
و  ی، پژوهشگاه علوم انسانیتا افراشی، آزشناسی شناختیمعنا یمبان

.صفحه 188، 1395، یمطالعات فرهنگ

مقدمه

ش از یبدر جهان،  یسشنا نزبامستقل در  يا عنوان شاخهبه شناختیشناسیِ زبانگیري شکلاز 

 یکه به زبان فارس ياما حجم آثار ،گذردیمک دهه نیش از یران بیا یسشنا نزباسه دهه و در 

 عنوان شده است، یزمانة آن نسبت به باز یاس جهانیار کمتر از مقیبس اند هافتیانتشار 

ن حوزه به تعداد انگشتان دست هم یدر ا یف شده به زبان فارسیتأل يها کتاب که يطورهب

م و یمفاه یکه به بررس)1392(ی لیو روشن و اردب)1389(پس از دو اثر راسخ مهند .رسدیمن

 یتوان تالشیمرا  شناسی شناختیمعنایکتاب مبان ،اند هپرداخت شناسیِ شناختی زبانمقدمات 

یک دهه بیش ازبعد از.1دانستزبان فارسی به ن علم یا توضیح و تبییندر جهت يجد

منسجم به طرح مباحث  طور بهکه بتواند  يانامهدرساز به وجود ین ،عرصهن یتن در ابرداشگام

.دیآیمشمار بهجهتن یا دریکتاب حاضر تالش و شدیمبپردازد احساس  شناختیشناسیمعنا

م یمفاه یکند تا خوانندگان را با برخیم، تالش ن کتابیو نقد ا یدر خالل معرفمقاله حاضر

.ن حوزه از مطالعات آشنا سازدیا هن بینو يکردهایو رو شناسیِ شناختی زبان

از مباحث  یکیشرح ن فصول بهیک از ایهر در افته است کهیفصل سازمان  8ن کتاب در یا

ش یپ -1:اند ازب عبارتیترتین فصول بها.استشده پرداختهشناسیِ شناختی زبانن در یادیبن

مجاز  -5ی؛ ممفهوة استعار -4ي؛تصور يها واره طرح-3؛و شناخت يبند مقوله–2؛نهیزم

.یمفهوم یختگیآم -8یی وچندمعنا-7؛زمان، مکان، حرکت يساز مفهوم-6ی؛ممفهو

زمینه فصل اول؛ پیش

گرا به کرد شناختیرو يریگ شکل یو چگونگ یکرد شناختیرو يها یژگیو ،زمینه پیشدر فصل 

 نیتر از درخشان یکین فصل که یا.شود یم یکرد معرفین رویا یاصل يها زبان و خاستگاه

نبز اشاره کرد که بعد از اثر مورد بحث به چاپ رسید و به طور )1397(توان به اثر افراشی  زمینه می دراین-1

همچنین  .دپرداز شناختی و رویکردهاي نوین در مطالعه آن می شناسی اختصاصی به مبحث استعاره در زبان

که در حوزه دستور شناختی نگاشته شده است، اثري درخور توجه در این )1398(کتاب بهرامی خورشید 

.شودمحسوب میحوزه 
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3لههو2اکوبسنیاثر  1ن در دانش زبانیادیبن يها روندادآور کتاب ید، یآ یم شمارفصول کتاب به

 شناسیِ شناختی زبانن در دانش یادیبن ين فصل را روندهایتوان ا یم رو نیاز ااست و  )1956(

شناسیِ  زبانالعۀمعنا کانون مط اصل که مطالعۀین ا يمبنابر ،ن فصلیسنده در اینو.نام نهاد

را در فصول بعد  شناسی شناختیمعنا يها فصلن سریترختن به مهمپرداۀ نیزم ،است شناختی

.کند یفراهم م

30ش ازیکتاب به ب ییصفحه ابتدا 34است که در  يحدن فصل بهیتنوع مطالب در ا

 گوناگوننقدر مطالب آ .است شدهاشاره  شناختیشناسیِ  زبانة اثر مختلف در حوز70مفهوم و 

و  یاز اطالعات شناخت یک مطلب خواننده را با انبوهیسنده در خالل شرح یهستند که نو

قرار  متنوع يها شهیها و انددهیکند و او را در معرض ایمن حوزه آشنا ین در اینو يکردهایرو

یکرد شناختیرو يها یژگیشرح وبهسنده یکه نو 21تا  18عنوان نمونه در صفحات به.دهدیم

؛نمودپردازش و باز-1:میشویمن حوزه مواجه یم و مقوالت در ایاز مفاه یبا انبوه ،پردازدیم

و  یزبان یان معانیم يسازهم -4؛یاتکا به شواهد تجرب-3؛ییمردود دانستن رفتارگرا-2

به  یکرد شناختیچهار اصل رو )556-2006:559(4که به باور اسکات ،یذهن يهاسازوکار

ها خواننده را با یژگین ویک از ایهر یوه بر معرفسنده عالینو.دنشویممطالعه زبان محسوب 

و بازنمود  ی، بازنمود درونبازنمودنشانه و :کندین حوزه مواجه میع در ایم بدیمفاهاز  ینیتریو

هاي مثبت این یکی از ویژگیتواند میاین تنوع مطالب  .ياو گزاره یاسیق ي، بازنمودهایرونیب

.شوداثر محسوب 

م ین مفاهیاز ا هریکشرح به ،وار مطالبفهرست یِمعرف يجابهفصلن یدر ایافراش

ف یاو در تعر.دیگشایچشم مخاطب مش یرا پ يدیجد يها و در خالل آن پنجره پردازدیم

 ،بازنمود«:کندیمن نقل ینچ)1995(6نیو ک 5زنکینقل از ابازنمود به دةیچیپو یمفهوم انتزاع

گر داللت ید يزیا به چیاند ینمایمما باز  يرا برا يزیست که چها از نشانه يا ها مجموعینشانه 

شود یمن مفهوم مواجه ین بار با ایکه نخست يا خواننده يف براین تعرید ایشا).19(»دکنیم

