر را نش  هايي عبارت

و برخـي از  » 2020در سـال  «و » در ايـن بـازي  «هاي قيدي مكاني و زماني مانند وي گروه
كنـد.  عنوان فضاساز معرفـي مـي   را به» فكر كردن«، »معتقد بودن«، »تصور كردن«افعال مانند 

داند كه باعـث ايجـاد فضـاهاي    ) فضاسازها را واحدهايي زباني مي124: 1396مهند (راسخ
بـرد.  شوند و كانون توجه شنونده را از موقعيت كنوني به موقعيتي فراتر ميديد ميذهني ج
عنـوان   هاي شرطي و متممي را بـه هاي قيدي و ساختاي، گروهاضافههاي حرفوي گروه

  كند.فضاساز معرفي مي
انـد از:  ) نيز به معرفي فضاسازهاي ذهني پرداخته اسـت كـه عبـارت   380: 2009سعيد (

، »احتمـاالً، واقعـاً و شـايد   «، قيـدهايي ماننـد   »در ايـن كشـور، در زمـان   «قيـدي  هـاي  گروه
داشـتن، اميـدوار بـودن و     بـاور «و افعال خاصي ماننـد  » اگر ... پس«هايي مانند دهنده ارتباط

ــور ــرين ( ». كردنتص ــوانز و گ ــه مطال371: 2006اي ــي و    ) ب ــاهاي ذهن ــة فض ــة نظري ع
هاي مربوط به عناصر و نگاشت بين فضاسازها، ويژگياند و معتقدند كه  پرداخته  فضاسازها

، »در خانه، در شب«اي مانند اضافههاي حرفها گروه كنند. آنفضاهاي ذهني را مشخص مي
هاي فعـل  و خوشه» پس«، »يا«، »اگر«هايي مانند دهنده، ارتباط»احتماالً، واقعاً«قيدهايي مانند 
هـايي از  دانند كـه بـراي شـنونده صـحنه    فضاساز مي را...» كند جان فكر مي«و فاعلي مانند 

  كند.هاي ديگري ايجاد ميزمان، مكان و موقعيت
داند كه گذر از يك فضاي ذهني بـه فضـاي   هايي زباني ميفوكونيه فضاسازها را عبارت

سـازند كـه    دهنـد. وجـود ايـن واحـدها فضـاهاي جديـدي را مـي        ذهني ديگر را نشان مي
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هـا،  دهنـده  هـاي قيـدي، ربـط    دهد. او گروه اهاي ديگر را تغيير ميتوجه در بين فض  كانون
اميدوار بودن، «هاي خاصي مانند  و فعل...» در حقيقت، درواقع، واقعاً و «عبارات قيدي مانند 

سـاز را نـوعي از فضاسـازها     منفـي همچنين تكـواژ  » فكر كردن، معتقد بودن و آرزو داشتن
) 111- 112: 1994). فوكونيه (Fauconnier, 2005:40; Fauconnier, 1994:17( آوردشمار مي به

را » اگر«، عبارات قيدي و عبارات شرطي مانند »احتمال داشتن، توانستن«افعال وجهي مانند 
  كند.عنوان فضاسازها معرفي مي به

ــروز ( ــت و ك ــر روي  Croft and Cruse) (2004 :34 -33كراف ــود ب ــات خ ) در مطالع
عنـوان   نماهـا را نيـز بـه   سـاز، كميـت  اي، عناصر منفي اضافه رففضاسازهاي ذهني، گروه ح

  كنند. فضاساز معرفي مي
دارد كه عبارات دستوري ماننـد بنـدهاي   ) اذعان ميL. A. Buszard( )2003 :36بوزارد (

هـايي را  هـايي از دسـتور ماننـد زمـان و حالـت نشـانه      قيدي يا شـرطي و همچنـين جنبـه   
دهند تا ساختار فضاي ذهني را ايجـاد و  گوينده و شنونده اجازه ميآورند كه به مي  وجود به

توان گفت كه دستور زبان و واژگان يك زبان براي ايجاد فضاهاي  بنابراين، مي هدايت كنند؛
جـان بـه    2010در سـال  «گيرند. مـثالً  ذهني و ارتباط بين اين فضاها مورد استفاده قرار مي

سـازد و   مـي  2010در ذهن شنونده فضايي از سال » 2010در سال «، عبارت »دانشگاه رفت
كند  ) بيان مي2003كند. بوزارد (شنونده را از زمان كنوني به آن فضاي ايجادشده هدايت مي

شوند كه در آن يـك فضـا    هاي سلسله مراتبي ساخته ميصورت شبكه كه فضاهاي ذهني به
گيرند، اين فضاي پايـه   ر شكل ميهاي جديدتآن فضا كند و بر اساس عنوان پايه عمل مي به

توان به  شوند مي همان فضاي واقعيت است. از فضاهايي كه بر اساس فضاي پايه ساخته مي
گر يك داستان يا يك تصوير، فضاي آينده و فضاي شـرطي  فضاي گذشته، فضاي توصيف

مـدن  هايي هستند كه باعث بـه وجـود آ  ) فضاسازها عبارت2003اشاره كرد. از نظر بوزارد (
  كنند. شوند و كانون توجه را از فضايي به فضاي ديگر منتقل مي فضاهاي ذهني مي

هـاي فعـل و   اي، خوشهاضافههاي حرفهاي قيدي، گروه) گروهLee) (2001 :165لي (
عنـوان   را بـه ...» همچنان، بـه ترتيـب، هرچقـدر و    «فاعلي، عبارات شرطي و عباراتي مانند 

 كند.فضاساز معرفي مي

ني كــه بــه معرفــي و تبيــين اس توضــيحات بــاال و همچنــين تجميــع آراي كســااســرب
) به صـورت  1اند، انواع مختلف فضاسازها همراه با قيد مثال در جدول ( پرداخته  فضاسازها
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هـاي  اند. از اين فهرسـت بـه عنـوان مبنـا بـراي شناسـايي و تحليـل داده       خالصه ارائه شده
  ده است.شده در اين پژوهش استفاده ش آوري جمع

  فهرست فضاسازها .1جدول 

  مثال  نمونه  نام فضاساز  رديف

  سال داشت 1اميلي  2000در سال   2020در سال   اياضافهگروه حرف  1
  به ديدن دوستم رفته بودم اما او را نديدم  اما، و  حروف ربط  2
  نخورد.او سر ميز نشت و غذا   در نخورد» نــ«  سازعناصر منفي  3
  اگر من جاي شما بودم از من متنفر بودم  اگر، مگر اينكه، به شرطي  عبارات شرطي  4

تمام دانشجويان را از كالس استاد   همه، اغلب، برخي  نماعبارات كميت  5
  كرد  بيرون

  جان به لندن خواهد رفت  نمود زمان و وجه  زمان و وجه فعل  6
  احتمال دارد جان به لندن برود  احتمال داشتن، توانستن  افعال وجهي  7

جورج در كند كه جان فكر مي  فكر كردن، تصميم گرفتن  افعال كنش ذهني  8
  است  لندن

  شودتر مي آپارتمان جان همچنان بزرگ  رفته رفتههمچنان،   هاي تغييرگزاره  9

يكي بود يكي نبود، پيرمردي در غاري   يكي بود يكي نبود  عبارات و اصطالحات ادبي  10
  كرد يمزندگي 

 

  روش پژوهش. 4
در پژوهش حاضر از نوع توصيفي مبتني بر تحليل كيفي است كه با تكيه بر  كاررفته بهروش 

ان در حـوزة ادبيـات كـودك گـروه     جلد كتاب داسـت  20ها از متون نوشتاري استخراج داده
در  از نويسـندة زن) انجـام گرفتـه اسـت.     جلـد  10جلـد از نويسـندة مـرد و     10ب (  سني

افـزار ورد تايـپ شـدند و سـپس پيكـرة زبـاني       ها در نـرم نخست تمام متون كتاب  مرحلة
جمـالت مجـزا جهـت     صـورت  بهافزار اكسل آمده توسط پژوهشگران در قالب نرم دست به

اسـت.  واژه  12068و  جمله 1183سازي شد؛ اين پيكره حاوي  يادهپها تحليل و بررسي آن
د نشـان داد كـه نويسـندگان در    ) انجـام شـ  1هـا كـه بـر اسـاس جـدول (     تحليل اولية داده

