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مقدمه
دستور شناختی 8اولین نظریۀ زبانشناسی است که بهطور اختصاصی به مسألۀ دستور پرداخته است و ساختار
زبان را محصول شناخت و تعامالت اجتماعی توصیف میکند .در دستور شناختی ،اعتقاد بنیادین بر این است
که دستور معنادار است و تنها در ارتباط با نقش ارتباطی خود میتواند توصیف شود ،بنابراین این دستور
بخشی از سنت نقشگرایی بهحساب میآید و در مقابل صورتگرایی قرار میگیرد .رونالد لنگکر 2در اواخر
دهۀ هشتاد ( )8311و اوایل دهۀ نود ( )8338با بهرهگیری از دو جلد کتاب با نام مبانی دستور شناختی 9این
دستور را معرفی کرد .البته ،پیش از آن نیز به این دستور اشاره کرده بود ،مانند مقالهای که در سال 8312
منتشر و از این دستور با نام «دستور فضا »4یاد کرد ،اما این مقاله جامعیت آن دو جلد کتاب را نداشت .پس از
معرفی این دستور ،لنگکر ( 2001 ،2002و  )2089تغییرات بسیار اندکی در مفاهیم و اصطالحات این دستور
پدید آورد و به تحلیل ساختهای انگلیسی براساس این الگوی زبانی پرداخت .دستور شناختی نمادین 5و
ساختبنیان 6و بر چهار اصل استوار است -8 :دستور یک حوزۀ خودایستا 1نیست ،بلکه نمادین است -2 ،هیچ
تمایزی بین واژگان ،صرف و نحو وجود ندارد و همه بر روی یک پیوستار نمادین جای دارند -9 ،ساختار
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معنایی جهانی نیست و  -4دستور شناختی بر «ساخت »8استوار است و نه قواعد( 2لنگکر،2001 ،8338 ،
 2003و .)2089
امروز ،نظریۀ دستور شناختی یک نگرش نو و جامع به مطالعۀ زبان در دنیای زبانشناسی بهحساب میآیدد.
بنابراین ،جای خالی تألیف یک اثر برای معرفی کامل این نظریه به زبدان فارسدی و از همده مهدمتدر تحلیدل
ساختهای فارسی در قالب این چارچوب بهمنظور درک هر چه بهتر این نظریه احساس میشدد ،تدا ایدنکده
کتاب دستور شناختی :مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی در زمستان سال  8931بدهوسدیلۀ انتشدارات
«سمت» و به قلم خانم دکتر سحر بهرامی خورشید منتشر شد .در این کتاب او بهوضوح ابتددا در بخدش اول،
مبانی نظری دستور شناختی را با استفاده از نمونههای زبانی پرکاربرد و روزمدرۀ فارسدی بدازمینمایدد و راه را
برای بخش دوم و در واقع برای تحلیل ساختهای زبان فارسی در چارچوب دستور شناختی هموار میکند .در
ادامه ،به تفکیک فصلهای این کتاب را معرفی خواهیم کرد.
معرفی کتاب
در فصل اول با عنوان «زبانشناسی شناختی زیر مجموعهای از علوم شناختی» نگارنده میکوشدد تدا جایگداه
«دستور شناختی» را در درون «زبانشناسی شناختی» نشان دهد؛ در همین راستا ،ابتدا بده بررسدی اصدطالح
«شناخت» میپردازد که پایهایترین مفهوم در این حوزه است .او شناخت را بدهمثابدۀ «داندش ههندی» و یدا
«فرآیند یا عملی ههنی» معرفی میکند و اظهار میدارد؛ اگر «شناخت» را صرفاً بهعنوان دانش ههنی در نظر
بگیریم ،رویکردهای نقشگرایی و صورتگرایی نیز با توجه به قائلشدن به جایگاه ههنی زبدان ،رویکردهدای
«شناختی» بهحساب میآیند ،اما تفاوت رویکرد زبانشناسی شناختی به زبان در این است که از این منظدر نده
تنها زبان پدیدهای ههنی ،بلکه همانند دیگر فعالیتهای روزمره ،حاصل فرآیندهای شناختی است .نگارندده در
این فصل دو تعهد 9برای زبانشناسی شناختی برمیشمرد -8 :تعهد تعمیم 4و  -2تعهدد شدناختی .5منظدور از
تعهد تعمیم ،قائلنبودن به فرضیۀ حوزهایبودن زبان است ،در حالیکه در زبانشناسی صورتگرا این فرضدیه
کامالً پذیرفته شده است (چامسکی )8335 ،6و مراد از تعهد شناختی نظریهپردازی و روششناسدی همسدو بدا
آنچه بهطور تجربی دربارۀ ههن ،شناخت و مغز است .این تعهد زبانشناسی شناختی را «شناختی» میکندد و
ماهیت میانرشتهای آن را نشان میدهد (لیکاف.)8330 ،1

1. Construction
2. Rules
3. Commitment
4. Generalization
5. Cognitive
6. Chomsky
7. Lakoff

نشريه پژوهشهاي زبان شناسي تطبيقي

سال يازدهم -شماره  -22پاييز و زمستان 0411

843

عالوه بر این ،در فصل اول رابطۀ عمیق زبانشناسی شناختی و روانشناسی نشان داده میشود .در این
راستا ،دو نظریۀ سرنمون 8و روانشناسی گشتالتی 2بهعنوان نظریههای روانشناختی معرفی میگردند که در
زبانشناسی شناختی بسیار پررنگ هستند .براساس نظریۀ سرنمون دو اصل اقتصاد شناختی و ساختار دنیای
دریافتی سبب شکلگیری مقولهها در ههن انسان میشوند .طبق اصل اول ،انسان بهجای دریافت اطالعات
مجزا از هر پدیده ،پدیدههای مشابه را در یک مقولۀ واحد طبقهبندی میکند و طبق اصل دوم جهان پیرامون
ساختاری همبسته دارد؛ به این معنا که دنیای ادراکی انسان بهصورت اطالعات ساختاربندی شده و مرتبط به
هم شکل گرفته است و نه اطالعاتی قراردادی و غیرقابل پیشبینی .بهترین نمونۀ یک مقوله ،سرنمون آن
مقوله است (ایوانز 9و گرین .)256 :2006 ،4برای نمونه ،در مقولۀ «لوازم خانه»« ،صندلی» سرنمون این مقوله
است .نظریۀ گشتالتی را در یک جمله میتوان خالصه کرد :کل با مجموع اجزاء آن متفاوت است؛ یعنی،
برخی مفاهیم خود بخشی از مفهوم دیگر هستند ،اما برخی مفاهیم بسیار پیچیده هستند که نمیتوان توصیف
روشنی از آن بهدست داد ،بنابراین این مفاهیم بهصورت یک گشتالت مفهومی منسجم ادراک میشوند.
بهطور کلی ،زبانشناسی شناختی واکنشی نسبت بهصورتگرایی است و اکنون دو گرایش پژوهشی در آن
مشاهده میشود :معنیشناسی شناختی و رویکردهای شناختی به دستور .در حقیقت ،از منظر دستور شناختی
که معنامند و در واقع «دستور ههنی» است ،دستور ابزاری برای ادراک جهان است.
در فصل دوم کتاب با نام «دستور شناختی ،انگارهای نمادین» ،دستور شناختی با ماهیتی فرآیندی،
بهصورت بازنمایی روانشناختی نظام زبانی بشر تعریف میشود .از همینرو ،این نوع دستور را «دستور
درونی »5مینامند .این دستور از دستور سنتی که به توصیف صورتهای زبانی و گاهی تجویز زبانی
میپردازد ،متفاوت است .در واقع ،دستور درونی مجموعۀ پویایی از عادتهای شناختی است که با کاربرد زبان
بهطور مداوم تشکیل میشوند ،حفظ میشوند یا تغییر میکنند (لنگکر .)51 :8311 ،در این فصل ،واحدهای
نمادین 6در مقام بنیادیترین مفاهیم در دستور شناختی معرفی میشوند .این واحدهای نمادین از ارتباط تثبیت
شدۀ واحدهای واجی و واحدهای معنایی بهوجود میآیند .مراد از واحد واجی ،عبارت زبانیای است که بدون
تالش آگاهانه تولید و منظور از واحد معنایی ،درک عبارتی است که بدون تالش آگاهانه حاصل میشود .واحد
نمادین یادآور مفهوم نشانۀ سوسوری است ،اما با این تفاوت که دامنۀ این مفهوم در دستور شناختی تنها واژه
نیست؛ بلکه ،یک گروه نحوی ،بند ،جمله و یا حتا گفتمان است (لنگکر .)868 :2089 ،زیرا ،اندازۀ صورت و
معنا در واحدهای نمادین در دستور شناختی مطرح نیست ،تنها جفتشدن یک صورت و یک معنا با هر