1. Fundamentals of language
2. R.Jackobson
3. M.Halle
4 C.Scott
5. M. W. Eysenck
6. M. T. Keane
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ن یف ایشرح و توصبهبردبار یمدرنگ همچون معلیسنده بیاما نو ،ز باشدیبرانگابهامیمک

ز در نبود آن قرار یک چیيجانمود بهباز ،تر ان سادهیببه«:پردازدیمف به زبان ساده و روان یتعر

».جهان درون ما است یعنیصورات ما ا متعلق به تیاز جهان خارج  یز وجهیرد که آن چیگیم

 را یمشابه سازوکارکه  دترازنهم بازنمود و نشانه دو اصطالحِ«دارد که یمان یادامه بو در )19(

بازنمود  دةیچیو پ یح مفهوم انتزاعین سطور ضمن تشریا ۀواسطسنده بهینو .)19(».انندینما یم

.دیگشایمخواننده  يش رویز پیرا ن یشناخت یشناسن نشانهیاز علم نو يدیجد يها چهیدر

 يا هاشار دازد و با ذکر مثالرپیمیرونیو ب یدرون يان بازنمودهایز میادامه به تمادر او 

 يو در شرح بازنمودها ،هستند یو زبان يریکه از دو نوع تصو ینمود خارجبه مفهوم باز کند می

 نیتر در موجز ،سندهینجا نویدر ا.ندکیممیتقس يا هو گزار یاسیقۀ ها را به دو دستآن ،یدرون

 ییموجز اتودها يها انین بیا ،درواقع.پردازدیمد یم جدیان مفاهیشرح و ببهشکل ممکن 

د نانینمایمرا به خواننده  شناسیِ شناختی زباننقش و نگار پرة از انگار يا هجلو هریکهستند که 

گر، ید يا عنوان نمونهبه .دنسازیمواجه م يادیاما بن ،رنگارنگ يها دهیت و اسؤاالو او را با 

عنوان به یذهن يو سازوکارها یزبان یان معانیم يساز کتاب، از برهم 21در صفحه سنده ینو

ة نحون خالل به موضوعید و در ایگو یسخن م شناسیِ شناختی زبانن یادیبن یژگین ویچهارم

 يسازید کانونیواسطه آن ما را با دو مفهوم جدبهپردازد و  یمغز م در پردازش اطالعات

).21(سازد  یآشنا م 2یوند ارتباطیو پ 1عملکرد

ن عرصه شده است با یوارد ا یتازگبهرا که  يا هگاه خوانند ،جاز و تنوعیکرد این رویا هالبت

ن سطور بسنده یبه ذکر ا يا هف بازنمود گزاریسنده در توصیه نوک چنان ،کندیمابهام مواجه 

 ،يا هگزار يبازنمودها«:سازدیمن مفهوم رها یت ایکند و خواننده را با ابهام در درك ماهیم

يا ها هر گونه واسطیيبشر يها صورت مستقل از زبانبهان آن را یم و روابط میمفاه

واسطه یو ب یجهان يا هشیهرزبان اند يا هگزار يد بتوان گفت که بازنمودهایلذا شا.انندینمایم

).19(»سازدیمرا 

پردازد و نشان یمن آيها ر شاخهیخچه علم شناخت و زیتارم یسنده به ترسیدر ادامه نو

شناسیِ  زبان،یاعتقاد افراشبه.است يا هرشتانیم یتیماه يکه علم شناخت دارا دهدیم

1. localization of function
2. connectionism
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، علوم یشناسر روانیاز علوم نظ يا هدرون شبک و باشد يا هان رشتید از نوع میز باین شناختی

.ر گرفته شودو علوم اعصاب در نظ یست شناسی، زانهیرا

علم  يِریگن شکلایمطرح شده در جر يِنظر يها ش از پرداختن به چالشیپ یافراش

يندیرا فراآن)2007(1نقل از اوانزبهپردازد و یمشناخت  يادیمفهوم بن توضیحبه  ،شناخت

ا گرفته تا یادراك اشکند که از یمیآگاهانه و ناخودآگاه ذهن معرف يها تمام جنبه محصول

)1975(نقل از فودور بهو در ادامه )23(دخالت دارند در آن و حل مسئله يریگمیتصم

از آنها  یکند و برخیمرا طرح  یانشیراة بودن ذهن و ساز يا همانیپ ،شهیر زبان اندینظیمیمفاه

.کشدیمچالش بهرا 

 کهمنعطف است  ينظرک چارچوب یشناختیشناسیمعنا م،یدان یمطور که همان

 ییمعناچند ،یذهن يه فضاهای، نظریمفهوم ه استعارةینظر:ردیگ یرا دربر م یمختلفيها هینظر

ن پرسش یا ین اوصاف، افراشیبا ا....و یعیطب ییزبان معناالب، فراق یه معناشناسی، نظرمندنظام

یمعرف شناسی شناختیمعناکه با نام  یمختلف يکردهایوجه اشتراك رو هکند کیمرا مطرح 

بدنمند  يمبنا«)1999(3و جانسون 2لیکافبع تبهن پرسش یاهست؟ او در پاسخ بیچ ،شوندیم

 یشناخت يکردهایو وجه اشتراك رو يساز مفهومادراك و  یاصل يعنوان الگوبهرا  »شناخت

کندیمفراهم  يمندبدنة ورود به مبحث گسترد ينه را برایکند و زمیمینسبت به معنا معرف

است و مطالب  یوستگیانسجام و پ يتوان گفت متن حاضر دارایمنجاست که یدر ا.)29(

نه را یشوند و زمیمک جا جمع یدر  اند هکتاب عنوان شد يجايکه در جا یگوناگون و متنوع

.کنندیمکالن تر فراهم  یورود به مبحث يبرا

بندي فصل دوم؛ مقوله

آن با شناخت و و ارتباط  يبند مقولهه یمتفاوت نظر يها جنبه یهدف معرف با فصل دوم کتاب

