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 ها و مفاهيم نظريه: شناسي شناختي درآمدي بر زبانمعرفي و نقد كتاب 

  )فرهنگستان زبان و ادب فارسي( محمدرضا رضوي

مهند، سازمان مطالعه     ، دكتر محمد راسخ   ها و مفاهيم    نظريه: شناسي شناختي   درآمدي بر زبان  
  . صفحه156+ ، هشت 1389، تهران )سمت(ها  و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

  
شناسـي شـناختي، بـا رشـدي      هاست كه رويكرد شناختي بـه زبـان، يـا زبـان           اكنون سال 

ژه معناشناسـي، دسـتور،       وي  هاي مطالعاتي اصلي زبان، بـه       روزافزون، در بسياري از حوزه    
هـاي آن   است و پژوهـشگران بـسياري بـا مفـاهيم و نظريـه        واژگان و صرف مطرح شده    

هـاي زبـاني قـرار        دستاوردهاي ايـن رويكـرد را پـشتوانة تحليـل         اند و     آشنايي پيدا كرده  
هاي گوناگوني    رو، كتاب    ازاين  .گيرند  دهند و در پاسخ به مسائل زباني از آنها بهره مي            مي

نامه و مانند آن براي معرفـي ايـن رويكـرد،             نامه، دست   در قالب درآمد و مقدمات، درس     
 شناسي شـناختي  درآمدي بر زبان آثاري مانند .ژه به زبان انگليسي، تدوين شده است   وي  به

(Ungerer and Schmid 1996) ، درآمـد  : شناسـي شـناختي   زبـان(Lee 2001) ، بنـدي زبـاني   مقولـه :
، (Croft and Cruse 2004)شناسـي شـناختي    زبـان ، (Taylor 1989)ها در نظريـة زبـاني    نمونه پيش
شناسـي شـناختي    نامـة زبـان   دسـت  ،(Evans and Green 2006)درآمـد  : شناسـي شـناختي   زبان

هــاي  ژوهش پ، و مجموعــة پرتعــداد و تخصــصي (Geeraerts and Cuyckens 2007)آكــسفورد 

320-294، صفحة 7، شمارة 1390، سال نامة فرهنگستاننامةويژه



  295  نقد و بررسي    7دستور   
  ...درآمدي برمعرفي و نقد كتاب   

، بخـشي از  (Mouton de Gruyter)دوگرويتـر   از انتـشارات مـوتُن  شناسـي شـناختي    زبان
  .مندان است آشنايِ اين حوزه براي عالقه نوشتگان نام

در فقـدان واحـد درسـي       . فارسـي متفـاوت اسـت     وضعيت متون اين رشته در زبان         
شناسـي ممكـن اسـت در مقطـع      مستقل براي اين حوزه در دانـشگاه، دانـشجويان زبـان     

كارشناسي ارشد و دكتري از طريق دروسي ديگر، مانند معناشناسـي يـا سـمينار مـسائل                 
ري را همين ميزان آشنايي دانـشجويان، بـسيا  . اي، با مفاهيم شناختي آشنا شوند     رشته  ميان
تحقيقـاتي كـه از ايـن    . اسـت  نامه در اين زمينه كرده مند به پژوهش و نگارش پايان    عالقه

است، فضاي مفهومي ايـن علـم    شكل مقاله به چاپ رسيده رهگذر حاصل شده و گاه به      
در ايجاد اين فضا بايـد      . است  تر ساخته   را به فارسي برگردانده و آن را به ذهن ما نزديك          

وار بـه نقـل محتـواي متـون اصـلي و          ي نيز اشاره كرد كه عموماً ترجمه      به مقاالتي مرور  
  .اند ها به زبان فارسي پرداخته برگرداندن مثال

شناسي شناختي بـه زبـان فارسـي ارزشـمند و             رو، نگارش كتابي در حوزة زبان       ازاين  
جهت كه نوشتگان زبان فارسي در ايـن حـوزه چنـدان غنـي           ارزشمند ازآن . دشوار است 

توانند، در كمترين حالت، به ايجاد فضاي متنـي الزم            دست مي   هايي ازاين    و نوشته  نيست
تـر    براي آن علم به زبان مادري ياري رسانند و الجرم ما را به فضاي مفهومي آن نزديك                

. گيـرد  اي بـسيار وسـيع را دربرمـي     جهت كه ايـن رويكـرد گـستره         دشوار هم ازآن  . كنند
بايست براي ارائـة تـصويري         همسنگ وجود دارند كه مي     هاي  انبوهي از مفاهيم و نظريه    

به ايـن مطلـب ايـن نكتـه را هـم            . كامل از اين رويكرد، در حجمي اندك، معرفي شوند        
  .نويسي براي يك كتاب مقدماتي نيز دشوار است بيفزايم كه بيان سادة مفاهيم و ساده

فتة نويسنده در ، به گها و مفاهيم نظريه: شناسي شناختي درآمدي بر زبانكتاب   
در اندازة يك كتاب مقدماتي به معرفي اصول و مفاهيم مطرح در «نخستين خط پيشگفتار 

كند كه مطالب درسي اين  درستي اشاره مي نويسنده سپس به. »پردازد شناسي شناختي مي زبان
است و كتابي به فارسي در اين زمينه وجود  طور شايسته در كشور معرفي نشده رشته به
كتاب . داند  مي»تالشي در جهت پر كردن اين خأل«رو، هدف از نگارش كتاب را  ؛ ازاينندارد
اصول و مفاهيم بنيادي بخش اول با عنوان . است  فصل تنظيم شده9 بخش و 3در 
 است كه به معرفي اين اصول و كليات صفحه، شامل فصل 27، در شناسي شناختي زبان
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بخش . پردازد گرا مي گرا و نقش  رويكرد صورتمفاهيم و مقايسة رويكرد شناختي با دو
) از فصل دوم تا فصل هفتم( فصل 6 صفحه، شامل 76، در نگاهي شناختي به معنيدوم، 

 استعاره ،هاي تصويري واره طرح: است كه به ترتيب به اين موضوعات اختصاص يافته است
سوم با  بخش. هاي ذهني فضاو ،مقوالت شعاعي ،بندي مقوله ،المعارفي ةمعناي دائر ،و مجاز
 صفحه 32گيرد و  را دربرمي دستور شناختيو  نگاه شناختي به دستور فصلِ 2 ،دستورعنوان 
پس از آن . است در انتهاي هر فصل غالباً يك قسمت خالصه در نظر گرفته شده. دارد

منابعي براي مطالعة بيشتر ارائه شده كه منابع مرتبط به بحث، اغلب با اشاره به فصل 
مند و  تواند براي خوانندگان عالقه مورد نظر در منبع اصلي، در آن گردآوري شده كه مي

ـ   ـ انگليسي و انگليسي  اي فارسي نامه كتاب با فهرست منابع و واژه. ناآشنا سودمند باشد
كار برده و  نويسنده نثر نسبتاً يكنواخت، ساده و رواني را به . يابد فارسي خاتمه مي
  .است كه مطلب را ساده و دستياب بيان كند د را كردهنهايت تالش خو

 بـا وجـود حجـم انـدك، دچـار اشـكاالت و              شناسي شناختي   درآمدي بر زبان  كتاب    
. ترين آنهـا اشـاره خـواهم كـرد          در ادامة اين نوشته به برخي از عمده       . هايي است   كاستي

اشكاالت   :اسـت  شده براي نظم بخشيدن به بحث، اشكاالت كتاب به دو دستة كلي تقسيم   
شده در كتـاب، صـحت و سـقم و     ، مربوط به محتواي مفاهيم و اطالعات عرضه      محتوايي

، مربوط به صورت و شكل ظاهري كتاب،      اشكاالت صوري ها، و     بندي  كيفيت آنها و عنوان   
  .نظير نكات ويرايشي، اغالط نوشتاري، ضبط اسامي و مانند آن

  :ذيل قابل طرح استدر خصوص اشكاالت محتوايي كتاب موارد   
بـراي  .  نخست آنكه عنوان كتاب با حجم محتواي آن همخواني ندارد          : عنوان كتاب  ــ  

نويـسنده در   . نابجاست ها و مفاهيم   نظريه، زيرعنوان   ) صفحه 156(كتابي در اين حجم كم      
است كه بـه عمـق نپرداختـه و      حداقل در خصوص مفاهيم اذعان داشته  )1ص  (پيشگفتار  

هـا نيـز      كم شايسته بود كه در خصوص نظريـه         دست. است  وار طرح كرده    تآنها را فهرس  
هاي مطرح در اين حوزه، تنها به معرفي چند نمونه            شد كه از ميان انبوه نظريه       تصريح مي 
انـد   هايي كه عمدتاً الگوي نگارش آن قرار گرفتـه  مقايسة كتاب با نمونه. است  بسنده شده 

 بـا  (Evans and Green 2006)ال كتـاب ايـوانز و گـرين    براي مث. گوياي اين عدم تناسب است
سـادگي    هاي نظـري، بـه       صفحه، با وجود گسترة ديدگاه و طرح بسياري از رويكرد          830
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 (Langacker 2008)را بر جلد دارد؛ يا كتاب اخير النگـاكر  درآمد : شناسي شناختي زبانعنوانِ 
نـام  . اسـت   ناميـده شـده   دماتي  درآمـدي مقـ   : دستور شناختي درزمينة دستور، متواضعانه    

اي است كه ادعايي گـزاف        گونه  ، به )كه در ابتدا ذكر شدند    (هاي مقدماتي مشابه نيز       كتاب
 .انگيزند كنند و انتظاري بزرگ را برنمي نمي

، مناسـبتي بـا     شناسي شناختي  اصول و مفاهيم بنيادي زبان     عنوان بخش اول،     :بندي  عنوان ــ  
موضوعات تنها فصل اين بخـش،  . )31-9صص (آن ندارد  شده در     برخي موضوعات طرح  

 و نيز مقدمة كتاب قرارتس      (2006)درمجموع با نگاهي به بخش اول كتاب ايوانز و گرين           
(Geeraerts 2006)   مطالـب  . اسـت  ، تنظيم شده و محتوا و نمودارها از آنهـا وام گرفتـه شـده

اند و    قرار گرفته  شناسي شناختي  زبانمروري بر عملكرد    كتاب ايوانز و گرين ذيل عنوانِ كليِ        
ها و گونـاگوني در زبـان،         در آنجا موضوعاتي مانند جهاني    . جهت كامالً بجا هستند     ازاين

تفكر و تجربه، كاربرد زبان، و نيز چند رويكرد شناختي مربـوط بـه كـاربرد و فراگيـري              
آنكـه از   بـي كننـد،   اين موارد وجوه كلي اين حـوزه را ترسـيم مـي          . است  زبان طرح شده  