1. Prototype
2. Gestalt
3. Evans
4. Green
5. Internal grammar
6. Symbolic unit
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اندازهای اهمیت دارد .واحدهای نمادین در کنار یک دیگر قرار میگیرند و واحدهای نمادین پیچیدهتر را
میسازند ،مانند بازنمایی واژۀ «گلخانه» در زیر:
]][[GOL] / [gol]] – [[XANE] / [xane

)1

بر این اساس ،در دستور شناختی ،واژگان 8انبار یا مجموعهای از واژهها (سیمز )99 :2080 ،2نیسدت ،بلکده
انباری از عبارتهای ثابت 9است .زیرا ،عبارتهای زبانی میزان مشخصبودگیشان پیوستاری و مددر اسدت،
یعنی یا کامالً مشخص هستند یا طرحوارهای (لنگکر.)86 :2089 ،
در این فصل ،همچنین عنوان میشود که چهار فرآیند شناختی در واژگان رخ میدهد -8 :تداعی :هر یدک
از قطبهای معنایی یا واجی قطب مقابل را تداعی میکند -2 ،خودکارشدگی :واحد واجی یا معندایی بدهطدور
خودکار تداعیکنندۀ واحد مقابل است -9 ،طرحوارهسازی :شباهتهای موجود در تجربیات مختلدف اسدتخرا
میشوند تا به سطح باالتری از انتزاع برسند و  -4مقولهبندی :عناصری که در یک یا چند مشخصه مشترکند،
در یک مقوله قرار میگیرند .در دستور شناختی ،مرزبندی دقیقی بین واژگان و دستور وجود ندارد .به این معندا
که ارتباط بین واژگان و دستور پیوستاری است؛ در یک سر این پیوستار ،دستور و سر دیگدر آن واژگدان قدرار
دارد:
واژگان

*********************

دستور

شکل  :1پیوستار واژگان -دستور

سه عامل پیچیدگی ،4طرحوارگی 5و قراردادیبودن 6در نوسان عبارتهای زبانی در سطح این پیوستار
تأثیرگذار هستند .میزان این سه عامل بهصورت آزادانه میتواند متغیر باشد .البته ،عدم وجود مرز مشخص بین
واژگان و دستور بهمعنای عدم تمایز این دو از یکدیگر نیست .این تمایز را سه عامل هکرشده تعیین میکنند.
دستور شناختی مترادف با معنا یا مفهومسازی 1و تصویرپردازی است .به همین علت ،فصل سوم کتاب با
عنوان «ماهیت معنی در انگارۀ دستور شناختی» با معرفی سه رویکرد معنیشناسی آغاز میشود .این رویکردها
از این قرارند:

1. Lexicon
2. Sims
3. Fixed expression
4. Complexity
5. Schematic
6. Arbitrary
7. Conceptualization

نشريه پژوهشهاي زبان شناسي تطبيقي

سال يازدهم -شماره  -22پاييز و زمستان 0411

850

 .8رویکرد برونزبانی 8یا معنیشناسی ارجاعی :2به مطالعۀ ارتباط زبان و جهان خار مدیپدردازد ،در واقدع
رابطۀ بین عبارتهای زبانی و وضعیت امور در جهان خار مورد مطالعه قرار میگیرد،
 .2رویکرد درونزبانی :9به مطالعۀ روابط موجود بین عبارتهای زبانی درون نظام زبان میپردازد،
 .9رویکرد مفهومگرا :4معنای یک عبارت را مفهومسازی آن در ههن گویشوران میداند.
رویکرد برونزبانی از آن جهت کارآمد نیست که تنها در مورد پدیدههای عینی و ملموس بهکدار مدیرود و
نه انتزاعی؛ قضاوت و ارزیابی گوینده در مورد عبارتها دخیل است و موقعیت انسان در معنا نقش دارد .عالوه
بر این ،خطای بزرگی است ،اگر تصور شود که عبارتهای زبانی بهطور مسدتقیم بده چیدزی در جهدان خدار
ارجاع داده میشوند .زیرا ،عبارتهای زبانی به فضاهای ههنی اشاره دارند .رویکدرد درونزبدانی بده معندا نیدز
کارآیی ندارد .زیرا ،روابط درونزبانی عبارتهای زبانی تنها بخشی از معنا است و نه همۀ آن .اما ،از آنجا کده
در رویکرد سوم معنا مترادف است با مفهومسازی و به فضاهای ههنی اشاره میکند ،ایدن رویکدرد در تحلیدل
معنا کارآمد است .این برداشت از معنا در دستور شناختی مورد تأکید قرار دارد .به این معنا که دستور شدناختی
معنابنیاد و بر مفاهیم بنیادین معنیشناسی شناختی استوار است.
مفهوم 5براساس مقولهبندی 6قابل تعریف است ،یعنی مجموعهای از ویژگدیهدای یدک پدیدده ،عیندی یدا
انتزاعی ،شکلدهندۀ مفهوم آن پدیده هستند (تیلدر .)49 :2009 ،1مفهدومسدازی دارای هفدت ویژگدی اسدت:
 -8ماهیتی تعاملی 1دارد :معنا در هر لحظه بهوسیلۀ طدرفین گفتگدو و بافدت بدهوجدود مدیآیدد -2 ،مداهیتی
بدنمند 3دارد :مفهومها از طریق جسم ،مغز و سامانۀ حسی  -حرکتی شکل میگیرند -9 ،ماهیتی پویا 80دارد:
معنا ثابت و از پیش تعیین شده نیست -4 ،ماهیتی توزیعی 88دارد :معنا در سطح جامعۀ زبدانی ،بافدت گفتگدو،
فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی پخش میشود -5 ،ماهیتی تصدویری 82دارد :معندا بدا طدرحوارههدای تصدویری
براساس تجربیات بدنی مفهومسازی میشود -6 ،ماهیتی تصوری 89دارد :رویدادهایی کده تخیلدی و تصدوری
هستند نیز مفهومسازی میشوند و  -1ماهیت دانشنامهای 84دارد :معنا فراتر از دانش زبانی اهل زبدان اسدت و
بخشی از آن برگرفته از دانش ما از جهان خار است.

