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مقدمه

 یشناخت یشناس زبانيها کتابمجموعه از ین کتاب دوم ،یسیزبان انگل یدستور شناختکتاب 

و  یسیآموختگان زبان انگل و دانش یدورة کارشناس یاندانشجو يبرا یدرس ی، کتابدر عمل

قابل  یمختلف دستور مانند اسام يها با هدف کمک به درك بهتر بخش ی است کهشناس زبان

 یدگاهو حروف اضافه از د يفعل، زمان دستور ۀ، جنبنماها یتعام، کم یشمارش، اسام

و  برانگیز چالشيها حوزه بارةدر یکتاب درس یکیفتأل.شده است یفتأل یشناخت یناسش زبان

)2007(یرونرادن و د ،کتاب انمؤلف یست ون يا دستور زبان کار سادهدر حیطۀ اي یقهبعضاً سل

 یۀالنگاکر، نظر یمانند دستور شناخت -یشناخت یشناس زبان یۀنظر یاصل هاي یهال یزيربا قالب

 یفتأل انآنکه یکتاب.اند یدهبه آن تحقق بخش یخوببه –یذهن ي، فضایمفهوم استعارة

 يدستور زبان از سو یانتخاب يها سو و حوزه یکاز  یهنظر ینا ینرا ب یمتعادل یدگاهد ،اند کرده

.کند ی، ارائه میگرد

فته افراد نه یشناخت يدر قوازبان است که دستور  ینا دهد یم یلآنچه اساس کتاب را تشک

زبان  یدستور شناخت کتاب.از جهان خارج دارد افرادیاتدر تجرب یشهکه ر یمعن ینابه است 

 يبرا زمینهاز شناخت اوست و  یکه دستور بخش دهد یرا به خواننده م یدگاهد ینایسیانگل

.است یعوس یارمورد بس ینو مطالعه در ا یقتحق

)کتاب یکالبدشناس(يصور یابیارز

 ینمهم ا هاي یژگیدارد و از و یاعتبار خوب یکالبدشناخت یايصورازنظرِ کتاب مورد بحث

بودن ی، وحدت موضوع، آموزشییگو در پاسخ یت، کفايمحورکه شامل مخاطب یابینوع ارز

1 . Radden G. & Dirven R.,(2007).Cognitive English Grammar. V2, Cognitive Linguistics in

Practice Series. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins
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گونه که  تر، همان روشن عبارتبه.استبرخوردار  ،است یدهارجاع یستمو س سازي یهمحتوا، نما

و  یدورة کارشناس یاندانشجو يبرا واست  یکتاب درساثر، یک ینا ،اند کردهاعالم انمؤلف

مختلف  يها با هدف کمک به درك بهتر بخش یشناس و زبان یسیآموختگان زبان انگل دانش

 يمحورمخاطب یاراثر از مع ین، اشود یبا مطالعه کتاب مشخص م .استدستور نوشته شده 

تناسب و  یارهمسو با مع یدرستهکه ب استخواننده  یازهايبه ن یبرخوردار است و پاسخ

 يها خود با کتاب یازهاين یقازطر یانچراکه همواره دانشجو است، نگاشته شده ییگو پاسخ

اند کرده یمکتاب را تنظ يهافصلیرها و ز، فصلیمنطق یريبا س انمؤلف.خورند یم یوندپ یدرس

 ینگراست و ا وحدت یداديآموزش رو .است یدهوحدت موضوع به اثر بخش ینوع که این کار

اثربخش  یادگیريیفیتاست تا در ک یکپارچهو عناصر منسجم و  یطشرا یازمندن یذهن یدادرو

که  شود یمطرح م یکتاب درس یکمحتوا در نقد  بودنِیشرط آموزش ،راستا یندر هم.باشد

و  یچیدگیاز پ يساده و روان و با استفاده از جمالت روشن و عار یکتاب مورد بحث، با روش

اما .در نگارش آن بوده است یاز اهداف اصلکه آموزش دهد ینشان م یخوبها به نمونه ۀارائ