هـايي   در كتاب مورد بحث ما، موضوعاتي مشابه، با عنوان  . مفاهيم بنيادين آن تلقي شوند    
هاي زبان، محدوديت مفاهيم زباني، اشتراكات تجربي و كاربرد زبان، ذيـلِ              مانند همگاني 

در قـسمت ديگـري از همـين    . انـد   گنجانده شده شناختي شناسي اصول و مفاهيم بنيادي زبان    
گرا و  هاي صورت ، يعني نگرشهاي غالب گرايي با ساير مكتب  مقايسة شناخت  به   )1-2(فصل  
خوريم كه اگرچه سودمند است، جاي طرح آن در ميان اصـول و مفـاهيم                 گرا برمي   نقش

انـد،    نظر از اصولي كه هماهنگ با عنوان اين فصل در آن ذكر شـده               صرف. بنيادي نيست 
د اصل جنبي در خصوص معنـا، نظيـر منظـري           مانند اصل تعميم و اصل شناختي، و چن       

اي نظير آنچه     است؛ شيوه   بودن معنا، شيوة منسجمي براي ارائة مفاهيم بنيادي اتخاذ نشده         
 پيش گرفتـه شـده و در فـصل اول، مفـاهيم پايـه      (Lee 2001)كه در اثر مقدماتي ديويد لي 

يك در چند بند مجزا، با      سازي، استعاره، و قالب، هر      زمينه  مانند تعبيرگري، منظرگاه، پيش   
  .است هايي روشنگر بيان شده مثال
فـصل  . اسـت  دستورو  نگاهي شناختي به معني ترتيب  هاي دوم و سوم به عناوين بخش   

ايـن عنـوان    . نـام دارد   نگاه شناختي بـه دسـتور     ،  )هشتمين فصل كتاب  (اولِ بخش دستور    
اين پرسش به ذهـن متبـادر       نخست آنكه با مقايسة عناوين دو بخش،        . كننده است   گمراه
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است تـا بـا عنـوان بخـش دوم          شود كه چرا اين عنوان، عنوان كليِ بخش قرار نگرفته           مي
تناسب پيدا كند و دو نگاه شناختي، يكـي بـه حـوزة معنـا و                ) نگاهي شناختي به معني   (

ديگـر آنكـه مبنـاي مـستدلي        . ديگري به حوزة دستور، در قياس با يكديگر طرح شـوند          
 محتواي بخش دستور به دو فصل، به اين شكل و با ايـن عنـاوين، وجـود                  براي تفكيك 

زمان برخي مفاهيم و اصول رويكردهاي شناختي بـه دسـتور             ذيل فصل هشتم هم   . ندارد
در . است  معرفي شده، سپس الگوي نظام ساختاري مفهومي تالمي مورد بحث قرار گرفته           

 بـراي ارائـة بـسامانِ مطالـب و          .اسـت   فصل نهم، دستور شناختي النگاكر گنجانده شـده       
بـود    پذيرتر شدن موضوعات كه براي يك اثر مقدماتي ضروري است، سودمند مـي              درك

اگر نظام تالمي و دستور النگـاكر و برخـي دسـتورهاي احتمـالي، در فـصلي بـا عنـوان             
گـردآوري و اصـول چنـين رويكردهـايي در          ) فصل نُه (رويكردهاي شناختي به دستور     

) فـصل هـشت   (ا عنوان اصول مشترك رويكردهاي شناختي به دسـتور          فصلي جداگانه ب  
  .گرفتند شدند، و در بخشي با عنوان نگاهي شناختي به دستور قرار مي ذكر مي

  اصل شـناختي   1-4 و    اصل تعميم  1-3شناسي شناختي با عناوين       دو اصل از مباني زبان      
 اصـل تعمـيم چنـين       نخستين سطر ذيل عنـوان    . )17 و   14ص  (اند    معرفي و توصيف شده   

ص ( »اصل تعميم و اصـل شـناختي   : داند  شناسي شناختي مي     دو اصل را از مباني زبان      ...ليكاف«: است
بايست در عنـواني جداگانـه،        رو مي   اي است بر اين دو اصل، ازاين        اين جمله مقدمه  . )14

دو انند  بيني عنواني م    پيش. شد  مقدم بر اين دو عنوان و نه بخشي از اصل تعميم، ذكر مي            
توانست بـه     هايي از آن، مي     مثابة زيرعنوان   و ذكر اصول، به    شناختي شناسي اصل بنيادي زبان  

  .خوانش بهتر متن براي خوانندة مقدماتي كتاب كمك كند
شناسي شناختي بسيار مورد ارجـاع        اصول گشتالتي كه به دليل اهميتشان در آثار زبان          

و اين زيـربخش خـود       اند  شده طرح ات تجربي  اشتراك 1-6-2گيرند، در زيربخش      قرار مي 
در ابتـداي يـك بنـد بـا قلـم       درك گـشتالتي عنوان  . قرار دارد  هاي زبان  همگانيذيل عنوان   

خواننـدة  . است  گذاري، در آن قسمت ذكر شده       درشت چاپ شده و اصول، بدون شماره      
رسـد  بندي و درك بهتري از اهميت اصـول گـشتالتي ب            توانست به جمع    مبتدي كتاب مي  

  .كرد شده و ذيل يك عنوان مجزا ارائه مي بندي اگر نويسندة محترم آنها را به شكل دسته
بـه ايـن   . استعارة مفهومي يكي ديگر از مـوارد جاافتـادگي در عنـاوين كتـاب اسـت        
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ليكـاف  «: 25استعاره در بسياري از صفحات كتاب اشاره شده است، براي مثال در صفحة        
بـر اسـاس   ... هاي انتزاعي است كه حوزه ارة مفهومي به اين نكته توجه داشته  نيز در معرفي استع   ) 1990(

 كه در آن حتي از نظرية آن صحبت        46، يا در صفحة     »شوند  سازي مي   مفهوم... هاي عيني   حوزه
اي از دانش است كـه مفـاهيم مـرتبط را       يك حوزه در نظرية استعارة مفهومي مجموعه      «: به ميان آمده  

 از اهميت آن نيـز  )50فصل سـوم، ص (يا در مقدمة فصل مربوط به استعاره ،  »نهد  كنار هم مي  
نظرية استعارة مفهومي براي اولـين بـار مطـرح    ) 1980(در كتاب ليكاف و جانسون    «: است  گفته شده 

. »است شناسي شناختي توجه زيادي را به خود جلب كرده شد و از آن زمان تا كنون اين مبحث در معني        
است كه همة اين مطالب را        فصل و عنواني به آن اختصاص داده نشده       با وجود اين هيچ     

سـويگي اسـتعارة     يـك  بـا عنـوان      3-3وجود زيـربخش    . پيوسته و منسجم گردآوري كند    
پرداخته شده، ضـرورت اختـصاص       هاي اين مفهوم    ويژگي و   خواصكه در آن به      مفهومي

  .دهد فصلي جداگانه را به استعارة مفهومي نشان مي
اي  صـفحه  تر اشاره شد، نويسنده در پيشگفتار سه     گونه كه پيش    همان: طب كتاب  مخا ــ  

اي بـه مخاطبـان       صـراحت اشـاره     در پيشگفتار بـه   . داند   مي »مقدماتي«كتاب، آن را كتابي     
كاررفتـه در     بديهي است كه انبـوه مفـاهيم و اصـطالحات بـه           . است  احتمالي كتاب نشده  

آن را از حد يك كتـاب مقـدماتيِ قابـل اسـتفادة             شناسي شناختي،     كتاب، در معرفي زبان   
فهم محتواي كتاب نيازمنـد آشـنايي بـا        . سازد  عموم دانشجويان و پژوهشگران خارج مي     

شناسـي،    مخاطب اصلي كتاب دانشجويان زبان    . شناختي است   مفاهيم و اصطالحات زبان   
ويـژه    بـه (شناسـي     هـاي علـوم شـناختي، روان        مندان احتمـالي آن، افـراد حـوزه         و عالقه 

بجـا بـود كـه ايـن موضـوع صـراحتاً در             . و دسـتوردانان هـستند    ) شناسي شناختي   روان
 .شد پيشگفتار ذكر مي

بايست به مواردي مانند جمالت سـرگردان،         در خصوص متن كتاب مي    :  متن كتاب  ــ  
اي از مفـاهيم كـه        نويسي يا عدم شفافيت در بيان مطلب، و نيز پاره           تكرار مكررات، مبهم  

 :اند يا دچار نقصان هستند اشاره كرد ح توصيف نشدهوضو به

گـذارد و   بندي فرايندي است كه بر تمام قواي شناختي تأثير مي مقوله«: است  آمده16در صفحة     
 ترديدي نيـست كـه زبـان و تمـام سـطوح آن، بـر پايـة          ».زبان نيز از اين قاعده مستثنا نيست      

است، اما نكتـه اينجاسـت كـه از ديـدگاهي           بندي    رويكرد شناختي، متأثر از فرايند مقوله     
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هاي شناختي عامي است كه به انـواع گونـاگون            بندي، خود بخشي از توانايي      كلي، مقوله 
بندي مشرف و تأثيرگذار اسـت و نـه        بدين جهت قواي شناختي بر مقوله     . يابند  تجلي مي 
  . كند جملة مذكور خالف اين روند منطقي را القا مي. برعكس

، با وجود اهميـت بـسيار       استنباط يا با برابرنهاد نويسندة كتاب،       construalبراي مفهوم     
دسـت داده     در رويكرد شناختي، در سراسر كتاب هيچ توصيف درسـت و مـوجهي بـه                

دسـتور   تحـت عنـوانِ   (Langacker 2008: 55-89)فصل سوم كتاب اخيـرِ النگـاكر   . است نشده
 بـه معرفـي ايـن مفهـوم و انـواع آن در               صفحه تماماً  34در   ،درآمدي مقدماتي : شناختي

 در (Croft and Cruse 2004: 40-73)كرافـت و كـروز   . اسـت  چهار طبقة كلي اختـصاص يافتـه  
 1عمليـات تعبيرگـري   مفـصالً بـه بررسـي       شناسـي شـناختي       زبـان سومين فصل از كتـاب      

مفهـوم   نيز خواننده بـا ايـن   (Lee 2001: 2)در نخستين فصل كتاب مقدماتي لي . پردازند مي
شناسـي شـناختي      از اين مختصر و بسياري ارجاعات ديگر در متون زبان         . شود  مواجه مي 

توان دريافت كه اين مفهوم در اين حوزه مورد توجه است و هستة اصلي بـسياري از              مي
در خصوص اين مفهوم چند نكتة شـايان ذكـر          . دهد  هاي شناختي را تشكيل مي      استدالل