1. Language-external
2. Referential
3. Language-internal
4. Conceptualist
5. Concept
6. Categorization
7. Taylor
8. Interactive
9. Embodied
10. Dynamic
11. Distributed
12. Imagistic
13. Imaginative
14. Encyclopedic
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فصل چهارم کتاب با نام «مفهومسازی» ،به تشریح این پدیده اختصاص دارد .مفهومسازی متشدکل از دو
جزء است :محتوای مفهومی( 8حوزه )2و تعبیر .9لنگکر از اصطالح «حوزه» بدهجدای محتدوای مفهدومی بهدره
میبرد .حوزههدا هسدتارهایی شدناختی هسدتند ،مانندد تجربیدات ههندی ،فضداهای تصدویری ،مفداهیم و یدا
کهنالگوهای 4مفهومی که با آنها روزانه مواجه میشدویم (لنگکدر .)841 :8311 ،بدهعبدارتی ،حدوزه ماهیدت
دانشنامهای معنا در انگارۀ شناختی را مشخص میکند .مراد از تعبیر ،شیوههای متفاوت نظارهکدردن بده یدک
موقعیت مشخص یا برشزدن محتوای مفهومی (حوزه) از سوی مفهومساز است .تعبیدر در چهدار طبقده قدرار
میگیرد (لنگکر -8 :)2089 ،مشخصبودگی :5میزان دقت و شفافیت در بازنمایی یک موقعیت و نقطۀ مقابدل
آن ،طرحوارگی است ،مانند پاسخهای متفاوت زیر به پرسش «کجا میری؟» که از باال بده پدایین بدر میدزان
دقت و شفافیت آنها افزوده میشود:
 )2بیرون.
 )9خونۀ دوستم.
 )4خونۀ دوستم ،مهدی.
 -2تمرکز :6نوعی انتخاب است؛ به این معنا که بخش انتخاب شده پدیشزمیندهسدازی و بخدش انتخداب
نشده پسزمینهسازی میشود .بهطور کلی ،بشر اطراف خود را بده پیکدر و زمینده تفکیدک مدیکندد .یکدی از
بارزترین بازنماییهای تمرکز ،در نظام زبان است ،مانند واحد نمادین پیچیدۀ زیر:
 )5دلگرم (دل و گرم (پسزمینه) و دلگرم (پیشزمینه))
در ترکیبهای زبانی «دامنه »1بهمعنای وسعت و حد انتخاب ،در طبقۀ تمرکز جای مدیگیدرد .بیشدترین و
کاملترین حد انتخاب« ،دامنۀ بیشینه »1و آن بخدش انتخدابی کده ارتبداط مسدتقیم بدا هددف دارد« ،دامندۀ
بالفاصل »3نام دارد،
 -9برجستگی :80توجه بیشتر به یک عنصر در میان عناصر دیگر است .برجستگی خود بدر دو ندوع اسدت:
 -8نمابرداری« :88نما» مصداق مفهومی یک عبارت زبدانی اسدت .بدرای نمونده ،بدرای درک مفهدوم «وتدر»
بهعنوان «نما» در مثلث قائمالزاویه ،ابتدا نیاز اسدت مفهدوم «مثلدث» درک شدود و  -2دوگاندۀ متحدرک 82و

1. Conceptual content
2. Domain
3. Construal
4. Conceptual archetype
5. Specificity
6. Focusing
7. Scope
8. Maximal scope
9. Immediate scope
10. Prominence
11. Profiling
12. Trajector
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مکاننما :8همان دوگانۀ زمینه و پیکر در روانشناسی گشدتالت اسدت .در نموندۀ زیدر« ،گلددان» ،متحدرک و
برجستهتر از «میز» بهعنوان مکاننما است:
 )6گلدان روی میز
و  -4منظر :2چگونگی نگاهکردن به یک صحنه است .تنها تفاوت جملههای زیر در منظر متفاوت آنها
است:
 )1علی این ماشین را به قیمت خوبی از رضا خرید.
 )1رضا این ماشین را به قیمت خوبی به علی فروخت.
از موارد قابل هکر در مورد منظر« ،بعد زمانی» آن است ،به این مفهوم که وقدایع در جهدان بدرای رخدادن
نیازمند زمانند ،همانطور که مفهومسازی آنها زمانبر است.
اگر مفهومسازی را تصویربرداری 9یک صحنه بدانیم .دو نوع تصویربرداری وجدود دارد -8 :تصدویربرداری
مرحلهای :4مفهومساز تغییر مکان یک جسم را در طول زمان پردازش و بهصورت مرحلهبهمرحله مفهومسدازی
میکند و  -2تصویربرداری فشرده :5تصویربرداری بهصورت یکجا و انباشتی انجام میشدود .ندوع دیگدری از
تصویریرداری« ،رابطۀ نقطۀ ارجاع »6نامیده میشود .در این نوع تصویربرداری ،گوینده ابتدا توجده مخاطدب را
به یک هستار ادراکی جلب میکند تا به کمک آن ،هستار دیگری را بیابد که بهطور ههندی بدا ارجداع بده آن
دردسترس است.
در فصل پنجم کتاب بهنام «مقولههای دستوری» عنوان میشود ،در کتابهای مختلف دستوری ،معمدوال
مقولههای دستوری براساس رفتار دستوری و یا توزیع وقوع آنهدا در سدطح جملده تعریدف مدیشدوند و ارائدۀ
تعریفی مفهومی و مبتنیبر معنا غیرممکن پنداشته میشود .اما ،لنگکر ( )34 :2089اظهار میدارد ،دلیدل قدانع
کنندهای نیست که با استناد به آن بتوان رویکردی معنایی برای مقولههای دستوری قائدل نشدد .بندابراین ،در
دستور شناختی مقولههای دستوری هم در سطح سرنمون آن مقوله و هم در سطح طرحوارهای در قالب کامالً
معنامند تعریف میشوند .بهطور کلی ،هستارهای جهان اطراف در دو مقولۀ کلی «چیز» (مانند کتداب ،سداعت
و )...و «رابطه» (مانند راهرفتن ،نشستن و  )...قرار میگیرند« .رابطه» خود به دو نوع «فرآیندها» (رابطدههدای
زمانمند )1و «غیر فرآیندها» (رابطههای غیر زمانمند )1تقسیم میشود .این به آن معنا است که جهان شدامل
سرنمون مقولههای «اسم» و «فعل» است .در ادامۀ همین فصل مقولهها متفاوت دستوری بررسی میشوند:

1. Landmark
2. Perspective
3. Scanning
4. Episodic scanning
5. Summary scanning
6. Point of reference relation
7. Temporal relations
8. Atemporal relations
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 اسم :سرنمون مقولۀ اسم ،اجسدام و چیزهدای فیزیکدی در جهدان اسدت .البتده ،ایدن مقولده مفداهیم و
رویدادهای انتزاعی را نیز دربر میگیرد .در واقع ،در این مقوله ،عناصر اسمی بر روی پیوستاری قرار میگیرندد
که یک سر آن حداکثر مشخصبودگی و سر دیگر آن حداکثر طرحوارگی است .نمونههای زیدر اندواع اسدم را
نشان میدهند:
 )3ماشین
 )80خواهر
 )88نفرت
 )82ورود
ظرفیت شناختی بشر ،او را قادر میسازد عناصر و مفاهیم مجزا را همچون ماهیتی یکپارچه درک کند ،این
ظرفیت «جسمیانگاری مفهومی »8نام دارد .بر این اساس« ،چیز» محصدول مقولدهبنددی و جسدمیانگداری
مفهومی است.
 فعل :این مقوله در حوزۀ رابطههای زمانمند قرار دارد و آنچه سدبب تمدایز فعدل از سدایر مقولدههدا
میشود ،نمابرداری عنصر زمان در این رابطه است .فعل مبتنیبر دو توانایی شدناختی بشدر اسدت -8 :تواندایی
ادراک رابطهها و  -2توانایی ردیابی رابطهها در طدول زمدان .بندابراین ،فعدل بدهصدورت یدک فرآیندد ادراک
میشود .اگر تغییر در رابطه بهوجود نیاید ،آن فعل ایستا است مانند فعل «است» در نمونۀ زیر:
 )89مینا خیلی شبیه مادرش است.
و اگر تغییر بهوقوع بپیوندد ،فعل پویا است .مانند فعل «رفتن» در جملۀ زیر:
 )84محمد از تهران به همدان رفت.
در ادامه ،بهمعرفی رابطههای غیر زمانمند میپردازیم .این مقولهها یک «رابطه» را بازنمایی میکنند و نده
یک «چیز» را؛ از اینرو ،با اسم متفاوتند .از طرفی ،این رابطهها غیر زمانمندند ،یعنی بازنمایی شدناختی آنهدا
در طول زمان ثابت است .بنابراین ،متمایز از افعال هستند (لنگکر:)285 :8311 ،
 صفت :نقش صفت توصیف اسم است .بندابراین ،در ایدن رابطده یدک سدر رابطده همدواره «چیدز» و
برجستهترین عضو آن متحرک است .از اینرو ،رابطهای که بهوسیلۀ صفت نمابرداری میشود ،نمایانگر ارتباط
متحرک و هستاری است که معموالً بهصورت یک مشارک مجزا ،مشخص و کانونی رمزگزاری نمدیشدود .در
جملۀ زیر «میز» متحرک صفت «گرد» است:
 )85میز گردی گوشۀ اتاق است
 صفت مفعولی :این مقوله با توجه به نمابرداریشان میتوانند ایستا یا پویدا باشدد .صدفت مفعدولی در
فارسی از ترکیب ستاک گذشته و تکواژ وابستۀ «ه» ساخته میشود .بنابراین ،در آن هم یک رابطدۀ فرآینددی

1. Conceptual reification
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مشاهده میشود (بهدلیل وجود ستاک فعلدی) ،مانندد صدفت مفعدولی «سداخته» بدا اسدتفاده از سدتاک فعدل
«ساختن» در نمونۀ زیر:
 )86این مجموعۀ تلویزیونی در دهۀ هفتاد در بنایی متعلق به عهد قاجار ساخته شد.
و هم یک رابطۀ حالتی (بهدلیل وجود پسوند صفتساز «ه») ،مانند صفت مفعولی «خوابیده» در جملۀ زیر:
 )81کودکش خیلی آرام خوابیده بود.
 قید :نقش قید توصیف فعل ،صفت ،حرف اضافه یا قید دیگری است .بنابراین ،برخالف مقولدۀ صدفت
که متحرک در آن «چیز» است ،در مقولۀ قید ،متحرک «رابطده» اسدت .مانندد نموندهای کده در زیدر از قیدد
«خیلی» آمده است:
 )81میز کارش خیلی تمیز است.
 حرف اضافه :این مقوله نمایانگر رابطهای است بین یک چیز و هستاری دیگر کده نامشدخص اسدت.
ماهیت این مقوله باعث میشود تا آن را یک رابطه ،البته رابطۀ غیر زمانمند در نظدر بگیدریم و نده اسدم .در
نمونۀ زیر ،حرف اضافۀ «ازروی» قابل مشاهده است:
 )83ازروی آب
8
مسئلۀ دیگری که در این فصل به آن پرداخته شده است« ،زنجیرۀ کدنش » (لنگکدر )2002 ،اسدت .یدک
زنجیرۀ کنش زمانی شکل میگیرد که در آن یک جسم ارتباطی مؤثر با جسدمی دیگدر برقدرار کندد و سدبب
انتقال انرژی به آن شود ،مانند جملۀ زیر:
 )20سینا با سنگ شیشه را شکست.
در همین راستا ،در این بخش از کتاب به «انگارۀ توپ بلیارد »2که این رابطه را با توپها بداز مدینمایدد و
«انگارۀ صحنه »9که نمایانگر تجربۀ لحظهبهلحظۀ انسان از جهان خار و مشاهدۀ رویدادهای آن است ،اشاره
میشود.
بهعنوان آخرین بحث در این فصل ،تناوب آغازین 4و سببی 5مطرح میشود .در فعل سببی ،کنشگر 6اسدت
که سببساز تغییر حالت در سببپذیر میشود ،مانند جملهای که در زیر آمده است:
 )28سینا شیشه را شکست.
در حالیکه ،در فعل آغازین کنشگر غایب است و تنها تغییر حالت رمزگزاری میشود ،مانند:
 )22شیشه شکست.