.تجربه است يبند مقوله يبرا يبزارزبان ا ،شناسیِ شناختی زباندر .مده استآنگارش دربهزبان 

د که به ادراکات حاصل از یآ یمشمار بهیو زبان یمهم شناخت يمندک توانیيبند مقوله

1. V. Evans
2. G. Lakoff
3. M. Johnson
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براييعنوان ابزاربهزبان  ین فصل ضمن معرفیسنده در اینو.دهدیمات سامان یتجرب

 بندي مقولهو  1يبند مقولهک یکالس ۀینظر یعنی،یدو نگرش اصل یمعرفبهيبند مقوله

در  یآورد تا تأملیمن امکان را فراهم یا ،ن دو نگرشیاۀسیپردازد و با مقایم،2ادیبننمونه شیپ

مقوالت  یِو فلسف یخیبه خاستگاه تار یشروع بحث با نگاه.ردیمورد ساختار مقوالت صورت پذ

ۀ ن رسالیهمچنو  3مقوالتارسطو در رساله  يها شهیخاص آرا و اند طور بهونان باستان و یدر 

متشکل از یمارسطو نظا.دیآ یحساب مبهکه از نقاط مثبت کتاب  ردیپذ یصورت م4کیزیمتاف

دن و یشیو اند یتیاستفاده از آنها امکان شناخت هر واقع شنهاد کرد که انسان بایده مقوله پ

 يها ن کتاب توجه به خاستگاهیاز نقاط قوت ا یکی.کندیمدا یآن را پة گفتن دربارسخن

ۀ ، نگارنده در صفحشدهذکرۀ عالوه بر نمون ،مثال يبرا.م استین مفاهیادیو بن یخیتار ،یفلسف

شمار بهن موضوع یاهکردها بیرو نیتر که از متأخر بدنمنديو  يبند مقولهدر مبحث  ،کتاب 48

،شده توسط انسانادراك ساختار مقوالت رتباط آن بااو بدنمنديش از طرح بحث یپ ،دیآیم

آغاز  ها بیآم یعنییخاکة و موجودات زنده در کر ها سمیارگان نیتر را از ساده يبند مقوله

غذا را از  ب مقولۀیآم یحت .کندیميبند مقولهيا ههر موجود زند«:دارد کهیمکند و عنوان یم

ز یآگاهانه متماناخود ،زدیگریمکه از آن  يزیچ را ازرود یمش یو آنچه به سو ،ناغذا

تاسر کتاب در سر یرامونیپ يها دهیا و پدیانه به دنیگرایو هست یخینگاه تارن یا )48(».کندیم

ارتباط  ،ها هیرو نظ ها شهیت اندیبردن به ماهیپشود تا خواننده ضمن یو باعث م زندیمموج 

.قرار دهد یابیمورد ارز یم را در سپهر جهان هستین مفاهیا

از  شناسیِ شناختی زبانشناخت و  علمِ يِا هرشتانیمت یتوجه به ماه ،شد گفتهه کچنان

ر یاخ يها علوم که در سال يها از شاخه یکی.شودیمن شاخه از علم محسوب یات ایمقتض

علوم مغز و  ،ر قرار دادهیار تحت تأثیرا بس شناسیِ شناختی زبانداشته و  یشرفت فراوانیپ

، به خاستگاه گوناگون بنا بر اقتضا يها تیکرده تا در موقع یکتاب سع سندةینو واعصاب است 

ت یکتاب ماه 49در صفحه  ،هعنوان نمونبه.شده بپردازدنظرات مطرح یشناخت عصب

مورد بحث قرار گرفته و در )1999(کاف و جانسونیدگاه لیاز د يبند مقولهیشناختعصب

1. classical theory of categorization
2. prototypical categorization
3. categories
4. metaphysics



شناسیزبان و زبان مجله |272

ر آن محققان با که د شده استاشاره )2000(2ایماسو  1نییاز کو یبه پژوهش يسطور بعد

 يبند مقولهساختار اعصاب که  یاصل يها همؤلفاند هاز مغز نشان داد يبردارریاستفاده از تصو

.دنشویمشش ماه اول پس از تولد فعال  یط، آنهاستة برعهد

سنده با ید و نوشویميبند مقولهر فرهنگ بر یدر باب تأث یبحث اندک ،ن فصلیان ایدر پا

به  ییو فرهنگ اروپا یدر فرهنگ ژاپن يدارجانۀ ال کوتاه از تفاوت نگرش به مقولک مثیذکر 

 ت موضوع،یت و جذابیتوجه به اهمن امکان وجود داشت که با یانجا یدر ا.دهدیمبحث خاتمه 

رامون از نگاه اقوام و جوامع یپ يها دهیپد يبند مقولهتر به نقش فرهنگ در سوطمب ینگاه

که از زده شود یشناخت یشناسبه مبحث رده يزیرهگذر گرن یگوناگون انداخته شود تا از ا

.شودیممحسوب  شناسیِ شناختی زبانکردها در مبحث یرو نیتر نینو

ها واره فصل سوم؛ طرح

.ها اختصاص دارد شناسی شناختی، یعنی طرحوارهترین مفاهیم زبانسوم به یکی از مهمفصل 

ل یصتفبهشوند که اگر یممحسوب  یسشنا نزباده در یچیو پ یم انتزاعیها از مفاهواره طرح

ان و یدانشجو يمختلف آن برا يها فهم جنبه ،نشوند توضیح دادهيمتعدد يها مثالبا همراه 

ن یا بهر نقاط جهان یا سایران یکه در ا یاز متون یبرخه ک چنان ماند؛یمیخوانندگان مبهم باق

3توان به اثر همپ یعنوان نمونه مبه.اند هو ابهام همراه بودیمگسردر یبا نوع ،اند پرداختهمقوله 

است و خواننده را در درك ها همراه  وارهف طرحیکه با فقر مثال در توص کرداشاره )2005(