است كـه ايـن مفهـوم يكـي از             نقل از النگاكر، ادعا شده     ، به 128در صفحة   . وجود دارد 
ايـن گفتـه نادرسـت و     . »...بعد پنجم تصويرسازي، استنباط است    ... «:  است 2تصويرسازيوجوه  
گانـة آن اشـاره    تصويرسازي كه نويسندة محترم كتاب بـه ابعـاد شـش      . كننده است   گمراه
النگـاكر  . اند براي مفهومي واحـد  كند چيزي جز استنباط نيست و اين دو تنها دو لفظ    مي

(Langacker 2002) از لفـظ  مبناي شناختي دسـتور : مفهوم، تصوير و نماد در كتاب ،imagery 
را بـه  ) اسـتنباط  (construal خود لفـظ   2008گيرد، و در اثر سال        بهره مي ) تصويرسازي(

. دهـد   رجاع مـي  برد و در نماية كتاب، اصطالح اول را مستقيماً به اصطالح اخير ا              كار مي 
  :كنم براي مقايسه جمالتي را از اين دو كتاب نقل مي

 در ساخت و تعبير محتواي يك حوزه به      آشكارمانبه توانايي   ) ... تصويرسازي (imageryبا  
 .(5 :2002)هاي گوناگون اشاره دارم  شيوه

ي از   خاصـ  شـيوة ) اسـتنباط  (construalشـود و      محتوا مانند يك صحنه در نظر گرفته مي       ... 
  .(55 :2008)نگريستن به آن 

                                                 
 1. construal operations 2. imagery 
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صـراحت نـشان    اسـت بـه   بندي يكساني كه به دنبال آنها ارائه شده  ها و طبقه    اين گفته   
اما خطاي ديگري كـه در ايـن قـسمت از كتـاب رخ         . اند  دهد كه اين دو لفظ مترادف       مي
  :شود است با رجوع به منبع اصليِ نقل قول نمايان مي داده

I will mention two more dimensions of imagery…One is the construal of a 

situation relative to different background assumptions and expectations (Langacker 

2002: 11). 

 اسـت، نـشان     construal و   imageryعالوه بر اينكه جملـة فـوق حـاكي از يكـساني               
زمينة آنهـا    انتظارات گوناگوني كه در پس ها و   فرض  ها بر اساس پيش     دهد كه موقعيت    مي

در متن مـورد    .  است imagery/construalشوند و اين يكي از وجوه         وجود دارند تعبير مي   
 و بدين جهت خواننده دچـار ايـن بـدفهمي           )128ص  (است    ين نكته ذكر نشده   ابحث ما   

  .شود كه استنباط صرفاً يكي ديگر از وجوه تصويرسازي است مي
هـاي    هاي حجمي، اظهار شـده كـه حـوزه          واره   كتاب، ضمن بحث از طرح     21در صفحة     

 ممكن است طوري نمـايش داده شـوند كـه حجـم دارنـد؛             حال خوش  و   دردسرانتزاعي مانند   
شود كه ايـن   در اينجا الزم بود اشاره  . توان داخل يا خارج از آنها قرار گرفت         اي كه مي    گونه  به

هـاي حجمـي بـا كـاربرد          واره  يقيناً طرح .  زباني است  سازي ناشي از كاربرد كدام عنصر       حجم
يابند و آنچـه پـس از ايـن      و جز اينها تجلي ميبيرون ،)ي( تو ،داخل،  دراي مانند     حروف اضافه 

وارة حجمي اساس معناي ايـن   طرح. شود گيرد ضرورتاً داراي حجم تلقي مي       حروف قرار مي  
نوبـة خـود، تعبيـري حجمـي از       ز، به دهد و اين حروف اضافه ني       حروف اضافه را تشكيل مي    

 خود، در بحـث   در كتاب مقدماتي(Lee 2001)لي . دهند معناي اسامي پس از خود به دست مي
، ايـن موضـوع   ”the bird in the garden“ در زبان انگليسي و ارائة مثال inاز حرف اضافة 

  :شود دهد كه در اينجا عيناً نقل مي روشني توضيح مي را به
Objectively speaking, a garden is not a well-defined three-dimensional container, 

but in our everyday use of a word such as in, it is construed as one. (2001: 19) 

 و نمـا اي است كه بارها به دو اصـطالح   هاي تكرار در متن كتاب اشاره    يكي از نمونه    
  :است، براي نمونه دست داده شده ر توصيفي از آنها به  شده و هر با پايه يازمينه

  ).12ص (نامند   را نما و بقيه را پايه ميصحنهاين بخش برجسته در 
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  ).25  ص(است  نما، بخشي از صحنه است كه برجسته شده و بر روي زمينه يا پايه قرار گرفته
ازه به صـحنه افـزوده      نما داراي قابليت حركت بيشتري از زمينه است، و نسبت به زمينه، ت            

  ).27ص . (است شده
  ).125ص(گيرد  در هر مفهوم زباني يك نما بر روي پايه قرار مي... 

آوري  جهت جمـع  ترين مفاهيم حوزة شناختي هستند، بدين        اين مفاهيم در شمار اصلي      
. بخـشد   همة اين مطالب در يك قسمت و زير يك عنوان، انسجام مـتن اثـر را بهبـود مـي                   

، كه به اعتقاد اين نگارنده در جاي نامناسب، ذيل عنوان           زمينه از   نما تمايزدهندة   هاي  ويژگي
، نمـا و زمينـه    بايست به قسمتي با عنـواني نظيـر           اند، مي   سازي ذكر شده    بندي و مفهوم    مقوله

، يـا زيربخـشي   (Ungerer and Schmid 1997) دقيقاً همانند عنوان فصل چهارم اونْگرِر و اشميت
، يا زيربخش كتاب ايوانز 1زمينه ـ  تناسب نما، (Croft and Cruse 2004)افت و كروز از كتاب كر

  .انتقال يابند 2 پايهـنظام نما  با عنوان (Evans and Green 2006)و گرين 
گيري واحدهاي دسـتوري      انتزاع كه يكي از فرايندهاي شناختي پايه است و در شكل            

گونـه تعريـف       كتـاب ايـن    30، در صـفحة     و ساخت بر مبناي كـاربرد زبـان نقـش دارد          
شـوند و او      خورد كه تكرار مـي      آموز با تجربة زباني به مواردي برمي        در فرايند انتزاع، زبان   «: است  شده

اين تعريف نادقيق است و خواننده را از ماهيت اين فراينـد  . »گيـرد   معناي اين موارد را فرامي    
  : دهد  تفاوت را نشان مي(Ibid: 115)تعريف ايوانز و گرين . سازد آگاه نمي

abstraction is the process whereby structure emerges as the result of the 

generalisation of patterns across instances of language use. 

يك مورد آشكارِ تكرار، زماني است كه از يـك گونـه مثـال و يـك مفهـوم بـيش از              
وارة حجـم بارهـا در صـفحات          براي نمونه توصـيف طـرح     . ستا  اندازه بهره گرفته شده   

  :شود مختلف كتاب تكرار مي
  ).21ص (علي تو دردسر افتاد ... وارة حجمي است ها، طرح واره يكي از طرح

سـازي    طوري مفهـوم  ...  مفاهيم انتزاعي مانند دردسر    ها  جملهدر اين   ... علي تو دردسر افتاد   
تـوان داخـل آنهـا شـد يـا از آنهـا خـارج شـد             و مي  اند كه گويي داراي حجم هستند       شده

  ).35 ص(
                                                 
 1. figure-ground alignment 2. profile-base organisation 
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دردسـر طـوري    ... هـا مفـاهيمي انتزاعـي ماننـد         در ايـن جملـه    . احمد تو دردسـر افتـاد     ... 
 داخـل آنهـا رفـت يـا از آنهـا      توان مياند كه گويي داراي حجم هستند و  سازي شده   مفهوم

  ).41ص (خارج شد 
شده كه انگار فكر حجمي اسـت و هـر فـردي            صحبت  ... طوري... احمد در فكر فرورفت   

  ).51ص ... ( آن خارج بشودازتواند به داخل آن حجم فيزيكي برود يا  مي
علي رفتـه تـو     ... مشخص است ... هاي  وارة تصويري حجم  در درك جمله        استفاده از طرح  

  ).59ص (فكر 

ديگـر از  المعـارفي اسـت يكـي     ةشناسي شناختي معنا داير  ذكر اين مفهوم كه در زبان       
فصل چهارم نيز   . خورد   به چشم مي   65 و   36،  20،  10موارد تكرار است كه در صفحات       

  . المعارفي اختصاص داردةبه بررسي معناي داير
هـاي تـصويري را داراي      واره  طـرح ) 1987(البته جانـسون    «: است كه    گفته شده  46در صفحة     

، »اي باال آنها را با تصاوير ذهني يكي دانـست         ه  توان مانند شكل    داند و نمي    ادراكي مي  ـ  خاستگاهي پيش 
هـيچ توضـيحي بـراي    . اسـت  ما همانند بسياري مطالب ديگر، اين مطلب نيز رهـا شـده       ا

هاي عمدة    ادراكي به چه معناست و تفاوت يا تفاوت         خواننده فراهم نشده كه اصوالً پيش     
  .آن با تصاوير ذهني در چيست

وارة تـصويري      از تورم بر اساس درك ما از يك طـرح          درك ما ... «: است  در همان صفحه آمده     
اين نكته صحيح است كه ما بسياري از مفـاهيم انتزاعـي را بـر پايـة                 . »...است) شيء(عيني  
 عينـي ها ماهيتاً انتزاعي هستند و به كار بردن لفظ            واره  كنيم، اما طرح    ها درك مي    واره  طرح

سان   هاي انتزاعي درست به     اير حوزه دربارة تورم و س   . واره نادرست است    براي يك طرح  
كنـيم، زيـرا ذهـن از     كنيم و مثالً به سطح، سنگيني و فشار آنها اشاره مي         اشياء گفتگو مي  

وارة شـيء   طـرح . اسـت  وارة انتزاعـي شـيء را انتـزاع كـرده     اشـياء عينـي محـيط، طـرح    
واره،    طـرح  .وارة حجم و قدرت، ندارد      ها، نظير طرح    واره  حيث تفاوتي با ساير طرح      ازاين

  .ساز دارد خود عيني نيست، عملكردي عيني
هـاي   ويژگـي  ذيل عنـوان  47 و 46واره به طور فشرده در صفحات  چندين گونه طرح    
هـا عنـواني    به گمان اين نگارنده اگر براي اين گونه. اند   معرفي شده  هاي تصويري  واره طرح