1. Action chain
2. Billiard-Ball Model
3. Stage Model
4. Inchoative
5. Causative
6. Agent
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به این ترتیب ،در هر دو ساخت تغییر حالت مشاهده میشود ،اما این واقعیت نشدان مدیدهدد کده چگونده
تعداد مشارکان یک رویداد میتواند در چگونگی نمابرداری و مفهومسازی آن رویداد دخیل باشد.
در ابتدای فصل ششم با عنوان «ساختهای دستوری» آمده است که در مطالعۀ زبان در دسدتور شدناختی
تنهدا کددافی اسددت سده چیددز مددورد مطالعده قددرار گیددرد -8 :سداختارهای واجددی -2 ،سدداختارهای معنددایی و
 -9ساختارهای نمادین .در دستور شناختی قطب واجی مورد بیتوجهی قرار گرفته اسدت .زیدرا ،تفکدر اشدتباه
رایج در دستور شناختی این است که وا ها ساختاری مفهومی ندارند ،در صدورتیکده وا شناسدی یدک زبدان،
ریشه در توانایی بشر در تولید ،درک ،مقولهبندی آواها و بازنمایی ههنی آنها دارد .بنابراین ،ساختار آوایی یدک
زبان بهاندازۀ ساختار معنایی زبان ،شناختی اسدت و بدهدلیدل آنکده واحددهای واجدی خدود مفهدوم هسدتند،
وا شناسی مفهومی است.
در این فصل ،اصطالح «ساخت» بهعندوان واژهای پربسدامد در زبدانشناسدی ندوین مطدرح مدیشدود .در
رویکردهای شناختی به دستور« ،ساخت» مبندای تحلیدل و انگدارۀ نظدری زبدان اسدت .لنگکدر ()80 :2003
«ساخت» را همگذاری ساختارهای نمادین میداند .به این معنا که ،هر صورت و معندای جفدتشددۀ متعدارف
یک «ساخت» نام دارد .دستور شناختی با تمام «ساختها» از هر نوعی که باشند اعدماز صدرفی ،نحدوی و ...
رفتار یکسانی دارد ،زیرا ماهیت «ساختها» یکسان است .در دستور شناختی« ،ساخت سرنمون» از همنشینی
دو ساختار نمادین بهوجود میآید (لنگکر .)862 :2089 ،بدهعبدارتی« ،سداخت» در دسدتور شدناختی مداهیتی
ترکیبی دارد که در آن دو ساختار مؤلفهای با هم تلفیق میشوند ،مانند کلمۀ «گلخانه» کده از هدمنشدینی دو
ساختار نمادین «گل» و «خانه» تشکیل میشود .البته ،این به آن معنا نیست که ابتددا سداختارهای مؤلفدهای
«گل» و «خانه» وجود داشتهاند و سپس ساختار ترکیبی «گلخانه» حاصل شده است ،بلکه «ساخت» بهمثابدۀ
هستاری است با ویژگیهای خاص خود که برخی ویژگیهای ساختارهای مؤلفهای را نیدز دارد .سداختهدایی
که یک ساختار مؤلفهای یا بیش از دو ساختار مؤلفهای دارند« ،ساخت غیر سرنمون» نامیده میشوند (لنگکدر،
 .)86 :2003هر ساختار مؤلفهای در مفهومسازی تلفیقی سهمی دارد که اصطالحا «تحلیلپدذیری »8ندام دارد
(لنگکر .)232 :8311 ،یعنی ،رابطهای که هر ساختار مؤلفدهای بدا کدل «سداخت» دارد ،در مفهدومسدازی آن
ساخت مؤثر است .همگذاریهای نمادین هم میتوانند مشخص باشند و هم طرحوارهای .برای نمونده عبدارت
زبانی زیر:
 )29پسر باهوش کالس
یک همگذاری مشخص تلقی میشود .زیرا ،ترکیبی دیگر با همین ساختارهای مؤلفهای با معنایی متفداوت
ممکن نیست .اما ،تفاوت دو جملۀ زیر:
 )24نمیتوان حرفهای او را باور کرد.
 )25میتوان حرفهای او را باور نکرد.
1. Analyzability
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باوجود کاربرد ساختارهای مؤلفهای یکسان ،در سازوکارهای طرحوارهای یا «طرحوارههای ساختی» اسدت.
این سازوکارها بخشی از دستور زبان است که از فرایند انتزاع بهدست میآیند .هنگدامیکده ایدن طدرحوارههدا
فراگرفته میشوند ،میتوانند در مورد عبارتهای زبانی جدید نیز بهکار روند.
دستور یک زبان در واقع توصیف ساختهای آن زبان است .بندابراین ،بدرای درک دسدتور زبدان بایدد بده
ساختها و طرحوارههای ساختی توجه کرد .لنگکر ( )819 :2089به چهار عامل در شکلگیری طرحوارههدای
ساختی اشاره میکند:
 انطباق :یکی از تواناییهای شناختی بشر قدرت منطبقساختن هستارها در محیط پیرامون خود اسدت.
این هستارها ممکن است ،متعلق به حوزههای متفاوت باشند ،مانند زمانیکه در حال انطباق تکههای پازل بدا
صفحۀ خالی پازل هستیم .در ساختهای زبانی ،انطباق چگونگی ارتباط بین عناصر ساختارها در هر دو قطدب
واجی و معنایی است .این رابطه نشان میدهد ،در یک همگدذاری نمدادین سداختارهای مؤلفدهای و ترکیبدی
چگونه با هم تطبیق مییابند .سه رابطه ،مداهیتی وابسدته بده انطبداق دارندد -8 :روابدط نمدادین -2 ،روابدط
مقولهبندی و  -9روابط همنشینی (لنگکر.)8311 ،
 نمابرداری :همانطور که قبالً نیز هکر شد« ،نما» بخشی از پایه است کده در کدانون توجده مدا قدرار
میگیدرد .مسدئلهای کده در «نمدابرداری» اهمیدت دارد« ،تعیدینکننددۀ نمدا» ،همدان مفهدوم «هسدته» در
زبانشناسی ،است .برای نمونه ،در یک ساختار ترکیبی ،مانند عبارت زیر:
 )26پسر باهوش
تعیینکنندۀ نما «پسر» است.
 گسترش :در یک ساختار ترکیبی ،یکی از سداختارهای مؤلفدهای زیرسداختاری طدرحوارهای دارد کده
ساختار مؤلفهای دوم آن را با ویژگیهای بیشتر و دقیقتر نشان میدهد .برای نمونه ،در عبارت:
 )21زیر میز
هر آنچه که اهل زبان از مفهوم «میز» میدانند و اصطالحاً «پایۀ مفهومی» نامیده میشدود ،در توصدیف
مفهوم مکاننمای حرف اضافه مشارکت دارد .عنصر طرحوارهای که گسترش مییابد (زیر) ،اصطالحاً «میددان
گسترش» نام دارد .یکی از مفاهیم مرتبط با گسترش ،دوگانۀ «خودایستایی مفهومی» و «وابستگی مفهومی»
است که در متون زبانشناسی اغلب با «هسته» و «وابسته» معرفی میشوند .یعنی ،یک جدزء زبدانی همدواره
نسب به جزء زبانی دیگر مستقلتر یا خودایستاست .برای مثال ،در نمونۀ ( ،)21معندای عنصدر زبدانی «زیدر»
گویی بدون «میز» کامل نیست ،بنابراین «زیر» وابسته و «میز» خودایستا است .بهعبارت دیگر ،آن سداختاری
که ساختار دیگر را گسترش میدهد« ،خودایستا» و آن ساختاری که گسترش داده میشود (میدان گسدترش)،
«وابسته» است .متممها و توصیفکنندهها هر دو وابسته هستند و با ویژگی گسدترش مرتبطندد .زیدرا ،مدتمم
ساختاری مؤلفهای است که زیرساختاری برجسته از تعیینکنندۀ نما (هسته) را گسترش میدهد ،مانند «روی»
(تعیینکنندۀ نما و زیرساختاری برجسته بهعنوان مکاننما) در عبارت زیر:
 )21روی میز
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که بهوسیلۀ «میز» گسترش مییابد .توصیفکننده نیز سداختاری مؤلفدهای اسدت کده خدود زیرسداختاری
برجسته دارد که تعیینکنندۀ نما (هسته) ،آن را گسترش میدهد ،مانند «روی میز» در عبارت:
 )23کتاب روی میز
که با زیرساختاری برجسته (متحرک) توسط تعیینکنندۀ نما گسترش یافته است.