اصطالحات  ینو چندمعنا و همچن یچیدهپ يها واژه يبرا يا نامه بهتر بود واژه سازي، یهنما بارةدر

زبان دوم عنوان را به یسیکه زبان انگل یانیتا دانشجو شد یم بینی پیشدر کتاب  یسیانگل

نیز ینسبتاً خوب یِدهارجاع یستمالبته کتاب از س.کنند یداپ آناز  تیدرك درس آموزند، یم

.برخوردار است

)کتابی اعتبارسنج(یی محتوایابی ارز

بخش اول با عنوان .اند در چهار بخش قرار داده شده کهشامل دوازده فصل است  کتابین ا

یۀ نظراي در  یهپایم مفاهی معرفي را با عدبي ها بخشي نظراساس  یشناختچارچوب 

ي بند مقولهیمی چون مفاهی معرف، با کتابفصل یک .ی فراهم آورده استشناختی شناس زبان

ي ها پردازشدهد چگونه  یمشود و نشان  یمو زبان است شروع  فکری اساسي واحدهااز  که

:اند ی پرداختهشناختازش ین فصل به سه پرداان در مؤلف.دهند یمها رخ  ی در مقولهشناخت

یق طری اززبانی و مفهومي ها مقولهها و بسط  یِ مقولهمفهوميِ بند دستهها،  گرفتنِ مقوله شکل

ین، چارچوب، دامنه، نخستۀ نمونی چون مهمیفی هم از اصطالحات تعاران آن.مجاز و استعاره

 کهی شناختي عملکردهادر فصل دو،.اند ین فصل آوردهای در مفهوممجاز، استعاره و استعارة 
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در این راستا سه  کهاند؛  شوند موضوع بحث قرار گرفته یمگرفته  کار بهزبان  دركید و تولدر 

ی در ذهني فضاهادر گفتار، ساختن  افکاریر تفس:شوند یمی معرفین بخش ادر  عملکردنوع 

و زبان  ركدشناخت،  کهدهند  یمنشان  عملکردهاین ا.یم استنباط شنوندهترسو  مکالمه

 ی شناختی شناس زبانی اصلیم مفاهین همچنین فصل ادر .یکی با هم دارندنزدیِ درونارتباط

ی چگونگفصل سه، .اند یف شدهتعری و استنباط ادراکیق تلفی، ذهني فضاینه، زمو  شکلشامل 

دهد و چنین بیان  یمنشان  مکالمهي یک ها کنندهمشارکتی را با مفهومي واحدهاارتباط 

ی مفهومی بر دو نوع واحد مبتنانسان  فکراست که  کردهی ثابت شناختیِ شناس زبانکهکند  یم

یت نهای و در مفهومۀ هستآنهاین بهاي  یا و رابطهاشیا و روابط اششود؛ یعنی  یمی سازمانده

یت موقعی در زبانة کنندمشارکتعنوان نمونه، جمله، یک  به.دهند یمشکلیت را موقعیک 

.تی اسمفهوم

یکی از  کهیرامون ما پیزهاي چة دربار، یاسمی و عبارات مااس:یزهاچبخش دوم با عنوان 

ی ارائه اطالعاتآنهای شناخت زباندركین همچنی است و شناختی شناس زبانی در اصلیم مفاه

یق طریزها ازچین اچگونه  کهدهند  یمیح توضاند  ین بخش آمدهادر  کهی فصلسه .است کرده

یدا پیري گ اندازهیت قابلي ا مجموعهي و عددي نماهایتکمیلۀ وسبهجهان خارج، ارجاع به 

ین بیز تماتر، فصل چهار،  به طور واضح.شوند یمی درستي معناي داراها  کنند و با مخصص یم

ین به همچنین فصل ادر .یح داده استتوضرا  آنهای مرتبط با اسمي ها مقولهیرزیزها و چانواع 