فصل سوم کتاب را که به موضوع  ،ثین حیااز.کند یها با ابهام مواجه م وارهمفهوم انواع طرح

چرا  ؛کرد یاز فصول درخشان کتاب معرف یکیتوان یم،شودیمپرداخته  يتصور يها واره طرح

سنده ینو.ده پرداخته استین پدیمتعدد ا يها ح جنبهیتشربهتمام  سنده با صبر و حوصلۀیکه نو

در  ها واره طرحاز خاستگاه  ،میخ مفاهیبه تار یشگیکرد همین فصل با همان رویا يدر ابتدا

،)1987(نقل از جانسونبه،او.دیگویمسخن  1ییویو د 6مزی، ج5ی، مرلوپونت4کانت يها شهیاند

5. P. C. Quinn
6. P. D. Eimas
3. B. Hampe
4. I. Kant
5. M. Merleau-ponty
6. W. James
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ا از یشونده و پوتکرار يالگوها يتصور يها واره طرح«:دهد گونه توضیح میاینرا  ها واره طرح

».بخشندیماند که به تجربه انسجام و ساخت طیما در مح یو حرکت یو حس یادراکتعامل 

سازد، یماالت رها ناز سؤ یکند و دانشجو را با انبوهیمن نقل قول مبهم بسنده نیاه او ب )52(

دهد که منظور از یمح یو از زبان خود توض پردازدیمبحث  يها واژهدیتک کلشرح تکبهبلکه 

دن به تجربه یو ساخت بخش بخشیدن ز انسجامیو ن ها واره طرحییایپو ،اتیتجرب یِتکرارشوندگ

 يارزشمند برا يا نامه درستوان کتاب حاضر را یمکه  گونه موارد استنیادر .چیست

.وردحساب آبهن رشته یمندان اهان و عالقیدانشجو

مغز را  یگشتالت سازوکارپردازد و یمدر سطح ذهن  ها واره طرحدر ادامه به خاستگاه  یافراش

 یگشتالت يها تیپرداختن به بحث کل.)53(کندیمیمعرف ها واره طرحيریگشکل يبرا یعامل

یِشناخت يها شهیر یسنده به معرفیدهد نویماست که نشان  يجمله موارداز 3-3در بخش 

ند و یفرا ،چرخهة دیچیپ يها واره طرحیمعرف.دارداي  توجه ویژهیذهن يندهایها و فراسازوکار

ن یش از ایکه تا پ انیدانشجواز  ياریشود تا بس یباعث م ،ساده يها واره طرحزان در کنار یم

ن یاز ا يدیدانستند، با ابعاد جد یممحدود قدرت  و ، حرکتحجمۀ ها را به سه مقول واره طرح

 سازوکاریر معرفینظ؛ واره طرح از مقولۀ یمتفاوت يها ن اشاره به جنبهیهمچن .مفهوم آشنا شوند

و رابطه  یهمگان يها واره طرحاشاره به موضوع  ،ها واره طرحيریگدر شکل 2ستنانپراگ یذهن

 یمقدمات یک معرفیهستند که سطح کتاب را از  یو استعاره از جمله مطالب واره طرحن یب

نیتر ز و تازهیمتما يها کند تا جنبهیمباالتر برده و تالش  شناختیشناسیِ  زبانمقوالت 

.ندک یمعرف یمندان علوم شناختهعالق ين حوزه را برایا يها افتهی

سنده در صفحات ینو عنوان نمونه،به.وارد استبه کتاب زین ییموارد، نقدها یبرخالبته در 

یحروف اضافه با برخان یمارتباط  به،ها واره طرحیِل مبحث بازنمود زبانیذ ،کتاب 61تا  59

 بر ییها عنوان نشانهبه»يتو«و»در«ۀ حروف اضاف ،61در صفحه  مثالً.پردازد یمها واره طرح

 بشقاب يپرتقال را تو –1:ز آورده شده استین ییها و مثال اند هشد یمعرف حجمة وار طرحوجود 

ان یسنده در ادامه بینو.ختیوان ریل ير را تویش -3؛قلک انداخت يسکه را تو -2؛گذاشت

 یمتفاوت يها یژگیم که ویروبرو هست حجماز  ین جمالت با انواع متفاوتیدارد که ما در ایم

1. J. Dewey
2. Pragnanz
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ن نقد وارد یانجا یدر ا.ندا هافتیبازنمود  یکسانیاما با حروف اضافۀ ،ا دارندیمحصورکردن اش يبرا

یگشتالت يها نییتبۀ د ارائیشا.شود ینمارائه  آنيبرا ینییتب ،فیتوصن یااست که در کنار 

.رساندياریین رفتار در زبان فارسیبروز ا يها شهیاز رخوانندهبهتر درك توانست به  یم

مفهومی فصل چهارم؛ استعارة

 يها استعاره یعنیشناسیِ شناختی زبانمبحث  نیتر یدر فصل چهارم به سراغ کانون یافراش

استعاره و  مطالعاتنۀیشیضمن اشاره به پ ،در مقدمه ها گر فصلید دناو همان.رودیم یممفهو

که  کند اشاره می یذهن يها نام استعارهبهین استعاره به مفهوم جالبینو ۀینظر يریگروند شکل

عنوان به.دندهیمالشعاع قرار را تحت ها فرهنگ ینیب جهانل و یرا تشک یزبان يها ان استعارهیبن

 یرانیدر فرهنگ ا ]بهتر زودتر است[و]شتر استیبهتر ب[یذهن سنده به دو استعارةینو ،نمونه

و  یکرد فرهنگین رویا .رندیگیمما قرار  یاجتماع يرفتارها یبرخ يکند که مبنایماشاره 

، از قرار گرفته است ل مورد بحث و تفحصیتفصبهز ین )2011(ان یفیکه در کتاب شر یشناخت

ح یکرد در توضین رویر همینظ.شودیممحسوب  شناسی شناختیکردها در معناین رویدتریجد

در  یهوم ملت و کشتن دو مفیکه نگاشت ب ییجا شود؛یممشاهده  4-2مفهوم نگاشت در بخش

 ین مفهوم ملت و قافله در زبان فارسیما ببا نگاشت )1،2007ينقل از گرادبه(یسیزبان انگل