 سازهبندی :ترتیبی که براساس آن ساختارهای مؤلفهای یکی پس از دیگری با هم ترکیب میشدوند و
ساختار ترکیبی پیچیدهتری را پدید میآورند ،در دستور شناختی سازهبنددی ندام دارد .در انگدارههدای پیشدین،
بهخصوص صورتگرا به دستور ،سازهبندی با درختهای زبانی نمایش داده میشدود ،امدا در دسدتور شدناختی
برای نمایش این ویژگی از طرحوارهها استفاده میشود ،زیرا این طرحوارهها قابلیت نمایش محتدوای واجدی و
معنایی ساختارها را نیز دارند مانند طرحوارۀ «گلخانه» در زیر:
]]…[30) [[Thing/
[[GOLXANE]]/[golxane]].
از فصل هفتم به بعد ،نگارندۀ کتاب به تحلیل ساختهای زبان فارسدی از منظدر انگدارۀ دسدتور شدناختی
میپردازد .در ادامه ،این تحلیلها را بهتفکیک میتوان مشاهده کرد.
نگارنده در فصل هفتم کتاب ،ضمن نگاهی به پیشینۀ پژوهشی ساخت مجهول 8در زبان فارسدی ،سداخت
مجهول فارسی و صرفاً ساختهای مجهولی که در آنها فعل «شددن» وجدود دارد را براسداس انگدارۀ دسدتور
شناختی مورد بررسی قرار میدهد .تعریفی که از ساخت مجهول در این فصل ارائه میشود ،عبدارت اسدت از:
در ساخت مجهول ،هستاری دچار تغییر وضعیت میشود ،بهگونهای که در آن کنشگر ناشناخته یا بدیاهمیدت
است (توماسلو .)48 :2006 ،2ساخت مجهول به دو روش رمزگذاری میشود -8 :پذیرا در کانون 9است کده در
آن با نمابرداری پذیرا یا کنشپذیر ،کنشگر به پسزمینه رانده میشود و  -2کنشگر کانونیزداییشده 4کده در
آن با حذف کنشگر ،حداکثر برجستگی به پذیرا یا کنشپدذیر داده مدیشدود (مالددونادو .)199 :2001 ،5زبدان
فارسی تنها روش اول را برای مجهولسازی برگزیده است .در ادامۀ فصل ،بر این نکتۀ مهم تأکید میشود که
علیرغم شباهت ساخت مجهول با ساخت آغازین مبنی بر تغییر حالدت در هدر دو سداخت ،ناگدذرایی هدر دو
ساخت و کاربرد فعل «شدن» در هر دو ساخت ،این دو ساخت از هم متفاوت هستند .زیرا ،در ساخت آغدازین
کنشگر نهتنها نامشخص است ،بلکه وضعیت بهگونهای ادراک میشود که گویی کنشگر ندارد و عمل بدهطدور
خودانگیخته رخ داده است ،مانند جملۀ زیر:
 )98گلها خشکید.
حتا در اثبات این مهم ،قید «خودبهخود» را میتوان به جملۀ باال افزود .امدا ،در سداخت مجهدول کنشدگر
ناشناخته یا بیاهمیت است ،اما بهطور ضمنی ادراک میشود ،مانند جملهای که در زیر آمده است:
1. Passive construction
2. Tomasello
3. Theme in the focus
4. Defocused agent
5. Maldonado
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 )92نامه نوشته شد.
در این جمله ،امکان استفاده از قید «خودبهخود» بهعلت ادراک ضمنی کنشگر در جمله وجود ندارد.
در این فصل ،نگارنده ارکان ساخت مجهول را معرفی میکند -8 :جزء فعلی در ساخت مجهدول کده آن را
«شدن» با نقشهای فعل اصلی ،فعل وجهی تکلیفی ،جزء فعلی افعال مرکب و فعدل ربطدی عدالوه بدر فعدل
مجهولساز میداند؛ مانند «شدن» در جملۀ مجهول زیر:
 )99او توسط رئیس بخش به همه معرفی شد.
بر این اساس ،فعل «شدن» یک شبکۀ معنایی را تشکیل میدهد -2 ،جزء غیر فعلدی در سداخت مجهدول
که شامل اسم رویدادی مانند:
 )94او معرفی شد.
صفت مانند:
 )95درهای ورزشگاه باز شد.
صفت مفعولی مانند:
 )96نامهای نوشته شد
و حرف اضافه مانند:
 )91توپ وارد دروازه شد.
میشود و  -9کنشگر بهعنوان سومین رکن ساخت مجهول ،با بهرهگیری از حدرف اضدافههدای «توسدط،
بهدست ،از سوی ،از طرف ،بهوسیلۀ و با» در ساخت مجهول معرفی میشود .چند عامل در انتخاب نوع حدرف
اضافه در ساخت مجهول فارسی دخیل است .این عاملها عبارتند از -8 :میزان جانداری :بر این اساس حدرف
اضافههای «توسط ،بهدست ،از سوی ،از طرف» با کنشگرهایی با بیشترین میزان جانداری و در حوزۀ معندایی
مسئولیتپذیری ،حرف اضافۀ «با» با کنشگرهایی با کمترین میزان جانداری و در حوزۀ معنایی ابزاری و حرف
اضافۀ «بهوسیلۀ» در هر دو حوزۀ معنایی و بنابراین با هر کنشگری و با هر میدزان جاندداری بدهکدار مدیرود.
 -2جهت تأثیرگذاری کنشگر بر کنشپذیر که خود به دو مورد پدیدد آورنددۀ مسدتقیم و غیرمسدتقیم تقسدیم
میشود .حرف اضافههای «توسط ،بهدست ،بهوسیلۀ و با» با پدیدآورندههای مسدتقیم و دو حدرف اضدافۀ «از
سوی و از طرف» با پدیدآورندههای غیرمستقیم کاربرد دارند.
8
در فصل هشتم ،نمونهای دیگر از ساختهای زبان فارسی به نام «ساخت غیرشخصدی قدالبی » براسداس
انگارۀ دستور شناختی تحلیل شده است .ساخت غیرشخصی ،سداختی اسدت کده در آن فاعدل نامشدخص یدا
نامذکور است (لنگکر .)69 :2004 ،جملههایی نظیر:
 )91خیلی گرممه.
 )93لجم گرفت.
1. Idiomatic Impersonal constructions
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 )40ماتمان برد.
ساختهای غیرشخصی قالبی در زبان فارسی هستند .ویژگیهای مهم در این ساخت این اسدت کده فعدل
همواره بهصورت سوم شخص مفرد است ،این گونه ساختها فاقد سازهای در جایگاه فاعل بدا نقدش معندایی
کنشگر هستند ،وجود پیبست ضمیری در آنها اجباری است ،سازهای اختیاری در ابتدای جمله میتوان بهکدار
برد که با پیبست ضمیری همنمایه است .بر این اساس ،مسئلهای کده در سداختهدای غیرشخصدی مطدرح
میشود ،فاعل است .همانطور که قبالً نیز هکر شد ،در یدک زنجیدرۀ کدنش ،برجسدتهتدرین مشدارک «سدر
زنجیره» یا «متحرک» است .این مشارک متحرک اغلب فاعل با نقش معنایی کنشگر است ،مانند «مریم» در
جملۀ:
 )48در آشپزخانه مریم نان را با چاقو برید.
گاهی با ضمنی یا ناشناخته باقیگذاشتن یک مشارک آن را کمتر از آن چیزی که باید ،برجسته مدیکندیم.
عامل نامشخص را بیشتر میتوان در ساختهای غیرشخصی مشاهده کرد .ساخت «موقعیتفاعدل »8در ایدن
فصل مطرح میشود .در ساخت غیرشخصی مراد از این ساخت این است که تجربهگر در ساختار جملده ،هکدر
نشده و نامشخص باقی مانده است ،اما تجربهگر تعمیم یافته است؛ به این معندا کده هدر فدردی کده در ایدن
موقعیت قرار بگیرد یا آن را مشاهده کند ،قادر است ،حسی را که در آنجاست دریافت کند ،مانند جملۀ:
 )42میدان آزادی در طول تاریخ رشادتهای بسیاری از این آزادمردان دیده است.
در کنار چنین ساختهایی که یک موقعیت بارز و عینی در جایگاه فاعل قدرار مدیگیدرد ،گویشدوران گداه
موقعیتی کامالً انتزاعی را بهعنوان فاعل قلمداد میکنند ،مانند نمونۀ زیر:
 )49واضح است که . ...
بنابراین ،فاعل سرنمون مشارکی فعال است که اغلب نقش معنایی کنشگر دارد .اما ،اهل زبدان مدیتوانندد
بهشیوههای گوناگون از فاعل سرنمون تخطی کنند؛ با مشارکی تعمیمیافته ،موقعیتی بارز ،ضمیری انتزاعدی و