هاي تصويري، براي خواننـده       هوار  شد، عنواني نظير انواع طرح      جداگانه در نظر گرفته مي    
وارة قـدرت كـه    هـاي مـشابهي از طـرح    ويـژه كـه گونـه     بـه . بودنـد   ياب مـي    بسيار آسان 
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، )نظير برخورد با مانع يـا رفـع مـانع         (شوند، بدون ذكر نام آنها        زيرمجموعة آن تلقي مي   
  .اند طرح شده

ـ                 صاص قسمت آخر فصل دوم به معرفي نظام ساختاري مفهومي لئونـارد تـالمي اخت
همين مطالب در فـصل     . مطالب اين قسمت اساساً تكراري است     . )49-48ص  (است    يافته

. اسـت   تر آورده شده    ، به شكل كامل   الگوي نظام ساختاري مفهومي   هشتم كتاب تحت عنوان     
ها در اين فصل طرح شـده، امـا ممكـن             واره  نظريات تالمي به دليل ارتباط با بحث طرح       

مـورد جلـوگيري     از تكرار بـي  )8-3فصل  (به فصل مورد نظر     بود با ذكر نام وي و ارجاع        
ها نيز در هـر       است و مثال    ويژه كه متن بسيار خالصه و در نتيجه بسيار مبهم شده            به. كرد

همچنـين بايـد توجـه داشـت كـه مفهـوم            . اسـت   دو جاي كتاب يكـسان بـه كـار رفتـه          
  .انگيزد ي را در ذهن برنميهاي تصويري، به معناي دقيق كلمه، نام لئونارد تالم واره طرح
هـاي   واره براي اين نگارنده جاي شگفتي است كـه چـرا خالصـة فـصل مهـم طـرح           

اي از مفاهيم مربوط بـه   بايست حاوي چكيده  كه قاعدتاً مي)49-41، ص   2فصل  (تصويري  
  :است گونه نگاشته شده ها باشد و به فصل پايان بخشد، اين واره طرح

شمرد كه در ساختن اسـكلت جملـه       مفهومي چهار زيرمجموعه برمي   تالمي براي نظام ساختاري     
نقش دارند و چارچوب زماني و مكاني، بخش قابل توجـه صـحنه، منظـر اتخاذشـده و قـدرت                   

  ).49ص (كنيم  در فصل نهم دربارة ديدگاه تالمي بيشتر بحث مي. دهند انجام كنش را نشان مي
بـه كنـار،   ) فـصل هـشتم  (يات تـالمي  اينكه اين خالصه بيشتر مربوط است به فصل نظر      

الگوي نظام سـاختاري مفهـوميِ تـالمي در فـصل           . ارجاع به آن فصل نيز نادرست است      
  .هشتم كتاب قرار دارد

استعاره فقط ويژگي زبان نيست، بلكه ويژگي ذهن است، پـس  ... «است كه     آمده 60در صفحة     
. »كنـار زبـان، داراي سـاختار اسـتعاري باشـند     هاي انساني نيـز، در   توان انتظار داشت كه ساير حوزه   مي

، اقتـصاد بيمـار  هـايي ماننـد     اي مثل اقتصاد و سياست اشاره شده و با مثال           سپس به حوزه  
ها نـشان      و جز آن وجود نگرش استعاري به اين حوزه          قلب اقتصادي منطقه    و مرگ سرمايه 

يـن اسـت كـه همـين     اي كه در اين بحث نبايد از نظـر دور بمانـد ا             نكته. است  داده شده 
ها و اشـاره بـه    ها نيز تجلي زباني استعاره هستند و منفك در نظر گرفتن اين حوزه          نمونه

  . ساختار استعاري آنها، جداي از زبان، عمالً ممكن نيست
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 كه چارلز فيلمور واضع و چهرة شاخص )4-2فـصل  (در ميانة بحث معناشناسي قالبي     
خـوريم    ها برمـي    لورنس بارسالو در خصوص قالب    اي از آراء      آن است، به معرفي فشرده    

هـا،    طرحِ بحث اساساً پيچيده و پراصطالح لورنس بارسالو در خصوص قالـب           . )71 ص(
اي  در خالل معرفي آراء فيلمور، آن هم به شكل بسيار فشرده و در نتيجه مبهم، خواننـده      

نظريـات فيلمـور    . ندك  شود سردرگم مي    رو مي   را كه براي نخستين بار با اين مفهوم روبه        
  . كند تنهايي براي شناساندن مقدماتي معناشناسي قالبي كفايت مي به

در . شـود    نمونة ديگري از تكرار، اين بـار در يـك بنـد، مـشاهده مـي                74در صفحة     
درك بسياري از مفاهيم در ارتباط با بيش از ... «دومين بند اين صفحه پس از طرح اين نكته كه    

واژة [پـس درك ايـن واژه    «است كه     گيري شده    و ارائة مثال، نتيجه    »...يردگ  يك حوزه صورت مي   
 جملـة بالفاصـله پـس از آن         ».پـذيرد   هـاي معنـايي صـورت مـي         بر اساس جدولي از حوزه    ] عمو
  ».يرد پذ هاي معنايي صورت مي گاهي درك يك واژه بر اساس جدولي از حوزه«: گويد مي
: دهـد   طر از يكديگر، اين تكرار را نشان مي       ، با فاصلة سه س    79بند نخست از صفحة       

لحاظ ادراكـي،     ها به   هاي كانوني به اين نتيجه رسيد كه اين رنگ          هاي متعدد دربارة رنگ     رش با آزمايش  «
هـاي كـانوني از حيـث شـناختي از         به طـور كلـي، رنـگ      ... « و   »...ترند  هاي غيركانوني برجسته    از رنگ 
  .»...ترند هاي غيركانوني برجسته رنگ
: اسـت كـه   در همين صفحه، در توضيح نظرية سرنمون، در آخرين سـطر ادعـا شـده           

شـناختي مفهـومي      واقعيت روان . )79ص  ( »شناختي است   نظرية سرنمون داراي واقعيت روان     ...«
اينكه اساساً در متني مقدماتي طرح شود، يك نكتـه اسـت، و     . انگيز است   غامض و بحث  

هرحال كمكي بـه   اي ديگر است و به ا شود، نكتهدر صورت طرح شدن بدون تعريف ره 
  .است فهم خواننده نكرده

اصل ساختار  به اصل ديگري به نام       ،اصل اقتصاد شناختي   با عنوان    5-1-1در زيربخش     
پرسش اينجاست كـه چـرا      ). 80ص(خوريم كه به همان نسبت اهميت دارد           برمي تناسبي

بـه آن اختـصاص     ) 5-1-2مـثالً   (نـه   اين اصل در عنوان ذكر نشده يا زيربخـشي جداگا         
بندي   نظام مقوله «: هرحال بر مبناي متن كتاب      به. است  درستي تعريف نشده    نيافته، يا حتي به   

يكي از اين دو اصـلِ شـاخص از زاويـة    . )جـا  همان( »كند انسان بر اساس اين دو اصل عمل مي   
  .است ديد نويسندة محترم برجسته شده و ديگري به حاشيه رانده شده
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دستور شناختي النگاكر حاوي تعدادي اصطالح با مفهوم و تعريف مـشخص اسـت                
از جملـة ايـن اصـطالحات       . توان اسلوب اين دستور را شناخت       كه بدون درك آنها نمي    

يـك از ايـن سـه اصـطالح در كتـاب       براي هيچ.  اشاره كرد3 چيز، و2 رابطه،1فرايندبايد به   
  .است نشدهمورد بررسي تعريف روشني به دست داده 

ماننـد  (جز موارد معدودي كـه در آنهـا منبـع مثـال ذكـر شـده                   به :ها ها و شكل    مثال ــ  
هـا آورده شـده، ظـاهراً سـاختة خـود       ، غالب جمالت فارسي كـه در مثـال      )52-51 ص

هـا،    نظر از صحت و سـقم ايـن نمونـه           صرف. 4اند  هايي بر پاية خودكاوي     نويسنده و داده  
هـا از منـابعي ديگـر، ماننـد        هـا و گـردآوري داده        از نمونـه   تـري   استفاده از طيف وسـيع    

، )هـاي گويـشورمدار   داده(و گويـشوران زبـان   ) لغتي هاي فرهنگ داده(هاي لغت   فرهنگ
هـاي اخيـر از زبـان         اي مباحث، داده    ويژه آنكه در پاره     به. توانست بر غناي اثر بيفزايد      مي

بـراي مثـال كاربردهـاي گونـاگون     . دتر و روشنگرتر باشـ     تواند بسيار ملموس    فارسي مي 
بـه  شناسـي شـناختي       زبـان مؤلـف   . ها   در فرهنگ لغت فارسي يا استعاره      ازحرف اضافة   

  .است ها دور مانده هاي متون اصلي گرايش داشته و از اين نمونه ترجمه يا نقل نمونه
اي اسـت از زبـان انگليـسي و برگرفتـه از كتـاب                 نمونه )10ص  (نخستين مثال كتاب      
  :(Evans and Green 2006: 8-9)وانز و گرين اي

the cat jumped over the wall. 