انـد در مرحلـة بعـد، بـراي انتخـاب      عدد از كل جمالت از فضاسازها استفاده كـرده   1002
بايست مبناي تحليـل كيفـي ايـن پـژوهش قـرار گيرنـد، از       كه ميتصادفي جمالت هدفي 
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 صـورت  بـه جملـه   200شد، به اين صورت كـه ابتـدا تعـداد    فاده است Randomizerافزار  نرم
جملـه   12انتخاب شده و سپس با بررسي دقيق اين جمالت تعداد  افزار توسط نرمتصادفي 

جمله) كه  24 مجموع درجمله نيز از نويسندگان زن ( 12برگرفته از آثار نويسندگان مرد و 
 شدند يمقبول از انواع مختلف فضاسازها را شامل اي قابلبه تشخيص نگارندگان، مجموعه

مبناي تحليل كيفي در اين پژوهش در نظر گرفته شـده و جهـت تبيـين چگـونگي      عنوان به
  سازي و درك مفاهيم توسط فضاسازها مورد تجزيه و تحليل كيفي قرار گرفتند.مفهوم

  
  ها يافته. 5

از  هركـدام شود، براي پرداخته مي هشد استخراجهاي ، به تحليل كيفي دادهرو شيپدر بخش 
شود كه اين نوع فضاسازها در انواع فضاسازها يك الي دو مثال ذكر شده و توضيح داده مي

  نمايند.ادبيات كودكان چگونه عمل كرده و فضاهاي جديدي را ايجاد مي
  

  اي اضافه فضاسازهاي گروه حرف 1.5
هستند كه نقش قيد را بر عهـده دارنـد و   اي اضافههاي حرفاين نوع فضاسازها بيشتر گروه

ن فضاسـازها شـامل قيـد مكــان و    در ادبيـات كودكـان از كـاربرد بـااليي برخوردارنــد. ايـ     
  شود.هستند كه در ادامه به تشريح هر يك پرداخته مي  زمان

  قيد مكان 1.1.5
يكي از فضاسازها قيد مكان است كه با ايجاد يك فضاي ذهني در ذهـن مخاطـب، بـه وي    

سـت در  ي پي ببرد كه چيزي يا مـاجرايي كـه در حـال شـنيدن آن ا    راحت بهكند تا  يمكمك 
و چه مكاني اتفاق افتاده است. اين نوع فضاساز، موقعيت مكـاني خاصـي را در ذهـن      كجا

ل شـاری «هاي قيد مكان، در زبـان كـردي عبـارتي ماننـد     نمايد. فضاسازمخاطب ايجاد مي
) از داستان يك 1شوند. جملة () (در شهر مريوان) را شامل ميlæ ʃɑri mæriwan» (مریـوان

، در فصل بهار بـه  هرسالمرد ثروتمند انتخاب شده است كه گلة بزرگي گوسفند و بز دارد. 
  گردد.ميرود و در فصل پاييز به روستاي خود بازييالق مي
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)1» :(تم وکی جوانی ئھاتد ند ،لمکی دەوبوو ،پیاوکی زۆری هڕ١بزن و م.«  
Læ  dehat –ek -i   ʤwan -i   Ɂæm   wəłat -æ   pəyaw–ek -i    dæwłæmænd   

روستا   در - نكره - نمازيبا  هسته- نماسرزمين  اين  هسته- مردي  معرفه- نكره- نماثروتمند  هسته  
bəzn  u  mæř    -ek -i     zor -i    hæ-bu. 

گوسفند   و     بز  - نكره  - زياد    ي  - مش3پسوند    - داشت  
  تعداد زيادي بز و گوسفند داشت.ترجمه: در يكي از روستاهاي زيباي اين سرزمين، مردي ثروتمند 

ــة ( ــارت 1در جمل ــاتکی«) عب ــتايي)  læ dehateki» (ل دھ ــل روس ــك ) (در داخ ي
ة يـك فضـاي   بازگوكننـد كنـد كـه   است زيرا در ذهن مخاطب فضايي را ايجاد مي  فضاساز

روستايي بوده و از فضاي شهري متمايز است؛ به بياني ديگر، مخاطب يا شنونده با ديدن يا 
كند كه در آن  يمشنيدن اين عبارت، فضايي از يك محيط روستايي را در ذهن خود تجسم 

شـاورزي، باغـداري و دامـداري    رنـد و مـردم بـه كارهـايي مثـل ك     هـا بنـايي سـاده دا   خانه
كه ذهن مخاطب از فضا يا مكان كنوني به فضـا   شود ميهستند. اين فضاساز باعث   مشغول

)، 1يا مكاني فراتر از فضاي كنـوني كـه در اينجـا فضـاي روسـتا اسـت، بـرود. در مثـال (        
) (مـردي)،  pəyaw» (پیاوک«سرزمين)، ) (اين æm wəłatæɁ» (ئم وت«هايي مانند  عبارت

) (گوسـفند) عناصـر موجـود در جملـه هسـتند. عنصـر       mæř» (مڕ«) (بز)، bəzən( »بـزن«
فــرض داراي تفســير معرفــه اســت، يعنــي در طــول گفتمــان بــا حــالتي پــيش» وت  ئم«

داراي تعبيـر  » مڕ«، »بـزن«، »پیاوـک«كند و براي مخاطب آشناسـت، امـا عناصـر     يم  عمل
 »دەومنـد«كننـد. واژة   يمـ هستند و اطالعات جديدي را به جمله يا داستان اضـافه    كرهن
)dæwłæmænd(زۆر«و واژة » پیاو«عنصر  ) (ثروتمند) ويژگي «zor    (زيـاد) ويژگـي عناصـر (
  كند. يمرا بيان » بزن و مڕ«

 ن تعـدادي از حيوانـات بـا هـم در    ) از داستاني انتخاب شـده اسـت كـه در آ   2جملة (
  هاي روزگار كنار همديگر هستند.كنند و در خوشي و ناخوشيجنگل زندگي مي  يك

  »لبر پکوە ئژیان.ل دارستانکی پ ل داری بڕوو کۆم گیان): «2(
Læ darəstan-ek-i pəř   læ   dar-i   bæřu   komæł-e   gəyan-læ-bær2  Pe- kæwæ Ɂæ-ʒya-n. 

جنگل  در - نكره- درخت  از   پر    ي- جمع   بلوط   ي - جان    نكره- بر- با  تن- همديگراخباري   - زندگي- جش3  
  كردند. يميوانات با همديگر زندگي حترجمه: در جنگلي پوشيده از درخت بلوط تعدادي از 
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ــة ( ــارت 2در جمل ــتانکل «) عب ــل)  læ darəstanek( »دارس ــك جنگ ــك ) (در ي ي
است. مخاطب با ديدن يا شنيدن اين عبارت يك فضاي ذهني متفاوت را از مكاني   فضاساز

كنـد.   يمـ كه پر از درخت و حيوانات مختلف است و با فضاي واقعي تفاوت دارد تجسـم  
) (تعدادي جانور) از عناصر موجود در komæłe gəyanlæbær» (لبرکۆم گیـان«عبارت 

) jyanæ( »ئژیـان«حيوانات جنگل اشاره دارد و واژة متن اين مكالمه است كه به جمعي از 
  دهد. يمها را نشان ة بين آنرابط كردند)(زندگي مي

  قيد زمان 2.1.5
ل كـرده و  فضاسـاز عمـ   عنـوان  بـه توانـد   يمـ ي ا اضـافه  حـرف قيد زمان نيز در قالب گروه 

ر، با استفاده از كه ذهن مخاطب به زماني فراتر از زمان كنوني برود. به بياني ديگ شود  باعث
از فضاي زماني مبتني بر واقعيت به فضاي زمـاني   اين نوع فضاساز ذهن مخاطب يا شنونده

، ٢٧١٠ل سـای «رود. فضاسازهاي قيد زمـان در زبـان كـردي عبـاراتي ماننـد      ديگري مي
، در فصـل بهـار)   2710) (در سال læ sał-i 2710 ،læ wærz-i bæhar-da» (وەرزی بهاردا  له

  هستند.

  .»ل ڕۆژکی هاویندا شاژن ل ناو دارستانکدا پیاسی دەکرد«): 3(
Læ   řoʒ-ek-i       hawin-da   ʃa-ʒən   læ    naw   darəstan-ækæ-da   Piyasæ-y    dæ-kɪrd. 