ة دو استعار سۀین مقایهمچن.دشوارائه یفرهنگ يها نییشده است تا تب سه شده و تالشیمقا

از  یدر زبان فارس ]ورزش است/يبحث باز[و  یسیدر زبان انگل ]بحث جنگ است[یمفهوم

ح نقش یه تا ضمن تشرن بحث گنجاندیسنده در ایاست که نو یقابل تأملجالب و گر موارد ید

.بپردازد یاجتماع يدر سطح رفتارهار آنها یتأث یبه بررس ،ها استعاره يریگفرهنگ در شکل

؛ شوندیمن کتاب محسوب یزبان از نقاط مثبت ا يا هن در مطالعات درون حوزینو يها روند

به  يا هاشار ،که به آن اشاره شد یشناخت -یکرد فرهنگیدر کنار رو یعنوان نمونه، افراشبه

عشق  يها ر تحول استعارهیبه س ،نمونه يکند و برایمیممفهو يها استعاره یزمانمطالعات در

حوزه  واسطۀبهقرن هفتم  یعشق در فارس یآن مفهوم انتزاعپردازد که در یمیدر زبان فارس

ن توجه به یا.دشویمگرما و حرارت درك  واسطه حوزه مبدأبهمعاصر  یمبدأ بارش و در فارس

1. J. E. Grady
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ان و یدانشجو يحاضر برا کتابدهد که یمنشان  یشناخت يها نییدر تبیمبو يها همؤلف

.شده است يخوددار یخارج يها از نمونه يبرداریه و از کپشدن یزبان تدویخوانندگان فارس

 ییها افتهیۀ توانست در کنار ارائیمسنده یکه نوشودیمز مشاهده ین يموارد ن حال،یدر ع

 75در صفحه  ،نمونه يبرا.داشته باشدز ین یزبان فارس يها افتهیبه  يا هاشار ،یسیاز زبان انگل

و مقصد در زبان  مبدأ يها حوزه نیتر در باب متداول)2010(1کووچش يها افتهییوقت

ويا کرهیکرد پیکه با رو ن حوزهیدر ا یزبان فارس يها افتهیخوب بود از  ،شودیمارائه  یسیانگل

 ،ن انجام گرفته بودیریا ساییافراش ییکه به راهنما یمختلف يها نامهانیدر قالب مقاالت و پا

.شدیماستفاده 

استعاره کتاب،  71در صفحه  27در مثال .ن فصل ذکر چند نکته درخور توجه استیدر ا

شده  درنظر گرفته»میساز یت را خودمان میموفق«جمله  يبرا]است ءیت شیموفق[یمفهوم

ن یا يبرا]ت بنا استیموفق[یمفهومن سطور، استعاره یاعتقاد نگارنده ابهکه یاست؛ درحال

در2يریرناپذییسنده از اصل تغی، نو84ن در صفحه یهمچن.دینما یتر م مناسبجمله

ه ینظرن دریادین اصل بنیدر مورد ا یحیضتو یکند، ول یصحبت م يریتصو يها استعاره

.شود یداده نم یمفهوم يها استعاره

ده مطالب یچکمطالب هستند که  يبندنام جمعبهیانیپا یبخش يفصول کتاب دارایمتما

 هریکشده در ل کثرت مطالب عنوانیدلبهن بخش یوجود ا.شودیمکالم در آن ارائه  خالصهو 

سنده در ینو.شودیممثبت کتاب محسوب  يها یژگیرسد و از و ینظر مهب يضروراز فصول 

 یِاختشنمختصر به خاستگاه عصب يا هاشار ،چند سطر یط ،ن بخشیا یانیپاراگراف پا

ل یدلبهد بهتر بود یشا.کندیمد استعاره یدر درك و تول يا هنیآ يها و نقش نورون ها استعاره

شتر بسط داده یبیمن موضوع کیا ،نیات نویکرد کتاب به روندها و نظریت موضوع و رویاهم

.گرفتیمن حوزه صورت یدر ا)2009(کافیل يها افتهیبه  مختصر يا شد و اشارهیم

1. Z. Kovecses
2. the invariance principle
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فصل پنجم؛ مجاز مفهومی

ن در یادیگر مفهوم بنیبه سراغ د پنجمدر فصل  سندهینو ،ها بعد از پرداختن به استعاره

 شناسی شناختیمطالعه مجاز در معنا.رودیمیممجاز مفهو یعنی،شناسیِ شناختی زبان

ن یاۀسنده در مقدمینو.نگرفته استافته و مورد توجه قرار یمطالعه استعاره گسترش ن اندازة هم

تواند یمن ییتنهابه،مجاز يها عالقه يبنددر طبقه یارد که سنت مطالعات ادبدیمان یفصل ب

در  موضوعن یترمهم ،اعتقاد اوبه.نجامدیمجاز ب يمندن نظامییدر تب یقطع ییالگوۀ به ارائ

ن یا هبلک ،ستیزها نیم و چین مفاهیانواع روابط ب يبند طبقه، یممجاز مفهو ۀیپرداختن به نظر

مجاز  يها از عالقه یاو ضمن برشمردن فهرست ).88(ستین روابط چیاست که وجه اشتراك ا

ت، عالقۀ ظرف و مظروف، عالقۀ علت و یت و جزئیکل ر عالقۀینظ ؛کنون مطرح شده استکه تا

رسد و همواره یت نمیقطعبهگاه چیهن فهرست یاهدارد کیمان یب...جنس و معلول، عالقۀ

از عالقه را به آن فهرست  يگریم نوع دیم که براساس آن بتوانیابیرا ب يممکن است شاهد

اختصاص  ها ن عالقهیاز ا یشرح فهرستبهن فصل یاز ا یبخش قابل توجه ،ن حالیبا ا.مییفزایب