اي براي نمايش چهار برداشـت محتمـل از ايـن جملـه ارائـه                 هاي چهارگانه   سپس شكل 
شايسته بود اين مثال كه نخستين مثال كتاب است به زبان فارسـي برگردانـده               . است  شده
زد و بـراي تحليـل         كلي نمونـه را بـرهم نمـي        ويژه آنكه جملة فارسي ساختار      شد، به   مي

ها توصيف روشني فـراهم    همچنين براي شكل5.بود  كننده نيز مي    اشكال ارائه شده، كمك   
هـا و     هـا، دايـره     داند كـه هريـك از ايـن مـستطيل           خوانندة مبتدي كتاب نمي   . است  نشده
ارند و ظرايـف    د) روي (overيا حرف اضافة    ) پريدن (jumpها چه ارتباطي با فعل        پيكان
در مـتن اصـلي كـه ايـن      . سـازند چيـست     ها را از يكديگر متمايز مي       اي كه شكل    معنايي

                                                 
 1. process 2. relation 3. thing 4. introspection 

است بايد در فارسـي   ن گربه از يك سوي ديوار به آن سو      پريددر يك مورد كه جملة انگليسي به معناي         . 5  
 . را به كار برداز رويحرف اضافة 
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يا به اصطالح نويـسنده      (1هايي كه خط سير     اند، همة پيكان    ها از آن وام گرفته شده       نمونه
  . اند ها توضيح داده شده دهند، با توجه به شكل را نشان مي) 2نقطه متحرك

اشـاره   نده  ـ  ساز     چندمعنايي در زبان، بـه تكواژ صفت فاعلي        در بحث  17در صفحة     
 معـاني   گوينـده  وكـشنده ، زننـده هايي ماننـد   است كه اين تكواژ در واژه  شده و گفته شده   

اي به اين موضوع نشده كه معناي اصلي اين تكواژ پركاربرد             متفاوتي دارد، اما هيچ اشاره    
در چيست و اصوالً چرا اين وند چنـدمعنا  هاي مختلف     چيست و وجه تمايز معناي واژه     

  .است تلقي شده
در اين صـفحه    .  روشنگر نيستند  )28ص  ( 11شده در مثال شمارة       نمونة جمالت ارائه    

است كه زمان بر پاية سه مفهوم حركـت زمـان، حركـت شـخص و تـوالي             استدالل شده 
حركت زمـان و   »شـود  عيد دارد نزديك مي«براي مثال در جملة  . شود  سازي مي   زماني مفهوم 

در ادامه ادعا شـده  . است  حركت شخص بيان شده»شـويم  داريم به عيد نزديك مي  «در جملة   
تواند بر اساس مفاهيم ديگري مانند فـشردگي يـا عـدم فـشردگي، لحظـه و                   كه زمان مي  
 صـراحت و روشـني      )11مثال  (اند    جمالتي كه شاهد آورده شده    . سازي شود   وقوع مفهوم 

دهد زمـان    نشان مي»امسال عيد خيلي زود آمد«استدالل شده است كه جملة     . الزم را ندارند  
توانـد     بار ديگر مـي    آمدنكه فعل حركتي      است؛ درحالي   سازي شده   به شكل فشرده مفهوم   

سازي حركت زمان باشد، توضيحي براي مخاطب فراهم نيست كه بفهمـد              گوياي مفهوم 
گونه توضيحي بـراي      ثال ديگر نيز هيچ   براي دو م  . كدام عنصر مسئول اين فشردگي است     

  .است تر شدن مطلب ارائه نشده و بار تحليل بر دوش خواننده گذاشته شده روشن
       هـر  «: اسـت    اظهـار شـده    13 در مثـال     زير ميز  و   در جعبه ،  به من در توضيح سه عبارت

ن دادن موقعيـت    داند كه اين سه ساختار از حيث معنـايي اشـتراكاتي دارنـد، و آن نـشا                  زباني مي   فارسي
با دو عبـارت ديگـر    به منبر اساس شم زباني اين نگارنده، عبارت     . )31ص  ( »چيزي است 

در اين عبارت معناي مقـصد يـا       من. شود  تفاوت دارد و معناي مكاني از آن استنباط نمي        
حتي اگر در سطحي انتزاعي معناي مكاني براي اين عبـارت در نظـر              . كننده دارد   دريافت

 گفته شود كه مالكيت كتاب انتقال يافتـه و  »كتاب را به من داد«گرفته شود و مثالً در جملة  
                                                 
 1. trajectory 2. trajector 
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ون مشخص  است، قطعاً اين جمله به معناي آن نيست كه موقعيت كتاب اكن             به من رسيده  
زيـر ميـز    يـا  كتاب در جعبهدر مقايسه، اگر بگـوييم  . است شده و كتاب نزد من باقي مانده  

، دقيقاً بـه مكـان شـيء در         )ام  روي كتاب نشسته  به اين معنا كه      (زير من است  ، يا حتي    است
كاربرد فعل ايستا با دو عبـارت اخيـر، ايـن دو را از عبـارت        . ايم  حالتي ايستا اشاره كرده   

  .سازد جدا مينخست 
 دقيقاً يكـسان هـستند و ايـن         125 در صفحة    9-1 و شكل    73 در صفحة    4-1شكل    

  . است شكل با عنواني يكسان در اين صفحات تكرار شده
هـا از زبـاني بـه         بايست تأكيد كرد كه اين نمونـه        هاي نمونة اعال مي     در بحث از مثال     

گـذارد   ن انگليسي را به نمايش مي هايي از زبا     مثال 5-2جدول  . زباني ديگر تفاوت دارند   
 بخـشي   ترامواي شـهري   يا   شترمرغ استراليايي ،   پاپو ،آبي جيهايي چون     قطعاً واژه ). 85ص(

هـايي از     هـا و يافتـه      در فقدان داده  . فعال از واژگان ذهني گويشوران زبان فارسي نيستند       
  .اند شدهها صرفاً براي معرفي مفهومِ مورد بحث آورده  زبان فارسي، اين نمونه

قطـب واجـي و   .  مختص نمايش واحد نمادين ساده است112 در صفحة  8-1شكل    
قطب معنايي بايد هر دو درون چارچوب در كنار يكديگر قرار بگيرنـد تـا پيوسـتگي و                  

قطـب معنـايي،   . وابستگي آنها نشان داده شود و يك واحد نمادين منسجم تشكيل شـود  
  .است هاشتباه، خارج از چارچوب قرار گرفت به

هـا   هاي مقدماتي عموماً در خاتمة هر فصل حاوي پرسش           كتاب : فقدان بخش تمرين   ــ  
اين بخـش ازنظـر   . اند هايي هستند كه با توجه به موضوع مورد بحث طرح شده     و تمرين 

آورد كـه قـدري       آموزشي اهميت دارد، زيرا براي خوانندة مبتدي اين امكان را فراهم مي           
بينديشد و احياناً محيطي را بـراي بحـث و جـدل و يـادگيري               دربارة مطالب متن كتاب     
شناسي شناختي نظير     آثار مقدماتي انگليسي در حوزة زبان     . كند  بيشتر در كالس ايجاد مي    

 و برخـي ديگـر، همگـي در    (2006)، ايـوانز و گـرين       (2001)، لـي    (1996)اونْگرِر و اشميت    
متأسفانه . طلبند  خواننده را به چالش مي    اند كه ذهن      هايي را گنجانده    انتهاي فصول تمرين  

  .اين اثر فاقد بخش تمرين است
هـاي مهـم در     يكـي از دغدغـه  )3-2ص (در پيـشگفتار    :  گزيني و اصـطالحات     معادل ــ  

هاي مناسب بـراي اصـطالحات رويكـرد شـناختي            نگارش كتاب يافتن يا ساختن معادل     
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نامـة    كار رفته و در واژه در متن بههرچند برابرنهادهاي مناسب بسياري    . است  عنوان شده 
 :شود هايي در كار مشاهده مي است، خطاها و نايكدستي انتهاي كتاب گردآوري شده

... به بررسي نحوة درك جمله ) 8ص : 2006(ايوانز و گرين «: است  آمده)9ص (در فصل اول    
 perceptionي بـراي    هـاي    معادل ادراك و   درك اصطالحات   ».اند  زبانان پرداخته   از سوي انگليسي  

درسـتي    در متن اصلي بـه    . كاربرد اين اصطالح در اينجا نادقيق است      . شوند  محسوب مي 
.  باشد تفسير و   تعبيرتواند     به كار برده شده كه معادل آن در فارسي مي          interpretationلفظ  
يي توانـا «شناسي تعلق دارد و نمايانگر         به حوزة روان   درك.  تفاوت است   تعبير  و دركميان  

 »هاي حسي جهان بيرون و حاالت دروني بدني نظير خودآگاهي يا تجربة درد اسـت         ما در پردازش داده   
(Evans and Green 2006: 240) .و 1شناسي گـشتالت  شناسي شناختي اين مفهوم از روان در زبان 

شناسـي     عمـدتاً در حـوزة زبـان       تعبير. است   مطرح در آن وام گرفته شده      2اصول گشتالتيِ 
هاي معنـايي مختلـف يـك عنـصر زبـاني، نظيـر يـك جملـه، و                     است و به جلوه    مطرح

  .كند توان از آن داشت داللت مي هاي متفاوتي كه مي برداشت
 اسـتنباط لفـظ  . )128 و 15صص ( قرار گرفته است استنباط برابرنهادconstrual  در مقابل     

 كـار رفتـه و در        بـه  inferenceهـاي لغـت، معـادل         شناسـي و در فرهنـگ       در حوزة زبان  
توان به طور منطقي و مجـاز از جمـالت اخـذ              معناشناسي به معناي نتايجي است كه مي      

تصور «: شود گونه تعريف مي  ايناستنباطدر معنايي كلي، . (Hurford and Heasley 1983: 178)كرد 
. )390: 1381انـوري   ( »آورد  يا برداشتي كه شخص براثر كوششِ ذهني و دقت، از مطلبي به دست مـي              

شناسي شناختي نقش بنيادي و محوري دارد، به معناي توانـايي              كه در زبان   construalاما  
بـراي  . (Langacker 2009: 6)هـاي گونـاگون اسـت     انسان در تعبير موقعيتي يكسان به شـيوه 

، كـه در هـر   فروش خانه پيش يا خريد خانه پيشنمونه، درست مانند اين است كه گفته شود      
. قعيت يكسان، ولـي تعبيـر و تجلـي آن در عبـارت زبـاني متفـاوت اسـت                دو حالت مو  

حـال، بـراي      درعـين . آورد  هاي زبـاني متفـاوت را پديـد مـي           تعبيرهاي مختلف، ساخت  
شناسـي شـناختي بـسيار         نيـز كـه در متـون زبـان         construeبايست به فعلِ      سازي مي   واژه

 تفسير كردن  و   تعبير كردن فعل  در فرهنگ لغت معناي اول اين       . پركاربرد است، توجه كرد   
                                                 
 1. Gestalt psychology 2. Gestalt principles 
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 تعبيرگـري به همين قياس، شايد بتوان نوواژة . )288: 1385باطني و همكـاران  (است  ذكر شده 
هـا و     موقعيـت (را براي اين اصطالح پيشنهاد كرد كـه داللـت بـر فراينـد تعبيـر كـردن                   

ي ايـن  كـارگير  بر فاعليت انسان و ذهـن او در بـه       ـ گري همچنين پسوند   . دارد) ها  پديده
كنـد و ايـن مفهـوم را از تعبيـرِ مطلـق             مثابة يك فعاليـت شـناختي تأكيـد مـي           توانايي به 

)interpretation (نمايد متمايز مي.  
نمونـة   برگزيده شده و برابرنهاد ديگر آن، نمون پيش برابرنهاد prototypeبراي اصطالح    
ود داشـته و در مـواردي      است، اما گويا در اين گزينش ترديد وج         ، كنار گذاشته شده   اعلي

بـراي نمونـه   (اسـت    نشانده شده يا حتي جداگانه ذكر شدهنمون پيش نيز در كنار    نمونة اعلي 
توانـد   اين كاربرد دوگانـه بـراي خواننـدة مبتـدي كتـاب مـي       . )93،  84،  79بنگريد به صص    

  :براي مثال در اين جمله. كننده باشد گمراه
به ايـن سـؤال    ) 1975(اند؟ رش     اي   حاشيه برخيوني و   آيا در اين مقوالت نيز برخي سرنم      ... 