در  روز - نكره- نماتابستان  هسته- شاه   پسوند- جنگل  داخل  در  زن- معرفه- پسوند قدم زدن - مش3اخباري  - كرد    
  زد.ترجمه: در يكي از روزهاي تابستان ملكه در جنگل قدم مي

) (در يك روز تابستاني) læ řozeki hawinda» (ل ڕۆژکی هاویندا«) عبارت 3در جملة (
يك فضاساز است كه ذهن مخاطب را از زمان حال جدا كرده و بـه زمـاني فراتـر از زمـان     

با ديدن يا شنيدن اين عبارت تصوري از يك روز تابستاني بـا   ،ديگربرد، به بياني  يمكنوني 
) (ملكه) يكـي  ŝaʒən( »شـاژن«شود. عبارت  هواي گرم و سوزان در ذهن مخاطب ايجاد مي

ــارت    ــان اســت و عب ــود در گفتم ) piyasæy dækərd( »پیاســی دەکــرد«از عناصــر موج
  سازد.جود در آن را به هم مربوط ميقالب درون گفتمان عناصر مو عنوان بهزد) نيز  مي  (قدم

  »ئو ل بهاراندا دەچوو بۆ هوار): «۴(
Ɂæw  Læ    bæhar-an-da              dæ-ʧu -Ø         bo     hæwar. 
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او    بهار     در  - (ها) جمع  - اخباري    پسوند   - رفتن  - مش3ييالق       به      

  رفت.در فصل بهار به ييالق مي هرسالترجمه: او 

ــة ( ــارت 4در جمل ــدا«) عب ــار)  ( )læ bæharanda( »ل بهاران ــل به ــال در فص  هرس
 مـوردنظر است كه ذهن خواننده يا مخاطب را از زمان حال جدا كرده و به زمان   فضاسازي
موجود در ) (او، ييالق) عناصر Ɂᴂw, hæwar» (ئو، هوار«هايي مانند برد. عبارتگوينده مي

رفت) نيز عناصر موجود در گفتمـان را  ) (ميdæʧu» (دەچوو«گفتمان هستند و عبارت فعلي 
  سازد.در قالب (رفتن) به هم مربوط مي

  
  حروف ربط 2.5

يجادشـده در ذهـن   اروند كه فضـاي جديـد    يمحروف ربط نيز از جملة فضاسازها به شما 
سـازند. حـروف ربـط در     يمست، مرتبط ايجاد شده ا قبالًمخاطب را به فضاهاي ذهني كه 

(و، همـراه، ولـي، تـا ...)    » ، تـا ...)bæłam( و، بـا، بم« هايي مانندزبان كردي شامل عبارت
) از زبـان يـك   5دهند. جملة ( يمهمديگر ربط  بهها را ها و جملهها، واژههستند كه عبارت

يز كرده است، امـا حـال   موش است كه براي درمان زخم خرگوش پماد حنا و فلفل را تجو
  تنها خوب نشده بلكه بدتر شده است.خرگوش نه

زۆر سیرە ئوەتا ل نو کتبکشدا نووسراوە دەب خن و بیباری لدەن بم دوو هی ڕاست و چپی ): «٥(

  »سوور ب سریدا کشراوە.
Zor    sæyr-æ      Ɂæwæta   læ   new    kəteb-ækæ  =ʃ  -da   nus -raw   -æ 

عجيب خيلي- كتاب داخل در اينجاست  است- بست هم= معرفهواژه- نوشتن  پسوند- شده- است  
dæbe  xænæ   u    bibar =i       le -dæ  -n                bæłam     du      heł  -i 

دم= فلفل  واو ربط   حنا      بايش3بست پيشوند   واژه- زدن- جش2خط دو   اما    - نماهسته  
řast     u   ʧæp -i       sur   bæ   sær  =i  -da      keʃ    -ra  -w  -æ. 

چپ  و  راست- نمام=روي  بر  قرمز  هستهش2بست واژه- كشيده  پسوند- شده- ميانجي- است  
ترجمه: خيلي عجيب است ببينيد در كتاب هم اشاره شده كه بايد حنا و فلفل را بـه زخـم بماليـد امـا دو خـط قرمـز       

  ضربدر بر روي آن كشيده شده است. صورت به
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زۆر سـیرە ئوەتـا ل «) از دو بخش تشكيل شده است كه بخش اول آن، يعني 5مثال (
 zor sæyræ Ɂᴂwæta læ new( »لـدەن نـو کتبکشـدا نووسـراوە دەبـ خن و بیبـاری

kətebækæŝda nusrawæ dæbe xænæ u bibari ledæn) (   خيلي عجيب است ببينيـد در كتـاب
به معنـي   »بم« ) به وسيلة حرف ربطهم اشاره شده كه بايد حنا و فلفل را به زخم بماليد

 »کشـراوە. دوو هـی ڕاسـت و چپـی سـوور ب سـریدا«(اما) به بخش دوم جمله، يعني 
)du hełi řast u ʧæpi bæ særida kæŝrawæ) ( ضـربدر بـر روي آن    صـورت  بـه دو خط قرمز

بخـش اول، فضـايي در ذهـن مخاطـب     ) متصل شده اسـت. بـا شـنيدن    كشيده شده است
م مفيـد اسـت، امـا پـس از شـنيدن      گيرد كه در آن حنا و فلفل بـراي درمـان زخـ    مي  شكل
جديـد و متمـايز از فضـاي ذهنـي     ذهن مخاطب آمادة ورود به فضـاي   »بم«ربط   حرف
  شود كه در آن ادعاي جملة اول درست نيست. مي  قبلي

  »پشیل پالماری مشکۆیکی دا و خستی نو دەمی، بم خۆ ددانی نبوو مشکی پ بخوات.«): 6(
pəʃi-læ              pælamar  -i         məʃk -ołæ  -y  -ek  =i            da        

گربه- يورش نشانه تصغير- موش  پسوند - نشانه صغير - واج ميانجي- نكره- مش3بست داد واژه  
u   xəs   -t        -y              -æ        naw      dæm    =I     bæłam   xo 

گذار  و- گذشته - مش3  - نماهسته      م=دهان     داخل ش3بست واژه   كه     اما  
   dədan  =i       n    -bu     məʃk  =i       pe     bə    -xwa     -t. 

=دندان(موش)مش3بستنفي واژه- م(دندان)=موش داشتش3بستالتزامي با واژه- خور- گذشته  
نتوانست مـوش  آقا گربه به موش كوچولو حمله كرد و او را داخل دهانش گذاشت اما چون دندان نداشت ترجمه: 

 كوچولو را بخورد.

ربـط بـه هـم    ) از سـه بخـش تشـكيل شـده اسـت كـه بـه وسـيلة حـروف          6جملة (
ــل ــده  متص ــي     ش ــه، يعن ــش اول جمل ــد. در بخ ــاری مشــکۆیکی دا«ان  »پشــیل پالم

)pəŝilæ pælamari məŝkołæyeki da(گربه به موش حمله كرد) (  تصويري در ذهن مخاطب
كـه  » و«كند؛ سپس با شنيدن حروف ربـط  گربه به موش حمله ميگيرد كه در آن شكل مي

يابد كه ماجرا هنوز ادامه دارد و فضاي ذهني جديدي كه يك فضاساز است، مخاطب درمي
شـود. در مرحلـة بعـد، بـا شـنيدن       يمـ خورد در ذهـن وي ايجـاد    يمدر آن گربه موش را 

از فضــاي قبلــي  ديــد و متمــايز، مخاطــب بــه يــك فضــاي ذهنــي ج»بم«ربــط   حــرف
 »بم«و  »و«شود كه در آن موش هنوز زنده است. در اين مثال، حـروف ربـط    مي  هدايت
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يجادشدة جديد را به فضاهاي ذهني قـديمي  افضاساز عمل كرده و فضاهاي ذهني  عنوان به
  سازند.مرتبط مي

  
  عبارات نفي 3.5

حضـور عناصـر    زماني كه يك فضاي ذهني در حال شكل گرفتن در ذهن مخاطب اسـت، 
توانند فضايي متضاد با آن را ايجاد كرده و فضـاي قبلـي را در ذهـن مخاطـب      يمساز منفي

) در na ،næ( »نا، نـه«توان به  يمساز در زبان كردي،  يمنفترين تكواژهاي  يجرابرهم زنند. از 
  ره كرد.توانم، نكرد) اشا) (نميNa-twan-əm ،Næ-y-kərd» (ناتوانم، نیکرد«عباراتي مانند 

 هـا  آن) از داستاني انتخاب شده كه حكايت از زنـدگي دو كـرم دارد. يكـي از    7جملة (
ابريشم و ديگري گرم خاكي است. كرم خاكي از زماني كـه فهميـده كـرم ابريشـم بـه        كرم

هـد كـه او را نيـز بـه پروانـه      خواو هر شب از خدا مي هرروزشود  اي زيبا تبديل ميپروانه
 كند.بيان مي ها شب) حال و هواي اين كرم خاكي را در يكي از آن 7كند. جملة (  تبديل

  »شو ل ژوورەکیدا خوی پیا ندەکوت.«): 7(
ʃæw   læ     ʒur -ækæ  =y    -da      xæw  -i       piya        næ–kæw -t. 