موقعیت طرحوارهای .در ساختهای غیرشخصی قالبی از فاعل سرنمون تخطی شده اسدت و فاعدل مدوقعیتی
طرحوارهای دارد که در سطح جمله بازنمایی عینی ندارد.
در این فصل ،در مورد ساختهای غیرشخصی قالبی در زبان فارسی به این مهم پاسخ داده شده است کده
فعل جمله با چه چیزی مطابقت میکند .همانطور کده پیداسدت در ایدن سداختهدای غیدر شخصدی ،مانندد
نمونههای  40-91مشارکی کانونی وجود ندارد ،بنابراین باید بهدنبال فداعلی غیرکدانونی باشدیم .در ایدن ندوع
ساختها موقعیت بهشدت انتزاعی است .به این معنا که ،متحرک در این نوع ساخت نامذکور باقی میماند ،اما
در این جملهها تجربهای ادراک میشود که نوعی نیروی درونی یا بیرونی منجربه پدیدآمددن آن شدده اسدت.
برای نمونه ،در جملۀ ( )91عوامل متعدد بیرونی میتوانند سبب ایجاد گرمدا شدده باشدند .نیدروی ایدن عامدل
بیرونی که به تجربهگر وارد میشود و در او احساسی بهوجود میآورد ،همان «موقعیتفاعدل» اسدت؛ بددیهی
1. Setting-subject
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است که «موقعیتفاعل» بهشکل سوم شخص مفرد رخ میدهد و فاعل جمله بهحسداب مدیآیدد ،در نتیجده
ساختهای غیرشخصی قالبی در زبان فارسی از آنجا که فعل با «موقعیتفاعل» مطابقت مدیکندد ،همدواره
بهصورت سوم شخص مفرد ظاهر میشود .علت عدم رمزگدزاری موقعیدت در زبدان فارسدی تدا حدد زیدادی،
تصریف غنی فعل در این زبان است که در قالب مقولۀ مطابقه بروز مییابد .نکتۀ دیگری که در این ساختها
حائز اهمیت است ،مطابقۀ ضمیر پیبستی است .در ساختهای غیرشخصی قالبی در زبان فارسی تجربهگدری
حضور دارد که احساسی را تجربه میکند .برای نمونه ،در جملۀ «سردمه» ،تجربهگری وجود دارد که «سدرما»
را احساس میکند؛ در این جمله« ،من» نمیتواند فاعل باشد ،زیرا با فعل جمله که همواره سوم شخص مفدرد
است ،مطابقت ندارد .در این دست جملهها ،تجربهگر همان ضمیر پیبستی است که نقدش دسدتوری مفعدول
غیر مستقیم را ایفا میکند.
ساخت موصولی فارسی ،در فصل آخر کتاب مورد بررسی قرار گرفته است .در این فصل از کتاب ،نگارندده
از بین ساختهای چندبندی 8بند موصولی ،2متممی 9و قیدی 4به تشریح بند موصولی فارسی در انگارۀ دسدتور
شناختی میپردازد .زیرا ،لنگکر ( )921 :2003اظهار میدارد:
«بعید است بتوان یک طبقهبندی واحد و جامع ارائه داد که در آن تنوع ساختهای چندبندی لحدا شدود.
ساختهایی که بهرغم تنوع و تفاوت ،شباهتهای زیادی هم با هم دارند .بنابراین ،بهترین سازوکار این اسدت
که عوامل تأثیرگذار بر هر یک از این ساختها بهطور مجزا و مستقل از دیگری مورد بررسی قرار گیرند».
نگارنده ،ساخت موصولی را متشکل از دو بند میداند که در آن ارتباط بین دو بند در حقیقت انطباقی است
بین مصداق گروه اسمی و مشارکی در بند موصولی .این مشارک اغلب محور 5نامیده میشود که دارای نقدش
معنایی هم در بند پایه 6و هم در بندد موصدولی اسدت (لنگکدر .)429 :2089 ،در زبدان فارسدیمحدور در بندد
موصولی یا رمزگزاری نمیشود یا به کمک یک ضمیر شخصی یا واژهبست ضمیری نشان داده میشود .برای
نمونه ،در جملۀ زیر:
 )44کتابی که ]دیروز سفارش دادم[ ،امروز رسید.
محور در بند موصولی رمزگزاری نشده است ،اما در جملۀ:
 )45مردی که ]دیروز او را دیدم[ ،خیلی زود جلسه را ترک کرد.
محور ضمیر شخصی «او» است که در جایگاه بینشان خود در بند موصولی قرار گرفته است .همدانطدور
که مشخص است ،ساخت موصولی فارسی دارای سه مؤلفۀ گروه اسمی ،کلمدۀ ربدط «کده» و بندد موصدولی
است .لنگکر ( )426 :2089نقش اصلی بند موصولی را کمک به تشخیص نمونۀ مشخصی از یدک ندوع اسدم
1. Multiclausal
2. Relative clause
3. Complement clause
4. Adverbial clause
5. Pivot
6. Main clause
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میپندارد .نگارنده در این فصل از انگارۀ چرخۀ کنترل 8بهره میگیرد تدا نمدابرداری جملدههدای مرکدب را از
دیدگاه دستور شناختی مورد واکاوی قرار دهد .مبنای انگارۀ چرخۀ کنترل ،تمایدل موجدودات زندده بده تحدت
کنترل درآوردن موجودات پیرامون خود است که در آن شاهد چرخۀ «آرامش-تنش-کنش-آرامدش» هسدتیم.
به این معنا که در مرحلۀ ایسدتا« ،عامدل» بدر مجموعدهای از «هسدتارها» کنتدرل دارد .مجموعدهای از ایدن
هستارها« ،قلمروی عامل» را تشکیل میدهند .در حالت تنش« ،هددفی» وارد محددودۀ عامدل مدیشدود .در
مرحلۀ «کنش» ،عامل بهمنظور تحت کنترل در آوردن هدف ،با اعمال نیرو هدف را وارد قلمرو خود مدیکندد.
این مسئله سبب یکیشدن قلمرو و هدف میشود و در نتیجه وضعیت به حالت «ایستا» باز میگردد .در انگارۀ
چرخۀ کنترل در مورد دستور ،عامل ،همان مفهومساز ،گزاره ،همان هدف و قلمرو ،چشدماندداز مفهدومسداز از
واقعیت محسوب میشود (لنگکر .)898 :2003 ،این ویژگیها در جملدهای مانندد نموندۀ زیدر قابدل مشداهده
هستند:
 )46مینا کتابی که دیروز از کتابخانه قرض گرفته بود را تحویل داد.
در جملۀ باال« ،مینا» در جایگاه عامل« ،کتاب» را که در قلمروی او «هدف» بهحساب میآیدد ،بدا اعمدال
نیروی انتزاعی وارد قلمرو خود میکند و آن را تحت کنترل خود در میآورد.
در ادامۀ فصل نهم آمده است که از میان انواع بندها ،بندهای متممی ماهیتبندی خود را حفظ کردهاندد و
بندهایی تمامعیار هستند ،مانند بند متممی مشخص شده در جملۀ:
 )41انتظار داشتم که ]نتیجۀ خیلی بهتری بگیری[.
لنگکر ( )2003تخطی از بند سرنمون را در دو دسته جای میدهد -8 :عدم حضور عناصر بند و  -2داشتن
نمای غیر فرآیندی .برای نمونه در جملۀ زیر:
 )41کتابی که ]دیروز سفارش دادم[ ،امروز رسید.
در بند موصولی «دیروز سفارش دادم» مفعولی برای فعل «سفارشدادن» مشاهده نمیشدود ،در حدالیکده
این فعل در حالت عادی نیاز به یک مفعول مستقیم دارد .بنابراین ،این بند موصولی ،یک بند سرنمون نیسدت.
نکتۀ دیگر قابل هکر این است که در بندهای موصولی کلمۀ ربط «که» یک رابطۀ طدرحوارهای را نمدابرداری
میکند.
ماهیت وابستۀ بند موصولی به کمک نمابرداری و جهت گسترش مشخص میشدود .تعیدینکننددۀ نمدا در
ساخت موصولی «بند پایه» است که خود زیرساختاری از بند موصولی را گسترش میدهد .رابطدۀ بدین «بندد
پایه» و «بند پیرو »2را در این ساخت میتوان از نوع «هسته-توصیفکننده» دانست کده در آن «بندد پایده»،
هسته و خودایستاست و «بند پیرو» ،توصیفکننده و وابسته است؛ مانند جملۀ زیر:
 )43کتابی که دیروز سفارش دادم ،امروز رسید.