...   براي تعيين نمونة اعال در مقوالت مختلف، وي آزمايشي را انجـام داد   . دهد  پاسخ مثبت مي  
  ).84ص(

اسـت و ايـن دو اصـطالح، در      كار رفته  بهنمونة اعال جاي     به مقولة اعال در جايي ديگر نيز     
  : اند ، در يك بند، متن را غامض كردهعيمقوالت شعا و سرنمونكنار اصطالحات 

، نمونـة اعـالي مقولـة مـادر         مثـال عنـوان     به. نامد  ها را سرنمون تركيبي مي      او اين سرنمون  
مقوالت شعاعي بر اسـاس ايـن مقولـة اعـال       ... هاي اجتماعي اوست    حاصل تركيب ويژگي  

 ).93ص(شوند  تعريف مي

. است  به كار برده شدههاي غالب ر مكتبگرايي با ساي مقايسة شناخت  عنوان   13در صفحة     
نظـر از اينكـه معـادل         صـرف .  در اين عنوان نادرست است     گرايي شناختكاربرد اصطالح   

نامـة انتهـاي كتـاب داده         ، در پانوشـت و واژه     cognitivismانگليسي اين اصطالح، يعنـي      
 ناسي شـناختي  ش زبانوجه معادل دقيقي براي       هيچ   به گرايي شناختاست، بايد گفت كه       نشده

تـري را   شناسي شناختي، اين مفهوم گسترة بـسيار وسـيع   در قياس با زبان. شود  تلقي نمي 
 اين اصطالح را، در مفهومي كلـي، در اشـاره بـه آن    (Lyons 1995: 97-98)الينز . گيرد دربرمي

برد كه قائل بـه تـأثير سـاختار و عملكـرد ذهـن بـر                  هاي زباني به كار مي      دسته از نظريه  
 بر حـوزة    اخيراًداند كه     گرايي را مكتبي بسيار سنّتي مي       وي شناخت .  زبان هستند  ساخت
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 بـراي نمونـه از ايـن ديـدگاه، فرضـية سـاپير ـ وورف        1.است شناسي تأثيرگذار بوده زبان
مقصود از عنوان مـذكور در مـتن كتـاب،    . شود گرا محسوب مي اي رويكرد شناخت  گونه

ناي متعارف كلمه، با دو رويكرد مسلط ديگـر، يعنـي     شناسي شناختي، در مع     مقايسة زبان 
  .گرايي در معناي عام است و نه شناخت گرايي بوده گرايي و نقش صورت

 كـار بـرده شـده و در برابـر آن در پـانويس، لفـظ                   در جملة ذيل به    محمولاصطالح    
proposition هـا   هـا و محمـول   هاي منطقي معناي جمله    بر جنبه ... شناسي منطقي   معني... «: است   آمده

رود و در برابـر    به كـار مـي     predicate در منطق، در ارجاع به       محمول. )22ص  ( »تأكيد دارد 
proposition  گـزاره هايي در كاربرد لفظ  هرچند نايكدستي. گيرد  قرار ميگزاره عموماً لفظ 

نچـه در  انـد، امـا آ    نيز به كار بـرده predicateدر متون وجود دارد و برخي آن را در برابر     
شـود و در    مربـوط مـي   2هـا   اينجا مطرح است به معناشناسي منطقـي يـا منطـق محمـول            

در .  در اينجا ترديدي وجود نـدارد predicateخصوص كاربرد اصطالح محمول با معادل    
هـا و   بـه ارتبـاط محمـول   ... شناسي صدق و كذب  معني«  :ادامة جملة باال اين عبارت آورده شده 

 را جـايگزين لفـظ   گـزاره بايـست لفـظ    در اين جايگاه مي . )22ص  ( »زدپردا  دنياي واقعي مي  
 .است ها بنا شده گفته بر صدق و كذب گزاره اساس معناشناسيِ پيش.  كردمحمول

 figurative language  كه به ترتيب بـراي اصـطالحات  زبان روزمره و زبان ادبيبرابرنهادهاي   
ر ناآشنا و غريـب هـستند و مفهـوم ايـن دو      در نظر گرفته شده، بسياliteral languageو 

 تنهـا بـه زبـان ادبـي     figurative languageآشكار اسـت كـه   . كنند اصطالح را محدود مي
برابرنهادهـاي زبـان مجـازي، زبـان        . شود و در زبان روزمره نيز جريان دارد         محدود نمي 

لفظـي بـراي   ، و زبـان حقيقـي و زبـان    figurative languageمجاز و زبان استعاري براي 
literal language بايـست بـا    در پانويس نيز ايـن عبـارات مـي   . ترند  كاربرد داشته و رايج

  . درج شوندlanguageموصوف خود، يعني لفظ 
 شـده  جسمي و شدن جسمي  برابرهاي embodied و  embodimentدر برابر اصطالحات   

ين سه اصطالح كه به ترتيب      از ميان ا  . است  كار رفته    به شدگي جسميو در موارد معدودي     
براي نماية موضوعي   ) شدن جسمي  مصدر  (مصدر، صفت و اسم هستند، صورت نخست        

                                                  
  .تأكيد از اين نگارنده است. 1 

 2. Predicate logic 
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 12كـه تعـداد آنهـا بـه     (انتخاب شده، اما تقريباً در همة صفحات مورد ارجاع در نمايـه             
مثالً صـفحة   ( نيز گرچه در متن آمده       شدگي جسمي. است   ذكر شده  شده جسميفقط  ) رسد  مي
عنوان يك اصطالح درنظـر   خورد و به  چشم نمي نامه، به  نه در نمايه و نه در واژه  ، اما )42

شـناختي بخـش اعظمـي از مفـاهيم تخصـصي در              از ديدگاه اصطالح  . گرفته نشده است  
بـا مـدخل قـرار دادن و تعريـف          . كننـد   قالب اسـامي در متـون علمـي تجلـي پيـدا مـي             

 مرتبط با آن در نظر گرفت و انسجام         توان دو صورت ديگر را ذيل آن و          مي شدگي جسمي
 را براي   شده جسميدرنظرگرفتن اين صورت پايه، خوانش صحيح       . اصطالحي پديد آورد  

 ، در اسـت ] شـده  جسمي[شدگي يعني ساختار مفهومي       جسمي :كند  تر مي   الوصول  خواننده سهل 
  ].است شده] [جسمي[ ساختار مفهومي مقابل خوانش نامطلوبِ

 كه اصطالحي پركاربرد و مهـم در ايـن حـوزه اسـت، در ايـن       symbolic unitsبراي  
، 14 ، 9مـثالً صـص   ( واحـدهاي نمـادين  از يك سو . شود اي مشاهده مي كتاب كاربرد دوگانه 

بـا  . )116ص  (اسـت     كار بـرده شـده       به   عناصر نمادين  و از سوي ديگر اصطالح       )111-113
 نيـست و درعـوض،       واحد نمادين  وجود كاربرد بيشتر، در نماية موضوعيِ كتاب اثري از        

  .است  مدخل شدهعنصر نمادين
خـوريم، بـراي     برمـي هـا  واژه در معنـاي  واژگـان  به كاربردهايي از لفظ    48در صفحة     

 اين لفظ گرچه براي موارد      ».كند  شده، تغيير مي    بسته به واژگان انتخاب   ... ها  محتواي جمله «: نمونه
رسد كـه امـروزه     به كاربرده شده، به نظر مي      vocabulary و   lexicon , lexisمختلفي مانند   
هرحال، اين    به. نظر وجود دارد     اتفاق lexiconشناسي بر سر كاربرد آن براي         در متون زبان  

در ايـن متـون     . شناسي در معنـاي جمـع واژه نيـست          لفظ هرگز در متون تخصصي زبان     
ه بدون تـوالي و نظـم خاصـي         هاي يك زبان ك     اي از مدخل    مجموعه«) الف:  به دو معناست   واژگان

در دستور زايشي اين مجموعه بخشي اسـت شـامل   . )200: 1389دبيرمقدم  ( »اند  فهرست شده 
شـده در مغـز       هـاي شـناخته     مخزني دائمـي از واژه    ) باطالعات مختلف اقالم واژگاني؛     

  .(Cruse 2006: 104) است 1واژگان ذهني برابر با واژگاندر اين معنا . گويشوران زبان
 در متن به كار برده پيش ـ ادراكي  برابر )46پانويس ص ( pre-conceptualراي اصطالح ب  
 ماننـد  پـيش . بايست خط فاصله حذف شود   نخست آنكه در معادل فارسي مي     . است  شده

                                                 
 1. mental lexicon 
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هــاي ديگــر  شــود و نظيــر بــسياري واژه يــك پيــشوندواره بــه ابتــداي واژه افــزوده مــي
فاصـله يـا پيوسـته نوشـته      عاً بدون خط، و با نـيم  قط) فاكتور پيش و   آگهي پيش،  فروش پيش(

 معـادل مناسـبي نيـست و      ادراكـي ديگر آنكه با توجه به لفـظ انگليـسي، جـزء            . شود  مي
  . باشدمفهومي پيش بايد pre-conceptualبرابرنهاد 

ايـن  . )71ص (اسـت    استفاده شدهبازار برابرنهاد commercial eventبراي قالب معنايي   
 commercial eventكـه    مفهومي اسمي دارد، درحاليبازار. ند اشكال داردگذاري چ معادل

رويداد فرايندي است كه در مكـان و زمـاني مـشخص و بـا               . بر يك رويداد داللت دارد    
بازار در كنار معناي محدود، و بار معنايي خاص، بر       . دهد  كنندگاني خاص رخ مي     شركت

  1.كند معناي رويداد نيز داللت نمي
ايـن واژه معـادل     . اسـت    به كـار رفتـه     modifier براي   افزوده برابرنهاد   138ة  در صفح   

adjunct     است و براي modifier           توصيفگر، كه در اينجا مورد نظر است، عمدتاً از برابرنهاد 
  .شود استفاده مي

  :شود اشكاالت صوري كتاب شامل اين موارد مي  
جهـت    توانـد ازآن    ل از كتـاب مـي     مقدمه در ابتداي هر بخش يا فص      : ها  مقدمة بخش  ــ  

رو خواهـد شـد       سودمند باشد كه به خواننده ديدي كلي و مروري از آنچـه بـا آن روبـه                
وار در  ها، اصـطالحات و مفـاهيم مهـم، خالصـه     معرفي بحث، فصول و زيربخش  . بدهد