اتاق  در  شب - م=  معرفهش3بست واژه - اضافهخواب    پس- مش3نفي  حرف اضافه    - برد - گذشته  
  برد.ترجمه: شب در داخل اتاقش خوابش نمي

گيرد كـه در  ) ابتدا در ذهن مخاطب يك فضاي ذهني شكل مي7هنگام خواندن جملة (
يختـه و  ر  هـم   بـه ساز اين فضاي ذهنـي را   يمنفش خوابيده است، اما تكواژ اتاقآن كرم در 

  كند.فضاي جديدي را جايگزين آن مي

)8 :(» کبوو.گورگن یشی پچوو بۆ دووکان و پوو«  

Gurg-ækæ   ʧu   bo   dukan   u   puł -i  =ʃ =i     pe    næ   -bu. 

گرگ- پول و مغازه  به  رفت   معرفه - يانجيواج مهم)=بست(واژه- مش3همراه      نفي- داشت  
  ترجمه: آقا گرگه به مغازه رفت و پول هم نداشت.

ربي كـه مخاطـب دارد، بخـش اول    زمينـه و تجـا  پيش دانش وبا توجه به بافت داستان 
شود كه در آن قرار است عمل خريدكردن ) باعث ايجاد فضايي در ذهن مخاطب مي8(  مثال
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رود بايـد پـول همـراه    در يك مغازه انجام گيرد زيرا كسي كه بـه مغـازه يـا فروشـگاه مـي     
ساز كل فضاي ذهني ايجاد شـده  با حضور تكواژ منفي اماباشد تا بتواند چيزي بخرد،   داشته

  گيرد.انتظار، عمل خريد كردن انجام نمي برخالفريزد و در فضاي جديد به هم مي
  

  عبارات شرطي 4.5
ــارت ــد   عب ــرطي مانن ــاي ش  Ɂᴂgær ،bæw» (، بو مرجی، مگر ئوەی کئگر«ه

mærʤæy ،mægær æwæy kæ  ــه، مگــر ــه شــرطي ك ــر، ب ــردي، ) (اگ ــان ك اينكــه) در زب
شـوند، فضـاي ذهنـي    قسمت از مكالمه يا گفتمان كه ظاهر  كه در هر هستند  فضاسازهايي

  كنند.مخاطب ايجاد مي ذهنجديدي را از نوع شرطي در 
انـد و  هايش است كـه در صـحرا تنهـا مانـده    مثال زير مربوط داستان يك مرغ با جوجه

  را بخورد. ها آنخواهد روباهي مي

  ».مام ڕوی هموومان دەخوات ،یئگر فریامان نکو«): 9(
Ɂægær  fərya =man     næ  -kæw -i    mam   řewi   hæmu =man  dæ  -xwa-t. 

ج=داد اگرش1بست ساز واژهمنفي- رسيد- مش2ج=همه روباه عمو ش1بست اخباري واژه- خور- گذشته  
  خورد.ترجمه: اگر به دادمان نرسيد روباه همة ما را مي

ئگر فریامـان «) از دو بخش تشكيل شده است كه در بخـش اول آن يعنـي   9جملة (
» اگـر «يـك فضاسـاز شـرطي    اگر به دادمان نرسيد) ) (ægær fəryaman nækæwi( »نکوی

تـوان  شـود بـراي هـر بخـش گفتمـان، مـي      وجود دارد. زماني كه چنين جمالتي توليد مـي 
تـوان دو فضـاي ذهنـي    ، براي بخش اول ميمثال عنوان بهي ذهني را در نظر گرفت. فضا  دو

رسـد و در فضـاي ذهنـي    هايش مـي متصور شد كه در يكي شكارچي به داد مرغ و جوجه
افتد. براي بخش دوم جمله نيز ممكن است بر پاية بخش اول دو فضاي ديگر اين اتفاق نمي

ـ وس بههايش ذهني شكل بگيرد كه در يك فضا مرغ و جوجه اه خـورده شـوند و در   يلة روب
شرطي به مخاطب كمك كرده و او را به  فضاسازافتد. پس ي ديگر اين اتفاق نميذهنفضاي 

فضـا احتمـال روي دادن يـا نـدادن رخـداد       در آندهد كـه  فضاي ذهني جديدي سوق مي
  وجود دارد. موردنظر
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در جنگل  كردن يباز) از داستاني است كه در آن تعدادي از جانوران در حال 10جملة (
است  اسبكنند. يكي از اين حيوانات بينند و از اين پديده تعجب ميكمان را مييك رنگين

گويـد: مـن چنـدين بـار گفـتم زيبـايي سـرزمين مـن         كنـد و مـي  كه رو به دوستانش مـي 
  است اگر شما كمكم كنيد اولين نقاشي آسمان را خواهيم كشيد.  مانند بي

  ».کمین نقاشی ئاسمان دەخولقنینئگر یارمتیم بدەن، ی): «10(
ægær yarmæti=m   bə-dæ-ne  yækæmin   næqaʃi  asman       dæ -xulqen  -in. 

م=كمك اگرش1بستالتزامي واژه- دهيد- جش2اخباري آسمان نقاشي اولين - خلق كردن- جش1  
  كنيم.ترجمه: اگر كمكم كنيد، اولين نقاشي آسمان را خلق مي

فضـاي پايـه    عنـوان  بـه ) نيز از دو بخش تشكيل شده اسـت كـه بخـش اول    10جملة (
كند، فضاساز (اگر)، باعث ايجاد يك فضاي شرطي در ذهن خواننده شده و بـه او   مي  عمل

تـوان بـراي   كند كه بخش دوم جمله را بهتـر درك كنـد. در ايـن جملـه هـم مـي       كمك مي
ي ممكن در نظر گرفت. به بياني ديگر، بـراي بخـش اول، در   ذهنبخش از آن دو فضاي   هر

كمـك كنـد و در فضـاي ذهنـي دوم     فضاي ذهنـي اول ممكـن اسـت كسـي بـه گوينـده       
بخـش اول   بـر اسـاس  است اين عمل اتفاق نيافتد؛ همچنين براي بخش دوم جملـه    ممكن

و در شـود  گيرد كه در فضاي ذهني اول نقاشي آسمان خلـق مـي   يمفضاي ذهني شكل   دو
افتد، بنابراين در اينجا فضاساز (اگر) يك فضاي ذهني را در فضاي ذهني دوم اين اتفاق نمي

ي پايـه داشـته و   ذهنـ كند كه در آن احتمال وقوع فعل بستگي به فضـاي   يممخاطب ايجاد 
  وقوع و هم عدم وقوع آن محتمل است.  هم
  

  نما عبارات كميت 5.5
ها عناصري هسـتند كـه   نمايتكمازها اشاره شد كه در فصل دوم در بخش فضاس طور همان

رتي كميـت اسـم بعـد از خـود را     كننـد يـا بـه عبـا     مقدار اسم بعـد از خـود را تعيـين مـي    
عنـوان فضاسـاز    تواننـد بـه  مي» اغلب«، »همه»«اندك«، »تمام«، »هر«هاي دهند. واژه مي  نشان
  رد.گي كرده و باعث شوند فضاي ذهني جديدي در ذهن مخاطب شكل   عمل

  ».دوای دۆزینوەی گوی بژان، هندکی ل کردەوە«): 11(
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dəway     dozin-æwæ-y    guł-i   beʒan    hændeki    le    kərd-æwæ. 