قابل  کهزند  یممثالیزهایی چفصل پنج از .یز اشاره شده استنو محتوا  یءشین بتفاوت 

ینده گو.شوند یمگذاشته  اشتراكینده و شنونده به گواند و در یک گفتمان توسط  ارجاع

کند شنونده متوجه موضوع  یمفکری وقتکند و  یمیزي را بنا چینۀ زمی ارجاعیق عبارات طراز

رود  یمکاري بهمواردي براین معارجاع .کند یمینی استفاده عمنشده است، از ارجاع مشخص و 

ینده به یک گوکه  یهنگامبراي نمونه، .ینده و هم شنونده در دسترس باشدگوي براهم  که

فصل .شود یمگرفته  کار بهی کلی یا عمومدهد، ارجاع  یمیزي ارجاع چي از ا گونهدسته و یا 

با اعداد و  عمدتاًکار ینا.اختصاص دارد نماهایتکمیلۀ وسیزها بهچیري گ اندازهیز به نشش 

ی برحسب بررس:اند کردهی معرفین منظور اي براان دو راه مؤلف.شود یمنشان داده  نماهایتکم

ي نماهایتکمallوeach ،everyیی مانند نماهایتکم.یاسمقی برحسب بررسمجموعه و 

یح توضین فصل با ا.اند یاسیمقي انماهیتکمmuchوmanyي هستند وا مجموعه
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در فصل هفت، .یابد یمیان پا1یبخشي ساختارهادر  کاربرددر زمان  نماهایتکمین اي ها تفاوت

کنارها در  استفاده از مخصص کهدهد  یمیح توضین فصل ا.یزها مورد بحث هستندچخود 

یگاه جا.کند یمن دارند، مطمئ مشتركیک مصداق  کهیناینده و شنونده را در گوی، اسام

.یش از اسم و پس از اسمپ:یم شده استتقسیز به دو دسته نیسی انگلي زبان ها مخصص

ي و دستورجنبه، زمان :یزماني واحدهاها به عنوان  یتموقعبا عنوان  کتاببخش سوم 

ها  یتموقعی شناختی شناس زباندر .یگري از شناخت بشر را به بحث گذاشته استدنوع وجه، 

یۀ الها و  یتموقعی مانند انواع درونیۀ ال:شوند یمی معرفیه الی دوزماني واحدهاوان عن به

عنوان آن  آن به کردنِۀ فعل و فرضجنبدر فصل هشت موضوع بحث .ی مانند زمان گفتارخارج

کتابان لفؤم.کند یمیت استفاده موقعینده در انتخاب یک گوکهي است دستورصورت 

ي استمرار:یسی دو نوع جنبه وجود داردانگلدر زبان  کهدهند  یمیح توضین فصل این در همچن

ي، دستوریلۀ زمان وسها را در زمان، به یتموقعیجاد اي ها راهیز نفصل نه .ياستمراریر غو 

ی است راهي دستوری زمان شناختی شناس زباندر  کهشود  یمیان بین همچن.یح داده استتوض

اشاره  کانونعنوان  ي از گفتار بها لحظهی وقتشود و  یمواقع  ینده در آنگوید دیت از موقعکه

در.یندهآزمان حال، زمان گذشته و زمان :آید یمید پدی اصلي دستورشود، سه زمان  یمیان ب

یم زمان گفتار، زمان وقوع هامفی بر مبتنیوسته پی نظامي در دستوریسی نه زمان انگلزبان 

در زبان  کهها در جهان بالقوه  یتموقعیجاد ابه  کتابده فصل .ارجاع وجود دارد نقطهعمل و 

ی وجه در اصلاین فصل دو نوعِ .شوند پرداخته است یمی نشان داده وجهیسی با عبارات انگل

یشه که خود باز به ری و وجه شناختاند از وجه  عبارت کهی کرده است معرفیسی را انگلزبان 