هاي جديِ مـتن اصـلي    در مقدمة بدون عنوان، عموماً استدالل   . شود  اين قسمت طرح مي   
تواند بخشي از متن در نظـر         دار مي   مقدمة عنوان . ها جايي ندارد و مختصرتر است      و مثال 

در كتـاب، در آغـاز      . تر و حاوي استدالل و مثال باشـد         گرفته شود و بدين جهت مفصل     
هـاي    ايـن قـسمت   . اسـت   هايي بدون ذكر عنوان، ارائه شده       دوم، مقدمه  هاي اول و    بخش

بخش، با فاصـلة يـك صـفحة خـالي، بـه چـاپ              عنوان و نشان به شكلي مجزا از هر           بي
اين قـسمت، در ابتـداي      . اند و طبعاً در عناوين فهرست مطالب نيز حضور ندارند           رسيده

بخش دوم، شش صفحه دارد و چندين مثال، خالصه و منابعي براي مطالعة بيشتر در آن                
                                                  

اسـت   ناميـده شـده  ) commerce scenario( سـناريوي تجـارت  قالب ) FrameNet(نت  قالب مذكور در فريم. 1  
در اين فرهنگ اينترنتي كـه بـر مبنـاي معناشناسـي قـالبي سـاخته         ) market ( بازار همچنين قالبي به نام   ). نت  فريم(

  .است وجود ندارد شده
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. رسـد   يكه برخالف ماهيتش، فصلي مستقل از كتاب به نظر م           است؛ آنچنان   گنجانده شده 
 .است بدون مقدمه رها شده) بخش دستور(همچنين مشخص نيست كه چرا بخش سوم 

گـذاري   در ابتداي هر فصل از كتاب نيز قسمتي وجود دارد، بـدون عنـوان و شـماره                  
اي كـه گـاه حـاوي نمـودار           مقدمه. اي را بر مطالب آن فصل دارد        فصل، كه حكم مقدمه   

گذاريِ پياپي نمودارهـا      ازآنجاكه گاه شماره  . ز هست  ني )67مانند ص   ( و مثال    )10مانند ص   (
يابـد الزم اسـت ايـن      شود و در داخـل مـتن ادامـه مـي            ها از اين قسمت آغاز مي       و مثال 

رفتـه    هـم   روي. قسمت مستقل تلقي شود و با عنوان مقدمه در فهرست مطالب ذكر شود            
  .ستا ها و فصول، يكدستي رعايت نشده در خصوص تنظيم مقدمه، براي بخش

شناختي بين زبان موضوع يا فرازبان و زبانِ خود  در متون زبان: قراردادهاي نوشتاري ــ    
 شناسـي شـناختي     زباندر كتاب   . كنند تا به روشني متن كمك كند        متن تفكيك برقرار مي   
هـا و   نويـسي ميـان نمونـه    هـاي ايتاليـك و درشـت       كارگيري شيوه   نيز تالش شده تا با به     

امـا قراردادهـاي نوشـتاريِ    .  و متن كتـاب تمـايز گذاشـته شـود     اصطالحات مورد بحث  
توان حدس زد كـه در كتـاب        مي. است  كارگرفته شده جايي در ابتداي كتاب ذكر نشده         به

هـا و     هاي زباني نظيـر واژه      نويسي براي تأكيد يا ارائة تعريف، ايتاليك براي نمونه          درشت
است، اما در كـاربرد ايـن     برده شده كار عبارات، و خط عادي براي اصطالحات جديد به   

 دو  )9ص  (براي نمونه، در نخستين صفحة فـصل اول         . شود  نكات نايكدستي مشاهده مي   
 )12ص  (صورت ايتاليك آمده، اما چند صفحه بعد           هر دو به   سازي مفهوم و   مفهوماصطالحِ  

 خـط عـادي    هستند، بـا  ، كه قطعاً از مفاهيم اصلي اين حوزه پايه و   زمينه،  نمااصطالحات  
 تعداد اين موارد كه خالف حـدس بـاال هـستند             .اند  ذكر شده ) غيرايتاليك و غيردرشت  (

هاي   جاي قراردادهاي متداول، از شيوه      ماند كه چرا به     زياد نيست، اما اين پرسش باقي مي      
 .اند است و قراردادها توضيح داده نشده نامعمول استفاده شده

با اسـتفاده از      شناختي    دن جمالت را در متون زبان     غيردستوري بودن يا ناپذيرفتني بو      
هـر  «در اثر مـورد بحـث، از ميـان سـه جملـة              . دهند  عالئمي در كنار هر جمله نشان مي      

تنهـا جملـة اول     ،  » نـاخن دارد   20بدن مـا    « و   »هر دست پنج ناخن دارد    «،  »انگشت يك ناخن دارد   
گونـه    بجا بـود آن   . )127ص  (اند   پذيرفتني و دو جملة ديگر حدوداً ناپذيرفتني اعالم شده        

 غيردستوري بودن جملة انگليسي با ستاره نـشان داده شـده، در همـة        128كه در صفحة    
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هـا   ها بهره گرفته و در ابتـداي كتـاب ايـن نـشانه     اي براي نمايش قضاوت  موارد از نشانه  
  . شد معرفي مي

 دقت الزم روا داشـته      1هاي تصويري،   واره  در ارائة نمودارها، يا به گفتة نگارنده، طرح         
 با جمالتي كـه زيـر آنهـا ذكـر شـده،        6-6 و   6-5هاي    شكل. )101-99صص  (است    نشده
 ارتبـاطي ندارنـد و بـه نظـر          »علي از روي پل رد شـد      « و   »پرنده از روي ديوار پرواز كرد     «يعني  
همچنين در تمامي نمودارهـا خـط ممتـد         . اند  رسد جمالت اين دو شكل جابجا شده        مي

كننـدة    خط ممتد در متون شناختي عمـدتاً تـداعي        . است  چين شده   خطوط نقطه جايگزين  
مكان و محيط محصور است و كاربرد آن به شكلي كه در ايـن صـفحات بـه كـار رفتـه               

 .كننده باشد ممكن است گمراه

 : ها چند نكته درخور ذكر است  در خصوص پانويس:ها  پانويســ  

ين نفر يا چندين اصطالح با هم گنجانده        نخست آنكه گاهي در يك پانويس نام چند         
 حاوي نام شش نفر است، پـانويس صـفحة          7 در صفحة    6براي مثال پانويس    . است  شده
.  حـاوي شـش اصـطالح اسـت        118 در صـفحة     2 حاوي چهار اصطالح، يا پانويس       48

هـايي    ها عموماً با يك ارجاع منفرد در درون متن سروكار دارند و چنين پانويس               پانويس
  . كنند ندة مقدماتي را در يافتن معادل مورد نظر از ميان چندين معادل سردرگم ميخوان
پانويس عموماً در نخستين وقوع يك واحد در متن، اعم از نام شـخص، اصـطالح و            

شود تا خواننده با آشنايي با آن واحد بتواند با سهولت بيـشتري مـتن را                  جز آن، ارائه مي   
 ذكـر شـده و در       9 در صـفحة     واحد نمادين بينيم اصطالح     در كتاب مذكور مي   . ادامه دهد 

 براي درج صورت انگليسيِ آن پانويس داده شده، يا تصويرسازي در صـفحة              14صفحة  
  .است  پانويس شده125 براي نخستين بار ذكر شده، اما در صفحة 46

شـناختي برخـوردار نيـستند و       برخي از اقالم ذكرشده در پانويس از اهميت اصطالح          
   كـه يـك صـفت اسـت،        )10ص  ( encyclopedicازي بـه ذكـر آنهـا نيـست، از جملـه             ني

gestalt psychologistsشـد و   شناسـي گـشتالت ذكـر مـي     بايـست روان  جاي آن مي  كه به
perceive )  جاي آن اصطالح اسـمي         كه شايسته بود به    )25صperception شـد    آورده مـي

                                                  
فهـومي را نمـايش    اصطالحي است كه النگاكر براي اَشـكالي كـه وجـوهي از سـاخت م       digramنمودار يا   . 1 
  .(Langacker 2008: 9-12)برد  دهند به كار مي مي
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 كـه اصـطالحي   game، و )است ده شده آورادراك در مقابل    82اصطالح اخير در صفحة     (
  .)88ص (تخصصي نيست 

وارة  ، در اصـطالح طـرح  قدرت به ترتيب براي path و  force،43هاي صفحة  پانويس  
ها  اين واژه. اند وارة تصويري راه ذكر شده      ، در اصطالح طرح   راهتصويري قدرت، و براي     

سي آنها بـه شـكل كامـل        به اين شكل حاوي اين معنا نيستند و الزم است صورت انگلي           
  .path image schema و force image schema: ذكر شود

هـاي   همـة واژه . اسـت  در تهية اين بخش دقت كافي به خرج داده نشده :  نماية موضوعي  ــ  
 صـفحه  21 بنـا بـر نمايـه در      رابطـه براي مثـال واژة     . شده در نمايه اصطالح نيستند      گردآوري

  : آن هستيم نظيرغيراصطالحيِبه اين صفحات شاهد موارد است، اما با رجوع  وقوع داشته
پردازنـد   آنها به بررسي رابطه ميان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعي و فيزيكي او مي          

  ).6ص (
شوند كه از يك الگوي استعاري براي نـشان دادن رابطـة              هايي در زبان حاصل مي      جمله... 

  ).53ص (كنند  وقت و پول استفاده مي
  ).55ص (توان از هر حوزة معنايي استفاده كرد  براي بيان رابطة عاطفي و زندگي نمي. ..

  ).106ص (اين نظريه با ديدگاه استعارة مفهومي نيز رابطة تنگاتنگي دارد ... 

شناسي شناختي مطـرح   گونه كه در زبان  در مفهومِ يك اصطالح، آن رابطهواضح است كه    
اي  اين موارد و بسياري ارجاعـات ديگـر صـرفاً واژه   . يك از اين موارد نيست    است، هيچ 

سـرانجام  . دهند كه نيازي به ذكر آنها در نماية موضوعي نيست           غيرتخصصي را نشان مي   
شناسـي شـناختي       در مقام يك اصطالح از حوزة تخصصي زبـان          رابطه  به 135در صفحة   

دار باشـند،     ها اگر زمان    اين رابطه . ددهن  هايي كه اسم نيستند، يك رابطه را نشان مي          واژه«: خوريم  برمي
.  نمونة ديگري است   هدفواژة   ».هستند... فعل و در غير اين صورت، صفت، قيد، حرف اضافه و            

بايست در    رو نمي   از دو بار ارجاعي كه در نمايه دارد، اولي غيراصطالحي است، و ازاين            
  :شد، و دومي اصطالحي است نمايه ذكر مي
خـود هـدف نيـست، بلكـه هـدف، اسـتفاده از آن در درك             خودي  ي به مطالعة معني زبان  ... 