پيداكردن (بعد از)- اضافهپس- نماگل هسته- نماكندن از تعدادي  (نام گل) هسته- اضافهپس  
  آنها را چيد.، برخي از 3بيژان ترجمه: بعد از پيدا كردن گل

 dəway dozinæwæy gułi( »دوای دۆزینوەی گوی بژان«)، عبارت قيدي 11در جملة (

beʒanبيژان) يك فضاساز زمان است و مخاطـب بـا شـنيدن آن بـه      ) (بعد از پيدا كردن گل
» هنـدک«شود كه جدا از فضاي كنـوني اسـت. عبـارت     يمفضاي ذهني جديدي هدايت 

)hændek ب را بـه يـك فضـاي ذهنـي جديـد      نمـا مخاطـ   يتكميك  عنوان به) (بعضي) نيز
ي زيادي در كوهستان روييده است، اما بچـه مرغـابي فقـط    اهگلكند كه در آن  مي  هدايت
  را چيده و با خود آورده است. ها آن ازبخشي 

  ».هموو ئاژەکان کۆ ببوونوە): «12(
Hæmu   Ɂaʒæł  -æk –an           ko          bə-bu-n-æwæ 

حيوان       همه - معرفه - التزامي      جمع      نشانه جمع - بود - جش3 - اضافهپس  

  ترجمه: تمام حيوانات جمع شده بودند.

) (همه) يك فضاساز است، زيرا مخاطب را به hæmu» (همـوو«) نيز واژة 12در جملة (
 ها آندهد كه در آن تعدادي نامشخص حيوان وجود دارد و همة  يمي سوق ذهنيك فضاي 

ر آن فضـاي ذهنـي ديگـر حيـواني     ي كـه د طـور  به اند مدهديگر گرد آهم دوردر يك مكان 
  ندارد كه در آن جمع غايب باشد.  وجود

  
  زمان فعل 6.5

گوينـده و  آورد كـه بـه   هايي را بـه وجـود مـي   عنوان فضاساز در گفتمان نشانه زمان فعل به
). Buszard, 2003:37دهد تا ساختار فضاي ذهني را ايجاد و هدايت كننـد ( شنونده اجازه مي

  كند.ي كمك ميذهنهاي زير به آشكار شدن نقش زمان فعل در ايجاد فضاي مثال

  »ئتبم بۆ شاری یاری! :کاویان وتی): «13(
Kawyan   wət -i        Ɂæ     =t    -b   -æm          bo    ʃar  -i           yari. 

گفت    كاويان- مش3م= اخباري    ش2بست واژه - بردن - مش1شهر   به      - نمابازي  هسته  
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  ترجمه: كاويان گفت: من تو را به شهربازي خواهم برد.

) (كاويان گفت) يك فضاساز است، kawyan wəti( »کاویان وتی«) عبارت 13در جملة (
زيرا مخاطب هنگام مواجه با اين عبارت به يـك فضـاي ذهنـي جديـدي هـدايت شـده و       

خواهد بگويـد. در ايـن جملـه، گوينـده، خبـر از      شود كه كاويان چه چيزي مي مي كنجكاو
 نعنـوا  بهتوان يك فضاي ذهني را افتد، پس ميدهد كه در زمان آينده اتفاق ميرخدادي مي

فضاي پايه در نظر گرفت كه در آن بر اساس زمان فعل (گفت) كه گذشته و منطبق با زمان 
ي نبـرده اسـت. گوينـده بـا     شـهرباز آقا گربـه را بـه    واقعي توليد جمله است، كاويان هنوز

وصـف   ينباادهد. كند و خبري از آينده مي) را توليد مي13گرفتن فضاي پايه، جملة (درنظر
فضـاي ذهنـي شـكل گرفتـه اسـت يـك فضـاي ذهنـي پايـه يعنـي            مخاطـب دو  ذهندر 

قـرار اسـت رخـداد     در آنو فضاي آينده كه » ي نرفته استشهربازكاويان با گربه به   هنوز«
 اتفاق بيفتد.» يشهربازكاويان با گربه به  رفتن«

) از داستاني انتخاب شده كه در آن آقا گربه براي مداواي همسـرش او را بـه   14جملة (
  برد.رگوش مينزد خ

  »دەیبم بۆ الی کروشکی زانا.): «14(
Dæ =y -b –æm      bo    lay     kærweʃk –I     zana. 

م= اخباريش3واژه بست - بردن- مش1اضافه  پسوند خرگوش   پيش   حرف- نمادانا  هسته  
  ترجمه: او را پيش خرگوش دانا خواهم برد.

دهـد كـه    يمـ ) گوينده يا نويسنده با توجه به زمان فعل خبر از رخـدادي  14در جملة (
اي نزديك اتفاق بيفتد. حال مخاطب بـا شـنيدن يـا    قرار است در آينده اماهنوز روي نداده، 

گيرد، در فضاي ذهنـي اول كـه    يماي دو فضاي ذهني در ذهنش شكل خواندن چنين جمله
و در  انـد وز خانواده آقا گربه پـيش دكتـر نرفتـه   همان فضاي ذهني واقعيت يا پايه است هن

فضاي ذهني جديد كه مربوط به زماني در آينده است اين احتمال وجود دارد كه آقـا گربـه   
  را پيش دكتر ببرد. همسرش

  
  
  



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،زبان شناخت   124

 

  وجه فعل 7.5
تواند سـرنخي باشـد    يمكند و در طول گفتمان  يميك فضاساز عمل  عنوان بهوجه فعل نيز 

فضاي ذهنـي را ايجـاد و سـپس     حتي شنونده اين امكان را بدهد تا ساختاركه به گوينده و 
وجـه فعـل در ايجـاد فضـاي ذهنـي       آشـكار شـدن نقـش    بـه هاي زيـر  هدايت كنند. مثال

  كند. مي  كمك
كه در كنار درختي در همسايگي  شده انتخاب) از داستان تعدادي از حيوانات 15جملة (

  كند. يمها مزاحمت ايجاد دگان براي ديگر همسايهكنند و يكي از پرن يمديگر زندگي  هم

  »ملووچک وتی: خوا حقت لو زام بسنت.): «15(
mæluʧək     wət -i    xwa     hæq =ət    læw     załm-æ     bə  -sen  -et. 

  گفت   گنجشك- مش3م=حق خدا ش2بستاضافه واژهظالم  حرف- التزامي معرفه- گرفتن- مش3
  گنجشك گفت: خداوند حق تو را از آن ظالم بگيرد. ترجمه:

) (بگيرد) داراي وجـه التزامـي اسـت    bəsenet( »بسـنت«)، عبارت فعلي 15در جملة (
يرقطعي مانند دعا يـا آرزو  غيعني واقع شدن يا نشدن آن قطعي نيست و بر امري احتمالي و 
گيـرد: يكـي   شكل مي هنشذداللت دارد. مخاطب با شنيدن اين عبارت دو فضاي ذهني در 

ه زده و آزادانــه بــراي خــودش صــدم پشــت الكفضــاي پايــه اســت كــه در آن كــالغ بــه 
كند و هنوز جواب كارهايش را نگرفته است. يك فضاي ذهني ديگر نيز در ذهـن   مي  پرواز

گيرد كه فضاي دعايي يا فضاي آرزو نام دارد. در اين  يممخاطب بر مبناي فضاي پايه شكل 
كند كه در آن آرزوي گنجشك برآورده شده و كالغ بـه   يمفضا، مخاطب شرايطي را تصور 

  سزاي كار خود رسيده است.

  ».بچن دەرەوە کانمراوی هر ئستا«): 16(
(Hær  Ɂesta)     mərawi –y –æk –an      bə-ʧ-næ      dær –æwæ. 

(همين حاال)    مرغابي- واج ميانجي- معرفه- التزامي  نشانه جمع - رفتن - جش3بيرون   - اضافهپس  
  ها بيرون بروند.ترجمه: همين اآلن مرغابي

) عبارت فعلي داراي وجه امري است، وجه امري بيانگر خواسـت، تمنـا،   16در جملة (
اي توان فضـاي پايـه   يمگونه جمالت  خواهش و يا فرمان از سوي گوينده است. براي اين
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هنوز انجـام نشـده و در فضـاي     شده خواستهكار  مبتني بر واقعيت در نظر گرفت كه در آن
  ذهني دوم امر گوينده اجرا شده باشد.