 یالبته افراش .رسدیمنظر هلند ببیمبه مطالعه معنا ک یکرد شناختیبا رو یکتاب يدارد که برا

ل مجاز یبه مجاز و روش تحل شناسی شناختیمعناکرد یان رویوند میپ ين کار را برقراریل ایدل

مجاز  سازوکاريمندن رهگذر نظامیتا از ا ،کندیمعنوان  یسنت مطالعات ادب ان دریدر علم ب

).93(م یابیرا دریممفهو

را فراهم  يداللت مجاز يکه مبنا .ام.یس.يآا ی1یآرمان یشناخت يپرداختن به مفهوم الگو

.شودیمن فصل محسوب یا قوت، از نقاط یجامع از زبان فارس ییها با مثال ، همراهآوردیم

ن یبر ا ها .ام.یس.يآ«:کندیمف ین تعریچن)2010(2نقل از گرارتسبهن مفهوم را یا هسندینو

 يدر قالب الگوها یقرار دارد و دانش تجرب یدانش تجرب يبرمبنا یفرض استوارند که دانش زبان

 ییها کتاب به نقد جنبه 44در صفحه  یافراش ،ن حالیبا ا ».ابدییمسازمان  یو آرمان یشناخت

 اهمیت دارداز آن جهت  موضوعن یپردازد و ایمها .ام.یس.يبراساس آیمل مجاز مفهویاز تحل

واند با تیمبلکه ، باشد یات وارداتینظرة کنندصرفد تنها مینبا یرانیاةدهد خوانندیمکه نشان 

 يهاا حرفید یفزایب ر آنهاب يزیچ ،یزبان فارس يها آن با دادهۀ ات و مطابقین نظرینقد ا

1. Idealized Cognitive Model (ICM)
2. D. Geeraerts
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این جنبه از رویکردي که در نگارش کتاب حاضر مورد توجه  .ارائه داشته باشد يبرا يدیجد

در  یافراش.شناختی است سیِشنا نمفاهیم زبا سازيِ به بومیید نگاه نگارنده ، مؤقرار گرفته

داند و معتقد یممشخص  يِبندمجاز را فاقد انسجام و سازمانۀ یج در نظریو نتا ها فرض ،انیپا

ات دستاورد یاستعاره در ادب يها لیکه نسبت به تحلیماستعاره مفهو ۀیرخالف نظراست که ب

ل مجاز در یفتاده و تحلین ین اتفاقیچنیممجاز مفهو ۀیدر نظر ،دهدیمارائه  يدیجد

).107(ست ین مجاز نییمجاورت در تب القۀجز بسط ع يزیچ شناسی شناختیمعنا

سازي مکان، حرکت و زمان فصل ششم؛ مفهوم

دا یپ بازنمودها زبان که در همۀ رودیمیشناخت یاصلۀ غ سه مقولدر فصل ششم به سرا یافراش

، اختصاص داردمکان  يِساز مفهوم بهن فصل که یبخش اول ا.و زمان حرکت ،مکان:کنندیم

سو و  کیگاه بدن از یده و جاین پدیا یت و مبانیماه یبا برررس ،نیشیپيها طبق روال فصل

ضمن رجوع  سندهینو.شود یآغاز مدر درك ابعاد مختلف مکان  ،گرید يسوشبکۀ اعصاب مغز از

 ،ییارسطو گانۀاز مقوالت ده یکیعنوان بهمکان  یارسطو و معرفک یزیمتاف مجدد به رسالۀ

يو.داندیمشه و استدالل او یآغاز اند انسان و نقطۀ یِمکان را از الزامات شناخت/شناخت از فضا

و فرهنگ وابسته است و  یط زندگیبه شرا یتفکر مکان يها از جنبه ياریبس معتقد است

.ادراك مکان را نشان دهد یفرهنگ يها تواند جنبهیمها مکان در زبان بازنموديها تفاوت

م در یادراك مفاه يبرا ییمبنا تواند یمآن  يها یژگیدارد که ادراك مکان و ویان میسنده بینو

 یهوشمندانه از زبان فارس ییها با ذکر مثال 114ادامه در صفحه او در .باشدیانتزاع يها حوزه

ت از یبا تابع سهیدر مقا ياستعار يها نگاشت ،یزبان يال معنادهد که در انتقیمبه ما نشان 

.دنکنیمفا یا يترط صدق نقش مهمیشرا

ات ما از یتجرب نیتر يادیبن سنده بحث را با اشاره بهیز نویت نحرک يِساز مفهومدر باب 

 وارة طرحيِریگده به شکلین پدیاکه  ،کندیمآغاز  یحرکت از بدو تولد تا بزرگسال مقولۀ

يبندصورت کند که در آن نحوةیماشاره )2000(1یماو به مطالعات تال .انجامدیمحرکت 

 براييا هعنوان مشخصبهتواند یمک زبان ییِر حرکت در افعال حرکتیمس ییمعنا ۀمؤلف

1. L. Talmy
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داد یرو )همان(یمنقل از تالبهکتاب  117سنده در صفحۀینو.کار رودبهها زبان يِبندرده

ح عنصر آخر عبارت یکند و در توضیمم یر و حرکت تقسیمس ،نهیزم کر،یرا به عناصر پ یحرکت

در».اشاره دارد يا ماندگاریبه حرکت ،)m(یحرکت ءجز ییعنصر معنا«:دارد یمان یر را بیز

دچار ممکن است  ،ندارد ییحرکت آشنا يساز مفهومو یمات تالیکه با نظر يا هنجا خوانندیا

داده  يح مختصرید بهتر بود توضیشا.دعبارت فوق را متوجه نشوشود و مفهوم یمگسردر

شود که به آن یمب محسو)حرکت صفر(حرکت  یسکون هم نوعیمشد که از نظر تالیم

.ندیگویميماندگار

م یتوانیکند که ما چگونه میمن پرسش آغاز یزمان را با طرح ا يساز مفهومبخش  یافراش

 ةم درباریتوانیمم و چگونه یشیندیم بیا ها تجربه نکردیم یا هدیکه هرگز ند ییزهایچ ةدربار