  )38ص. (ماهيت نظام مفهومي ذهن انسان است
اي مفهـومي، يعنـي وسـيله، در اشـاره بـه       مجاز فرايندي شناختي است كه در آن مقولـه      ... 

 )62ص. (رود به كار مي... اي ديگر، هدف، درون يك حوزه مقوله
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ذكـر  ) هـا  نامـه  و نيز در واژه(در نمايه ) container schema (وارة حجمي طرحاصطالح   
و (كه اصطالحي مشابه آن اسـت در نمايـه   ) image schema (وارة تصويري طرحنشده، اما 

انـد و      آورده شـده   21هر دو اصطالح در پانويس صفحة       . است  گنجانده شده ) ها  نامه  واژه
  .شدند بايست به طور يكسان مدخل مي مي
   مثالـي از قـرارتس    18در صـفحـة   : اعـات، اغـالط و نكـات ويـرايشـي     بـرخـي ارج  ــ  

(Geeraerts 2006)،ايـن  . اسـت   بر مبناي تشبيه زبان به يك كيك ذكر شده  بدون ذكر صفحه
 .را نيافتنگارنده در منبع مذكور مثال 

 ارائـه  يكـديگر هـا بـه    واره  كتاب دربارة قابليت تبديل شدن طرح25مثالي در صفحة      
مثالي با اين ارجـاع در  .  است(Lakoff 1987: 45)ده كه به گفتة نويسنده، برگرفته از ليكاف ش

 بحـث   444 تـا    440 در صـفحات     1درعوض، در كتاب مورد ارجـاع     . منبع مذكور نيست  
 كـه مفـصالً بـه ايـن         2هاي تصويري  واره هاي طرح  ماهيت تبديل مشابهي وجود دارد با عنوان      

  .است مسئله پرداخته
دسـتور  بايست به صـورت        مي دستور كاربردبنيادي صفحة شش از فهرست مطالب،      در    

  . اصالح شودكاربردبنياد
است   ضبط شده  گيرارتزاشتباه    تبار كه به    شناس شناختي و هلندي     تلفظ صحيح نام زبان     

است كه به خـط فارسـي   ] xerarts[ها  يا در برخي گويش] γerarts[، به گفتة وي،  )6ص  (
 . نوشتخرارتس يا قرارتس صورت  ا بهتوان آن ر مي

 نادرست است و بايـد بـه   concept structure system اصطالح 23در پانويس صفحة   
concept structuring systemتغيير يابد . 

:  افـزود و سـپس آن را خوانـد   در احتمـاالً بايـد يـك    24به ابتداي اين جمله در صـفحة        
  .»...هاي زبان مورد تشكيك است بر ذاتي بودن همگاني سان زايشي مبنيشنا شناسي شناختي، ديدگاه زبان زبان«

: گونه باشـد    بايست اين    مي )28ص  ( »است  تعيين شده ...رابطة نما به دو نقطة ارجاع     ... «جملة    
 .است  تعيين شده... رابطة نما با دو نقطة ارجاع

.  شرط الزم و كـافي     5-2-1 و   بندي  معيار مقوله  5-2:  دو عنوان وجود دارد    87در صفحة     
                                                 
 1. women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind. 
 2. The nature of image-schema transformations 
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اي است كـه   گونه  بندي با اولين جملة شرط الزم و كافي به          ارتباط جملة آخر معيار مقوله    
 بــه طــور ناگهــاني در ميــان مــتن اضــافه شــده و آن را از هــم 5-2-1گويــا زيــربخش 

 و به دنبال آن ذكر يـك مثـال آغـاز            مثالًويژه آنكه اين زيربخش با واژة         به. است  گسيخته
 .كنند  يعني صورتي كه عموماً مطلب را با آن آغاز نميشود، مي

 .)89ص (اصالح شود ) 1382صفوي (صورت  بايد به) 1383صفوي (ارجاع   

، شناسي شناختي   درآمدي بر زبان  ضبط دوگانة نام اشميت، يكي از دو نويسندة كتاب            
 . الزم است اصالح و يكسان شود)95ص ( و اشميد )90ص (صورت اشميت  به

 .)95ص (است   ذكر شده2006 است كه به غلط 2004 انتشار كتاب كرافت و كروز سال  

 370 تـا    368 الزم اسـت بـه صـفحات         368صفحة  ) 2006(ارجاع به ايوانز و گرين        
 .است شده، از اين صفحات وام گرفته شده باشد، زيرا مثال و كل بحث طرح

بايست لفظ    ، مي )117ص  ( »كنند  ره مي اشا) توده و شيء  (ها به حوزة زمان       اسم... «در عبارت     
 .مكان جايگزين لفظ زمان شود

 .است در منابع كتاب ذكر نشده) 2006(النگاكر   

 129 در صـفحة  ”the fall fells gently to the bank of the river“ الـف  7جملة شمارة   
 ;Langacker 1987: 262)جملة مربوط به اين استدالل بر اساس منابع . بايست تصحيح شود مي

  .”the hill falls gently to the bank of the river“:  اين است(12 :1991
انـد و نيـز فهرسـتي از          در پايان كتاب فهرستي از منابعي كه در نگارش كتاب اسـتفاده شـده               

ايـن تفكيـك منـابع بـه دو دسـته           . )147- 141صـص   (است    منابعي براي مطالعة بيشتر آورده شده     
گـاه بايـد پـس    . است را براي يافتن نام يك منبع در اين بخش دشوار ساخته اندكي كار جستجو    

  . از جستجوي يك بخش به بخش ديگر سري زد شايد بتوان منبع مورد نظر را در آنجا يافت
در بخش منابعي براي مطالعة بيشتر نويسنده به دو منبع زيـرِ چـاپ از خـود ارجـاع                     
انـد و الزم       بـه چـاپ رسـيده      )1389(ار اين كتاب    است، اما اين دو منبع پيش از انتش         داده

 .است تاريخ دقيق چاپ آنها ذكر شود

برانگيـز   طرحي كه روي جلد كتاب نقـش بـسته جالـب و پرسـش       :  طرح روي جلد   ــ  
در . در نشر داخلي عموماً مرسوم نيست كه اطالعي دربارة اين قـسمت داده شـود   . است

اطالعاتي از قبيل پديدآورنده، نوع اثر، سال       شناسي براي طرح روي جلد        آثار غربي زبان  
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) دسـتور (نامـه     حتي در اين ويژه   . خورد  توليد و نام آن، بر پشت جلد كتاب به چشم مي          
مناسـب بـود اگـر      . است  هدف از طرح ظاهراً سادة روي جلد، در ابتدا توضيح داده شده           

 .شد اطالعاتي براي اين تصوير فراهم مي

  بندي جمع
اي كـامالً تخصـصي و داراي         هـا، بـه حـوزه       شناختي، همچون ساير حوزه   شناسي    حوزة زبان 

بـيش از  «براي نگارش كتابي مقدماتي تنها     . اصطالحات و مفاهيم بسيار فني تبديل شده است       
منـد    بسياري از پژوهشگران و دانشجويان عالقـه      . يي با يك حوزه كافي نيست     آشنا »يك دهه 

كننـد و     شناسي شناختي در زبان فارسي فعاليت مـي        اكنون درزمينة موضوعات مربوط به زبان     
. پردازنـد   اي است كه به اين حوزه مي        نويسند و آنان نيز قطعاً بيش از دهه         نامه مي   مقاله و پايان  

زدگـي صـورت      كنـد كـه نگـارش آن بـا شـتاب            متن كتاب اين گمان را در ذهن ايجـاد مـي          
نويـسنده سـه سـال      . بخشد  وت مي هايي در صفحات كتاب اين گمان را ق         است و نشانه    گرفته

 نويد انتـشار كتـاب را داده و آن مقالـه            1386اي در سال      پيش از تاريخ انتشار كتاب، در مقاله      
مؤلـف  . اسـت   همراه دو مقالة ديگري كه در اين زمينه نگاشته، بخشي از كتاب قرار داده               را، به 

سه مقالة مذكور، مـروري  . تاس ژوهشي جدي انجام نداده   شناسي شناختي پ    خود درزمينة زبان  
چندان متفاوت با يكديگر هـستند كـه بـر پايـة مطالـب                وار و ازنظر محتوا نه      و عمدتاً ترجمه  

 جهـت كتـاب در بـسياري مـوارد از      بـدين . اند مندرج در كتب مرجع اين حوزه نگاشته شده      
رنـده، نخـستين   اين كار ناگزير بوده و به گمان ايـن نگا       . است  اي استفاده كرده    اي ترجمه   شيوه
فقط ممكن است اين ايراد بر نويسنده وارد باشد كه چرا خـود پژوهـشي               . ها چنين است    گام

گرچه كتـاب گـذري نيـست، از گـذرگاه ترجمـة            . است  شناختي در زبان فارسي انجام نداده     
بنـاي اثـر   . سـازي آن بـا پـژوهش ممكـن اسـت      محض، توليد در يك حوزة علمي و بـومي        

  . بود ژوهشي نگارنده نيز ستون زده اگر بر يكي دو تجربة پايستاد  استوارتر مي
تدريس آن را به يكـي از       . گونه كه مشاهده شد كتاب خطوط ناگفتة بسيار دارد          همان  

رو   بسياري از مشكالتي كه ايشان و دانشجويان كالس با آن روبه          . همكاران توصيه كردم  
 كتاب بـا رفـع اشـكاالت مزبـور     كنم شخصاً گمان مي. بودند مشابه همين نكات بود      شده
ويژه در مقطع كارشناسـي، كـه بـا زبـان انگليـسي آشـنايي                 تواند براي دانشجويان، به     مي
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در مقاطع باالتر از كارشناسـي كـه دانـشجويان بـا زبـان انگليـسي           . ندارند سودمند باشد  
  .هاي مقدماتي مرجع رجوع داد توان آنان را به كتاب آشنايي بيشتري دارند مي

تمام اين اوصاف، نويسندة محترم كتاب تالش بسيار در تدوين كتابي مناسـب بـه               با    
توان گفت تـا حـدودي در    مي. خرج داده كه تالش ايشان مشكور و شايستة تقدير است       

اميـدواريم شـاهد    . اسـت   كند توفيق يافته    پر كردن خالئي كه در پيشگفتار بدان اشاره مي        
  .ختي از ايشان باشيمبنياد درزمينة شنا هايي پژوهش نگارش
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