  
  افعال وجهي 8.5

ذهنـي جديـدي را در ذهـن مخاطـب     عنوان فضاسـاز فضـاي    توانند به افعال وجهي نيز مي
 ئگری هس، تـوانین،«تـوان بـه    يمترين افعال وجهي در زبان كردي  يجراكنند. از   خلق

دەبـــوا ،دەبـــ« )ægær-i hæs ،twanin ،dæbe ،dæbwa(  ،احتمـــال دارد، توانســـتن، بايـــد)
  اشاره كرد. بايست) مي

وانـات جنگـل دور يـك بچـه ميمـون      ) زماني توليد شده است كه همـة حي 17جملة (
ه او كروالل است و حيوانات جنگل زبان اشاره بلـد نيسـتند   يل اينكبه دلاند ولي  شده  جمع
گويد: خـوك را صـدا بزنيـد،    مي ها آنهاي او را بفهمند، بنابراين يكي از توانند صحبت نمي

  احتمال دارد كه زبان اشاره را بداند.

  ».لوانی ئو تبگات«): 17(
Læwanæyæ4  Ɂæw      te    -bə    -g     -at. 

پيشوند    او    احتمال دارد  - التزامي - فهم - مش3  
  ترجمه: احتمال دارد او (خوك) متوجه شود.

شود. اولي، فضاي پايه يا همان فضاي واقعـي  ي خلق ميذهني دو فضا)، 17در جملة (
دهد  يممبنا قرار  عنوان بهيعني (عدم درك ميمون از سمت جمع) است. گوينده، اين فضا را 

تا بتواند فضاي ذهني جديدي خلق كند كه در آن با حضور خوك امكان درك كردن ميمون 
) (احتمال دارد) مخاطـب  læwanæyæ( »لوانی«فضاساز  ،درواقعتوسط جمع فراهم شود. 

كـان اينكـه خـوك زبـان اشـاره را      كند كـه در آن ام  يمرا به فضاي ذهني جديدي هدايت 
هاي گويد كه گلرا سگ نگهبان خطاب به بچه اردكي مي )18ة (باشد وجود دارد. جمل  بلد

  فراواني به خود آويزان كرده است.

  ».سگک پکنی و گوتی: دەبوای ناوت گوگوی بت«): 18(
Sæg-ækæ    pe  –kæn -i    u   gut-i   dæ -bwaye   naw =ət   guł-guł   -i    bet. 

سگ- پيشوند معرفه- خنديدن- مش3گفت و- مش3اخباري - م=اسم بايدش2بستگل واژه- گل- نمابود  هسته  
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  بود.گلي ميبايست اسم تو گلترجمه: آقا سگه خنديد و گفت: مي

 dæbwaye nawət( »دەبـوای نـاوت گوگـوی بـت«) يعنـي  18جملـة (  آخردر قسمت 

gułgułi betعبارت گلي ميبايست اسمت گل) (مي (بود»دەبـوای) «dæbwaye (مي) (بايست
 چه آن احتماالًشود كه  يك فعل وجهي فضاساز است. مخاطب با شنيدن اين فعل متوجه مي

گويد برخالف آن چيزي است كه در جهـان واقـع وجـود دارد؛ يعنـي در كنـار      گوينده مي
گلي نيست، فضاي ذهني ديگـري در  اردك گل فضاي ذهني منطبق بر واقعيت كه در آن نام

گيـرد كـه در آن نـام بچـه اردك مطـابق بـا نظـر سـگ نگهبـان           يمـ ذهن مخاطب شـكل  
  است.  يگل گل
  

  افعال كنش ذهني 9.5
اين نوع افعال كه ويژگي ساختن فضاهاي ذهني را دارنـد داراي مفهـومي انتزاعـي بـوده و     

توانند فضاهاي متفاوتي ايجاد كنند و در رفع ابهام  روند مي بسته به بافتي كه در آن به كار مي
بیـار دان، سـوند خـواردن، باشند. افعالي نظير ( اثربخشناقض برخي جمالت نيز و رفع ت

 bəřyar dan ،swend xward-ən ،gæræk bun ،bir) (بـان، لـگرەک بـوون، بیـر کـردنوە

kərdn-æwæ ،Le bəřan  (قول دادن، سوگند خوردن، خواستن، فكر كردن، تصميم گـرفتن) (
از داسـتاني اسـت كـه در آن، يـك     آيند. مثـال زيـر   شمار ميدر زبان كردي از اين دسته به 

كوهسـتان بـرود و آن را بـراي     گيرد براي پيدا كردن گياه دارويـي بـه  اردك تصميم مي  بچه
  بياورد.  ملكه

)19 :(»وە ٥ڕەشتنەوکانی خۆی بموو ترسیاری دا هب.«  
řæʃ -æ            bəřyar=i                 da     hæmu       tərs   -æk     -an          -i  

سياه- م= تصميم   پسوندش3بست ترس        همه      داد    واژه   - معرفه  - جمع(ها) - نماهسته  
Xo   =y                         bə     -řæwen –et     -æwæ. 

خود - مش3 بست واژهالتزامي      - شكستن - مش3 - پس اضافه  
  هاي خود را كنار بگذارد.ترجمه: مرغابي كوچولو تصميم گرفت كه از اين به بعد تمام ترس

) (تصميم گرفت) يـك فضاسـاز اسـت    bəřyari da( »بیاری دا«) عبارت 19در جملة (
شـود. بـه بيـاني ديگـر،      زيرا با حضور آن در ذهن مخاطب يك فضاي تصميمي تداعي مي
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يابد كه گوينده تصميم دارد كاري شنيدن يا خواندن اين فعل بالفاصله درمي از بعدمخاطب 
زبـان  ) از 20گيـرد. جملـة (  را انجام دهد و فضاي ذهني متناسب با آن در ذهنش شكل مي

هــاي يدرنگ اســت كــه در مكــاني دور از خانــه خــودش تعــدادي پروانــه ســفاي پروانــه
  خواهد كه با او بازي كنند.مي ها آنبيند و از  مي  رنگارنگ

  »دەموێ کایتان ل گڵ بکم.«): 20(
Dæ     =m    -æwe       kayæ  =tan     læ           gæł        bə   -kæ  -m. 

م= اخباريش1بست واژه - ج=  بازي    خواهش2بست واژه  اضافه حرفالتزامي  همراه   - كن - مش1  
  خواهم با شما بازي كنم.ترجمه: مي

خـواهم) يـك فضاسـاز اسـت زيـرا       يمـ ) (dæmæwe( »دەموێ«)، فعل 20در جملة (
كـه در   شوداينكه مخاطب اين عبارت را بشنود به يك فضاي ذهني سوق داده مي محض به

ــ  ــه انجــام عمل ــازي كــردن) را دارد. آن كســي (در اينجــا گوينــده) قصــد و تمايــل ب ي (ب
در قالـب فضـاي ذهنـي جديـد كـه      ديگر، ذهن مخاطب با شنيدن چنـين عبـارتي     بياني  به

  شود. براي تصور عملي كه قرار است انجام گيرد، آماده مي شده  ايجاد
  

  هاي تغيير گزاره 10.5
توانند نقـش   يميب، به تدريج) هستند كه به ترتهايي مانند (همچنان، ههاي تغيير گزارگزاره

، شود ميهايي مواجه فضاساز را ايفا كنند، زماني كه مخاطب در طول گفتمان با چنين گزاره
  دهد. يمكند كه مراتب تغيير در طول زمان را نشان ي جديدي را تصور ميذهنفضاي 

  »وردە وردە زل و قوتر ئبوونمریشک قو و جوچککانی ): «21(
məriʃk-æ quł-æw  u ʤuʧkæ-k-an=i wərdæ-wərdæ  zəl u qæłæw-tər  Ɂæ-bu-n. 