کند که یمن پرسش عنوان یا به و در پاسخام؟ یمانند زمان استدالل کن یملموسنا يها حوزه

 او مجدداً.شودیمافت یراك و شناخت مکان درمفهوم زمان براساس اد ،ها زبان ۀامروزه در هم

 يدر مغز برا یدارد که نقاط مشترکیمان یکند و بیماستناد  یشناختعصب يها به داده

ن سه یاهدهد کیمنشان  ییها ت وجود دارد و با ذکر مثالیمکان و مقدار و کم ،پردازش زمان

سنده سپس ینو.)120(م مرتبط هستنده به یزبان بازنمودو در سطح  يلحاظ استعاربهمقوله 

پردازد و یممختلف  يها در زبان یالفاظ زمان بازنمودر تفاوت به نقش فرهنگ د 122در صفحه 

 یسیدارد که محور درك زمان در زبان انگلیمان یب)2011(1یسکتینقل از برودبهنمونه  يبرا

هم از  یمثال ،یسینجا عالوه بر انگلیبود که در امناسب.استيعمود ینیو در زبان چ یقاف

ن خصوص را یدر ا ها ینیتفکر چ ةشد تا خواننده نحویمآورده -یالبته به زبان فارس -ینیچ

انجام  یسیو انگل یان فارسیسه را مین مقایا،جالب ییها سنده با مثالینو در ادامه.دلمس کن

.دهدیم

فصل هفتم؛ چندمعنایی

2نقل از آنتونانوبهصلفاین در  .فصل هفتم کتاب به مبحث مهم چندمعنایی اختصاص دارد

.ستیمشخص و بدون ابهام ن يبا مرزها يا هدیپد ییمعناآمده است که چند)1999:14(

1. L. Boroditzky
2. I. Ibarretxe-Antuñano.
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دةیپد زِیانگبرنامشخص و ابهام ين مرزهایدنبال همبهقاًیل دقن فصیز در این یافراش

کند که چرا در نگرش یمن پرسش را مطرح یفصل ا ياو در ابتدا .رودیمدر زبان  ییچندمعنا

یتلق ها واژه ینینشو محصول هم یاتفاق يا هدیپد ییچندمعنا،یواژگان گرا به روابطساخت

زبان  یخیو تار یهمزمان ان مطالعۀیم رز سوسوین پرسش را در تمایاو جواب ا؟شده استیم

ان یم یز قاطعیکرد موجب شده بود تا تماین رویاهدارد کیمان یکند و بیمجستجو 

 یخیتار يها لیاز از تحلینیسان خود را بشنا نده شود و زبایکش یخیو تار یهمزمان یِسشنا نزبا

 يها ز در فصلین فصل و نیا يجايبه معنا در جا یخیکرد تاریبه رون توجه یا.)132(نندیبب

شود؛یمن حوزه محسوب یکردها در ایرو نیتر دیشود و از جدیممختلف کتاب مشاهده 

کنند با نام یمن حوزه یدر ا يدیش جدیصحبت از گرا یخیاز معناشناسان تار یکه بعضيطور به

رامون، یدور بشر و نحوه نگرش آنها به جهان پ يها گذشته ،که در آن1زبانیسشنا نیرید

مورد بحث و  ،دورافتاده يها زبان یا بررسیکهن  يها کلمات در زبان يها شهیر یبررسۀ واسطبه

.ردیگ یقرار م یبررس

حروف اضافه و ارتباط  ییِچندمعنایبررس 2،یشناختکاربردت یاصطالح تقو یمعرف

در بخش آخر  یافراش.استن فصل یروز در اگر مباحث جالب و بهیر معنا از دییو تغ ییمعناچند

 ،که هرکدام ییها پرسش.پردازدیمییچندمعناةق در حوزیعم ییها ن فصل به طرح پرسشیا

تر در باب  قیعم يکرکند و آنها را به تفیمر یرا درگن رشته یا انِیسان و دانشجوشنا نذهن زبا

:رینظ یتسؤاالدارد؛یمن مقوله وایا

افتد؟یماتفاق  ییوسورات معنا در طول زمان در چه سمتییتغ-الف

است؟ ینیبشیقابل پ يا هکم تا اندازرات دستیین تغیا ا جهت و گسترةیآ-ب

ر است؟یپذمعنا امکانرات در حوزه ییتغ يِمندن جهتییا تعیآ-ج

را از  بدنمنديتر قیعبارت دقبها ی،بدن یکیزیات فیتجرب واسطۀ هدرك معنا ب ،انیاو در پا

ن حوزه را به یا يها يمندکند و کشف نظامیمیمعرف ییمعناندچ دةیپد يریگ عوامل شکل

.داندیممنوط ین زبانیو ب یدرزمان ،یمطالعات همزمان

1. paleolinguistics
2. pragmatic enforcement
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اشتباه در  يها هم وجود دارد، که از آن جمله به ذکر شماره یشیراین فصل مشکالت ویدر ا

.توان اشاره کرد یم 141صفحه  يها ارجاع به مثال

فصل هشتم؛ آمیختگیِ مفهومی

،پردازدیمشناسیِ شناختی زباند یم جدیاز مفاه یکیيِنظر یِمبان یفصل آخر کتاب به بررس

ویمگسردر یبا نوع یر فارسیغ یو حت یدر منابع فارسه که ین نظریا.یممفهو یختگینام آمبه

 شناختی شناسیِد و مطرح در زبانیات جدینظرم همراه بوده است ازجمله یمفاه یختگیآم

همواره با فقر مثال همراه بوده و خوانندگان را با  یمفهوم یِختگیآم ۀینظر.شودیممحسوب 

کرده است ضمن  یسع ن فصلیدر ا یافراش.کرده استیمروبرو  یت و ابهامات مختلفسؤاال

یمگرا از سردر یخوانندگان فارس ،متعدد يها مثال ه و ارائۀین نظریم ایح مفاهیک و تشریتفک