یار بسین فصل اساختار .شوند یمیم تقسحالت ی و وجه ذاتی، وجه الزامۀ وجه دستیرزسه 

.یه فصل شش استشب

ی مباحث، شامل ساختار جمله:يا رابطهي واحدهامثابۀ  ها به یتموقعبخش چهارم با عنوان 

ین بخش ا.ی آنها در جمالت استشناخت زباني همتاها و  یتموقعی مفهومدر رابطه با ساختار 

.اند کردهرا مطرح  آنهاي استعاریفات توص، فضا و ها واره حطرموضوع  کهگیرد  یدربرمدو فصل را 

یۀ انگلیسی پادر الگوهاي جمالت  آنهاهاي پایه و روش رمزگشاییِ  واره ي طرحروفصل یازده 

1. Partitive structure
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عنوان اجزاي اصلی یک  را به 1گرتجربهگر و  کنشنویسندگان کتاب در این فصل .تمرکز دارد

وارة احساسی،  هاي طرح ها را به انواعی با نام واره حوارة واقعه معرفی و سپس، این طر طرح

فصل آخر، فصل دوازده، نگاهی دارد به .اند وارة انتقالی تقسیم کرده وارة عمل و طرح طرح

ها مفاهیم فضا، زمان، محیط،  این نقش.ۀ یک موقعیت تعلق ندارندهستبه  معموالًهایی که  نقش

بحث این فصل حول محور فضاست؛ .دهند ح میسبب، دلیل، هدف و از این قبیل را توضی

اي  شناسی شناختی را نیز در رابطه با عبارات حرف اضافه هاي تحقیقات زبان همچنین یافته

.کند معرفی می

نخست.داردزباندستورسنتیهاي کتاببااي مالحظهقابلتفاوتجنبهدوازکتاباین

وتکمیلعلمییۀنظر یکبارادستورتحلیلارددسعیواستاستوارنظریهیکبرپایۀآنکه،

شناختیشناسی زباندیدگاهازدستورتحلیلازحاصلهاي یافتهآنکه،دوم.کندیکییتدر نها

مؤلفان  .دهد مینشانزباندستوريهاي تحلیلدررااي تازهرویکردوکند میدست یکرا

ۀ ارائة دستور و دربارشناسی شناختی  هاي زبانهاي حاصل از تحلیل کتاب عالوه بر معرفی یافته

یدگیِ روابط جهان خارج تندرهماند  خوبی توانسته این بخش از زبان، به یک رویکرد نو به بررسی

این .یِ زبان را به خواننده نشان دهندشناختنشانهسازي ذهن انسان و همچنین نظام  با مفهوم

تواند کتاب  شده از اصطالحات کلیدي فراوان، می خالصه ها، تصاویر و تعاریف ۀ مثالارائکتاب با 

منابعی که در پایان هر .شناسیِ شناختی باشد هاي مقدماتیِ زبان درسیِ بسیار خوبی براي دوره

ة دربارتر  فصل آمده است راهنماي خوبی براي دانشجویان براي کسب اطالعات بیشتر و دقیق

اند و شاید اختارهاي زبان انگلیسی را پوشش ندادهنویسندگان کتاب تمام س.این نظریه است

هاي مهمی از  شد، پرداختن به بخش در این رابطه درنظر گرفته میبودبهترکهاي نکتهتنها

هایی مانند جمالت پرسشی و امري و کاربرد زبان در سطح  زبان مانند عبارات فعلی، ساخت

هاي متداول و سنتی  هاي کتاب نند مثالها نیز ما گاهی مثال.گفتمان و کاربردشناسی است

بنیاد یا مبتنی بر گفتمان در  دستور، دور از کاربرد طبیعی افرادند که درنظرگرفتنِ رویکرد پیکره

دستور شناختی زبان در مجموع، کتاب .توانست این ایراد را برطرف کند ها می گردآوري مثال

ا دیدگاهی شناختی دستور زبان را هاي دستوري است که ب یکی از بهترین کتاب انگلیسی

.دهد کند و آموزش می صورت نظامی یکپارچه معرفی می به

1. agent and experiencer
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