مرغ- جوجه و كوتاه معرفه- معرفه- م=جمعش3بستكم واژه- چاق و بزرگ كم- اخباري تر- شد- جش3  
  تر شدند.روز بزرگ و بزرگبههايش روزترجمه: مرغ و جوجه

يج) يـك فضاسـاز اسـت،    تدر (به) wərdæ wərdæ» (وردە وردە«عبارت )، 21در جملة (
هـا و  جوجـه  رشد كردني فضاهاي ذهني جديدي سوق داده و نحوة سو بهزيرا مخاطب را 

هايش در هـر فضـاي ذهنـي    ترتيب كه اندازة مرغ و جوجه ينا بهكشد، مرغ را به تصوير مي
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) از داستان دختري 22شود. جملة ( ر ميتطور پيوسته بزرگ و بزرگ نسبت به فضاي قبلي به
  كوشد.زيست است و براي آزادي حيوانات و پرندگان مي يطمح دوستدارانتخاب شده كه 

  ».کۆترەکانیش هروا ب سر خککوە ئفین و تا دەهات لیان نزیکتر ئبوونوە«): 22(
Kotr-æk-an=iʃ        hærwa     (bæ sær)    xæłk -æwæ     Ɂᴂ-fəři-n  

كبوتر- معرفه- هم=نشانه جمع  اضافه حرفمردم (باالي سر) - اضافهاخباري پس- پروازكردن- جش3  
u  ta    dæ-hat         le =yan                  nəzik-tr               Ɂᴂ-bu-n-æwæ 

اخباري  تا  و - ج= از  آمدنش3بست نزديك  واژه- اخباري  تفضيلي - بودن - جش3 - پس اضافه  
به مردم  ها آنگذشت كردند و هر چه زمان ميترجمه: كبوترها نيز در باالي سر مردمي كه جمع شده بودند پرواز مي

  شدند.مي تر كينزدنزديك و 

شـود در  مـي  يك فضاساز است كه باعـث » تر يكنزديك و نزد«)، عبارت 22در جملة (
هـا در  ذهن مخاطب چندين فضاي ذهني شكل بگيرد: يك فضاي ذهنـي كـه در آن كبـوتر   

كنند و فضاهاي ذهني ديگري كه در آن كبوترها نسـبت  آسمان خيلي دور از مردم پرواز مي
  شوند.تر ميپيوسته نزديك و نزديك طور بهبه فضاي ذهني قبلي 

  
  عبارات و اصطالحات ادبي 11.5

به  درمجموعمتون ادبي داستاني مصطلح بوده و  دررات و اصطالحات هستند كه برخي عبا
كننـد، ماننـد (روزي روزگـاري،     يمـ زمان، مكان يا رخدادي در عالم خيال و افسانه اشـاره  

 ) از داستان يك شير انتخاب شده است كه شاه جنگل است.23بود يكي نبود). جملة (  يكي

شــکۆ و شــاژنی هاوســری شــری خــاوەن ،زۆر جــوان و سرســوز کیدارســتانڕۆژێ ل ڕۆژان ل نــاو «): 23(

  »بیکوە دەژیان.
řoʒ-e læ řoʒan  læ  naw  darəstan–ek-I  zor  ʤəwan  u  sær-sæwz    ʃer-I 

جنگل داخل  در  روزي روزگاري - نكره - نماخيلي   هسته  سرسبز  و   زيبا     شير - نماهسته  
xawæn-ʃəko   u    ʃaʒən-I    hawsær-I     bæ-yæk-æwæ      dæ-ʒya-n. 

پادشاه  ملكه  و- نمام=همسر  هستهش3بستاخباري  باهمديگر  واژه- زندگي- جش3پسوند   
ترجمه: روزي روزگاري در داخل جنگلي زيبا و سرسبز، يك شير كه پادشاه آن جنگل بود و همسر او كه ملكه بـود  

  كردند. يمبا همديگر زندگي 
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 عنـوان  به) (روزي روزگاري) řoʒe læ řoʒan» (ڕۆژێ ل ڕۆژان«)، عبارت 23در جملة (
كنـد كـه   كند زيرا اين عبارت در ذهن مخاطب فضـايي را ايجـاد مـي    يميك فضاساز عمل 

هـاي موجـود در زمـان    مربوط به زماني جـدا از زمـان حـال بـوده و مربـوط بـه واقعيـت       
كند تا مخاطب از زمان كنـوني جـدا شـود و بـه      يمبارت كمك نيست، بنابراين اين ع  حال

  زماني فراتر از زمان كنوني در يك دنياي خيالي برود.
) از داستاني انتخاب شده است كه در آن يك گاو، يك شتر و يك قوچ با هم 24جملة (

ديگـر را   هـاي روزگـار پشـت يـك    كنند و در خوشي و ناخوشـي در كوهستاني زندگي مي
  كنند. نمي  خالي

  »هبوو نبوو ل دەورانکی زۆر زوو ل پادەشتکی سرسوز، گا، وشتر و برانک دراوس بوون): «24(
Hæ  -bu     næ  -bu     læ    dæwran –ek –i         zor        zu      

پيشوند - نفي    بود - زمان     در      بود - نكره - نمازود      خيلي     هسته  
læ   pa-dæʃt-ek-i   særsæwz   ga   wəʃtər  u   bæran   dərawse   bu-n. 

دامنه    در - دشت - نكره - نمابود    همسايه   قوچ  و   شتر  گاو   سرسبز     هسته- جش3  
  كوهي سرسبز، گاو، شتر و قوچ همسايه بودند. ةهاي خيلي دور، در دامنزمانترجمه: يكي بود يكي نبود در 

) (يكي بود يكي نبود) و نيز عبارت hæbu næbu( »هبوو نبـوو«)، عبارت 24ملة (در ج
هـاي خيلـي دور) فضاسـازهايي    ) (در زمانlæ dæwraneki zor zu( »ل دەورانکی زۆر زوو«

هستند كه مخاطب را از فضاي مكاني و زماني واقعي كنوني جدا كرده و بـه فضـاي ذهنـي    
  برند.خيالي مياي و ديگري در دنيايي افسانه

ــ    ــازهاي ذهن ــرد و نقــش فضاس ــورد عملك ــي در م ــي كل ــن بخــش تحليل ي در در اي
ي هـا  سـؤال داستاني كودكان در زبان كردي ارائه گرديد و در تالش براي پاسـخ بـه     ادبيات

در بافت نشان داده شد  ها آنهاي مختلف از انواع فضاسازها و بررسي پژوهش با ارائة نمونه
هاي كودكانه، چگونـه در  هاي داستاندرون جمله تر قيدق طور بهتمان يا گف كه فضاسازها در

هاي گوناگون و همچنين ايجاد زمينه بـراي درك  سازي و ملموس ساختن موقعيتبرجسته
فضاسازهاي ذهني با ايجاد فضاهايي فراتر از فضاي  درواقعكنند؛ بهتر مفاهيم ايفاي نقش مي

تـر معنـا و مفهـوم    ان، مخاطب را به سوي درك كاملانسان در حين گفتم در ذهنموجود، 
  كنند.هدايت مي
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 گيري بحث و نتيجه. 6

 نيـ در اهاي پژوهش اختصـاص دارد؛  گيري كلي از تحليل دادهاين بخش به بحث و نتيجه
پـژوهش   سـؤاالت هـا و پاسـخي بـراي    ابتدا به ارائة نتايج حاصل از تحليـل جملـه   راستا،
هاي پژوهش حاضر را با نتايج مطالعات مرتبط پيشين مقايسه كرده پردازيم و سپس يافته مي

  شماريم.را برمي ها آنو نكات اشتراك و افتراق احتمالي 
ها نقش و چگونگي عملكرد فضاسازهاي ذهنـي نشـان داده شـد.    در بخش تحليل داده

ها در توان گفت كه فضاسازها ميدر بخش تحليل كيفي داده شده دادهبه توضيحات  توجهبا
ايجاد زمينه براي درك مفاهيم و همچنـين در سـاختن متنـي منسـجم و قابـل درك نقـش       

تر، فضاسازهاي قيد مكان و زمان در ايجاد فضاهاي جديد براي بسزايي دارند. به بياني دقيق
قرار دادن مخاطب در زمان و مكان متفاوت، فضاساز حـرف ربـط در هـدايت مخاطـب از     

ادشده، فضاساز عبارات نفي در ساختن فضاي ذهني متضاد بـا  فضاي موجود به فضاي ايج
انتظارات مخاطب، فضاسازهاي شرطي در ايجاد فضاي ذهني جديد براي برانگيختن حـس  

نما در ايجاد فضايي براي نشان دادن تعـداد عناصـر   ي مخاطب، فضاسازهاي كميتكنجكاو
، الوقـوع  محتمـل هنـي  براي مخاطب، فضاسازهاي زمان و وجه فعـل در ايجـاد فضـاهاي ذ   