.ه انسجام بخشدین نظریرها سازد و به فهم آنها از ا

ح روابط یو توض ها .ام.یس.يآو2یذهن يفضاها،1یممفهوة حوز ک سه مفهومِیح و تفکیتشر

.دشویمن کتاب محسوب یاز نقاط قوت ا ،شوندیمگر خلط یکدیبا  گاهمجزا که  سه مفهومِن یا

ارائه دهد  یرانیاز فرهنگ ا يمتعدد يهاکند تا مثالیمیم سعین مفاهیح ایسنده در توضینو

سنده در ینو ،جالب ک نمونۀیعنوان به.کندیمم کمک ین مفاهیشتر ایکه به فهم هرچه ب

ران یدر ا یبه مراسم عروس ،داب و رسومدر آیممفهو یِختگیآم ان بازنمودیب يفصل برا يابتدا

 یِختگیکند و آمیعقد اشاره م خطبۀ شدنِيماد هنگام جاردن قند بر سر عروس و داییو سا

ن امر یل ایدلگر را ید يمشترك از سو یو زندگ ،سوکیاز  ها و طعم ییان حس چشایمیممفهو

.داند یم

 یختگیو آمیممفهو ۀ استعارةیدو نظر ،شدیمبرخالف آنچه که تصور  سنده،یزعم نوبه

ل معنا یتحل يبرا یمتفاوت يایقت زوایدرحق ر معنا ویمشابه در تفس يکردهایرویممفهو

 يراهکار برا لحاظ ارائۀبهیممفهو یِختگیآم ۀیدارد که نظریمان یان بیدر پا یافراش.ندهست

متفاوت با  یت است و در موضعیل معنا حائز اهمیو تحل يریگدر شکل یگنجاندن دانش بافت

).157(قرار گرفته است یممفهو ۀ استعارةینظر

1. conceptual domain
2. conceptual space
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بندي جمع

دانست  يانامهتوان درسیتنها مرا نه شناسی شناختیمعنا یمبان کتاببندي کلی در یک جمع

 يرا اثرتوان آنیبلکه م ،پردازدیم شناختی شناسیِات و مقدمات علم زبانیئجزشرح بهکه 

ف یتعار ن کتاب به ارائۀیدر ا نویسنده.ن علم نقش داردیا دنِیکه در بال صاحب روح دانست

 یکند، بلکه با طرح مسائل یبسنده نم یشده از منابع خارجترجمه يها م و مثالیصرف از مفاه

تأمل بهیفارس زبانِ یِشناخت هستند، خواننده را نسبت به مسائلِ ینو که مختص زبان فارس

.کندرا با مباحث جدیدي روبرو میدارد و خواننده  یوام

 یبوم فراوانِ يهاارائه مثال،شناسیِ شناختی زبانن در علم ینو يکردهایرو بسط شرح و

ارائۀدر  يا کرهیپ يها دادهاستفاده از ،میمفاه يسازین بومیمتعدد و همچنم یمفاه يبرا

زبان  يهاق آنها با دادهیو تطب شناسیِ شناختی زبانات مطرح در ینظر دنِیکشچالشبهها، مثال

از  يریگبهره ،م نویمفاه د در مطالعۀیجد يهاافق یت فراوان و معرفسؤاالطرح  ،یفارس

ف و یو فلسفه در توص یاجتماع، علوم یانشیعلوم راو اعصاب،  ر مغزیعلوم مرتبط نظ يهاافتهی

.شوندین اثر محسوب میجمله نقاط قوت اروان کتاب ازن مباحث در کنار نثر ییتب

به  یشناختکرد عصبیو رو شناختی شناسیِر ردهینظ یمباحث یِخال يجا ،گرید يازسو

ن یدر اشوند،  ین حوزه محسوب میکردها در این رویدتریکه از جدیمفهوم يهااستعاره مطالعۀ

نام دارد و به هدف  شناسی شناختیمعنا ینجا که کتاب حاضر مباناما از آ.شود یم اساحس اثر

را  ین انتظاراتیتوان چنینم ،ن شده استیان تدوین علم نزد دانشجویو مقدمات ا یمبان یِمعرف

جدیدي از ویراست ن مطالب در یابه د بتوان یشا.کرد یتلق اثرن یا بر یاساس ينقد عنوانبه

عنوان بهتواند  یاست که م یکتابنامه خوب و مفصل يداران اثر یا.ه شودپرداخت این کتاب

از آثار ذکرشده در  یرد؛ گرچه بعضیقرار گ یشناخت یسشنا نزبا پژوهشگران حوزة يبرا یمرجع

علوم  واژگان حوزة يمناسب برا ينهادهابرابر ارائۀن یهمچن .اند متن، در کتابنامه از قلم افتاده

شده  ارائهنامه  در قالب واژه ،ان کتابیشود که در پا ین اثر محسوب میاز نقاط مثبت ا یشناخت

ن یا.مین حوزه هستیم ایمفاه يِساز کنواختیو  یبخش انسجام یو در آن شاهد نوع است

که در چاپ شود یشنهاد مین پیهمچن .شودز ینتر کامليبعد يها در چاپتواند  یمنامه واژه

بنابراین طرح برخی  .ن اثر برطرف شودیا موجود در یِو نگارش یشیرایاشکاالت و کتاب، يِبعد
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شناسی شناختی و رویکرد عصب شناختی روز علم زبانشناسی شناختی از جمله ردهمباحث به

هاي مفهومی، توضیح و بسط برخی از مفاهیم دشواري که به حد الزم براي به مطالعه استعاره

این اثر و رعایت برخی نکات  ویرایش مجدد و نامه کتاباند، تکمیل بخش واژهخواننده باز نشده

در بهبود کمی  هاي بعد اعمال گردد ودر چاپ توانداز جمله پیشنهادهایی است که می نگارشی،

.و کیفی این اثر راهگشا باشد
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