فضاسازهاي افعال وجهي در ايجاد فضاهاي خيالي در برابر فضاهاي واقعي، فضاسازهاي از 
نوع افعال كنشي در ايجاد فضاهاي جديد براي رفع ابهام، فضاسازهاي گزارة تغيير در ايجاد 

فضاسـازهاي عبـارات ادبـي بـراي     فضاهاي جديد بـراي نشـان دادن تغييـرات تـداومي و     
  كنند.دادن دامنة زماني رخداد عمل يا داستان ايفاي نقش مي نشان

سازي، درك و در پاسخ به چگونگي عملكرد و نقش فضاهاي ذهني در چگونگي مفهوم
ها نشان داد كه كاركرد فضاهاي ذهني در هاي حاصل از تحليل كيفي دادهانتقال مفاهيم، يافته

، بدين شكل است درك  قابلك متن زيبا و ادبيات داستاني كودكان در زبان كردي در خلق ي
كه فضاسازها براي بيان هر رويداد، يك فضاي ذهني خاص ايجاد كـرده و مخاطـب را بـه    

سازند تـا مخاطـب رابطـة بـين عناصـر      اي فراهم ميكنند و زمينهداخل آن فضا هدايت مي
وز در مدرسه معلـم  اي مانند (امرجمله مثالًموجود در رويداد و قالب آن را بهتر درك كند. 

آرش را تشويق كرد) حاوي فضاساز (مكان و زمـان)، عناصـر و قالـب اسـت. واژة امـروز      
كه در آن دامنة زماني مشخصي براي مخاطب  كند يمفضاساز زمان، فضايي را ايجاد  عنوان به

كند، واژة (در مدرسه) نيـز  تعريف و بر اساس آن مخاطب بازة زماني آن رويداد را درك مي
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كند كه مكاني خـارج از مكـان   فضاساز مكان، در ذهن مخاطب فضايي را ايجاد مي عنوان به
كنوني مخاطب است، اين فضاساز كانون توجـه مخاطـب را از فضـاي كنـوني يـا فضـاي       

عناصري هستند » آموزمعلم و دانش«هاي دهد، واژهتغيير مي جادشدهياواقعيت به آن فضاي 
 درواقعها برقرار است و فعل تشويق كردن اي بين آنه و رابطهكه در آن رويداد شركت داشت

گفـت رابطـة    توان يم درواقعكند. قالب جمله است كه نوع رابطة ميان عناصر را تعريف مي
  گيرد.با قالب جمله توسط فضاسازها انجام مي ها آنعناصر با همديگر و همچنين ارتباط 

سازها عباراتي هستند كه باعث ايجاد فضاهاي بر اساس آنچه تا به اينجا عنوان شد، فضا
تـر  هـاي مفهـومي كوچـك   معناي يك گفتمان بـه بسـته   ها آنذهني جديد شده و در قالب 

كننـد،  دهـي عمـل مـي   ثابه نوعي آدرسم بهشود، به بياني ديگر فضاسازهاي ذهني  مي  تبديل
آن مكـان بـه    شود، درواقع اطالعات كلـي مربـوط بـه   وقتي آدرس مكاني به كسي داده مي

شـود و  هاي كوچكي ازجمله، استان، شهرستان، خيابان، كوچه، طبقه و پالك تقسيم مي تكه
شـود. درك مفـاهيم در   در ذهن مخاطب تـداعي مـي   ،موردنظريت مكان دقيق مقصد درنها

هـاي  تواند به همين شيوه صورت گيرد كـه در طـي آن تكـه   متون يا در طي گفتمان نيز مي
هاي كوچك معنايي هستند كه شنونده را از يك فضاي ذهني بـه  بستهكوچك آدرس همان 

يت كل مفهوم مـتن  درنهاشوند كه مخاطب فضاهاي ذهني ديگري هدايت كرده و باعث مي
توان اذعان كرد كه فضاسازها نقش مهمـي در درك و  يابد. بر اين اساس مييا گفتمان را در

شـوند  كودكان بسيار تأثيرگذار هستند و باعث ميانتقال مفاهيم دارند و همچنين در ادبيات 
  كه كودك بيشتر با فضاي داستان آشنا شود و مفهوم داستان را بهتر درك كنند.

شــدة  اضــر و چنــد مطالعــة انجــامدر ادامــه بــه مقايســة نتــايج حاصــل از پــژوهش ح
  پردازيم: مي  ديگر

به دليـل اينكـه از    نشان داد كه فضاسازهاي گروه قيدي) 1392مشايخي (نتايج پژوهش 
از گفتمـان، بافـت آن موقعيـت را     لحظـه دهندة بافت موقعيتي هستند در هر عناصر تشكيل

و همچنين در آماده ساختن ذهن مخاطـب را بـراي درك    سازند يمتر فهمتر و قابلملموس
 تأييدي بررا نتايج پژوهش حاضر  توان ميگفتيم  تر شيپمتون نقش زيادي دارند. بنابر آنچه 

ــن   ــأثير اي ــر ت ــژوهش مشــايخي دانســت و ب ــايج پ ــان   نت ــوع فضاســازها در درك گفتم ن
  گذاشت.  صحه
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در گفتمـاني از فضاسـازها بـراي    ) نشان داد اگـر  1397نتايج حاصل از پژوهش كيخا (
شـود، بـا    يمدرك توليد  رقابليغو  نامفهومدادن عناصر به يكديگر استفاده نشود، متني  ربط

ي، وجود فضاسازها در گفتمان يـك امـر بسـيار مهـم در درك و     توجه به نتايج پژوهش و
  كند. يمآيد و نتايج تحقيق حاضر نيز اين امر را تأييد انتقال مفاهيم به شمار مي

) نشان داد كه تنوع فضاهاي ذهني 1395هاي حاصل از پژوهش نجفي و همكاران (يافته
شـوند كـه   سازند و باعث ميفراهم ميامكان توليد يا درك معنا را براي خواننده يا نويسنده 

هـاي پـژوهش   تر به نظر برسد. نتايج پژوهش حاضـر بـا يافتـه   تنيدهتر و درهمهر متني پويا
  كند.) نيز همسو بوده و آن را تأييد مي1395نجفي و همكاران (

ي پژوهشـگران بعـدي در حـوزة    و راهگشـا  اسـتفاده  مـورد توانـد  نتايج اين تحقيق مي
ي ادبيـات نوشـتاري كودكـان در    تواند به غنـا باشد. اين پژوهش همچنين ميكردي   ادبيات
احتمـالي شـناختي ميـان     هـاي كردي بيانجامد و آگاهي نويسندگان را نسبت به تفاوت  زبان

پژوهشگران حوزة ادبيـات كودكـان،    مورداستفادهباال ببرد و همچنين  االنسبزرگكودكان و 
ي كــه بــه تــدريس مؤسســاتحــوزه و مــدارس و  مترجمــان و ويراســتاران و ناشــران ايــن

 براي كودكان) مشغول هستند، قرار بگيرد. مخصوصاًكردي (  ادبيات

 

ها نوشت پي
 

) B lotusهاي كردي اين است كـه اگـر بـا فونـت (    دليل استفاده از قلم متفاوت در نگارش جمله. 1
استفاده  (Unikurd Midya)ريزند و قابل خواندن نيستند بنابراين از نوع قلم نوشته شوند درهم مي

 شده است.

داراي معنـاي   هركـدام در زبان كردي از سه تكواژ تشكيل شده اسـت كـه   » giyan-læ-bær«واژة . 2
 رود.به معناي جاندار يا جانور به كار مي درمجموعخاصي هستند اما 

3 .)beʒanرويند.ها ميهاي زرد رنگ كه در كوهستان) نام گياهي است با گل 

 درمجمـوع واژه از چند تكواژ تشكيل شده است كه هركدام به معناي خاصي اشاره دارد امـا   اين. 4
  معناي (احتمال دارد، شايد) اشاره دارد. به

Læ – æw     – an  – æ      – y          – æ 
از      - او         - جمع - پسوند –واج ميانجي  –است   
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5 .»řæʃ + æ «اند، اين واژه از يك تكـواژ آزاد  اسمي است كه براي بچه مرغابي انتخاب كرده درواقع
»řæʃ-« به معني رنگ سياه و يك تكواژ وابسته »æ «   تشكيل شده است. در پژوهش حاضـر، بـراي

 ترجمة واژة مذكور از واژة مرغابي كوچولو استفاده شده است.
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