1. Control Cycle Model
2. Subordinate clause
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در این جمله ،بند «کتابی که امروز سفارش دادم» ،بند توصیفکننده و وابسته است و بند «امدروز رسدید»،
بند هسته و خودایستاست .رابطۀ دیگر در وابستگی ساخت موصولی ،رابطۀ «هسته-متمم» است .ایدن رابطده
بین گروه اسمی و بند موصولی برقرار است .تعیینکنندۀ نما در این رابطه گروه اسمی (هسته) است کده خدود
زیرساختاری دارد که بند موصولی آن را گسترش میدهد .بر این اساس ،در این رابطه بندد موصدولی مدتمم و
خودایستاست .در نتیجه در جملۀ (« ،)43کتاب» ،هسته و بند موصولی «که دیروز سفارش دادم» ،متمم است.
نقد کتاب
متن کتاب «دستور شناختی :مبانی نظری و کاربست آن در زبدان فارسدی» ،بسدیار سدلیس و روان بده رشدتۀ
تحریر درآمده است .اما ،توجه به برخی نکدات خدالی از لطدف نیسدت .بدرای نمونده ،معدادل کلمدۀ انگلیسدی
«« ،»usage-basedکاربردبنیان» هکر شده است ،در صورتیکه کلمۀ «کاربردبنیاد» هم متداولتدر و هدم از
قبل در بین اصطالحات زبانشناختی موجود است .بنابراین ،نیازی به یک اصطالح جدیدد نیسدت .در صدفحۀ
( ،)96براساس بافت ،معادل کلمۀ « »unanalyzableبهتر است کلمۀ «تجزیهناپذیر» قرار بگیرد و نه کلمدۀ
«تحلیلناپذیر» .عالوهبر این ،بهندرت در متن کتاب اشتباهات نگارشی قابل مشاهده اسدت .بدرای نمونده ،در
صفحۀ ( )95کلمۀ «مابهازایی» بهصورت «مابازایی» نوشته شدده اسدت و بسدیاری از کلمدات بهتدر اسدت بدا
استفاده از نیمفاصله نوشته شوند ،مانند «بهعبارتی»« ،آنچه»« ،آنکه»« ،آنجا»« ،زبانشناسی» و . ...
تمایزی که در صفحۀ ( )1بین « »cognitive linguisticsبدا حدروف اولیدۀ کوچدک و « Cognotive
 »Linguisticsبا حروف اولیۀ بزرگ مبنیبر قائلبودن اصدطالح دوم بدر وجدود فرآیندد ههندی بدرای زبدان
عالوهبر یک محصول ههنی ،در زبان انگلیسی چندان متداول نیست .بنابراین ،بهتر اسدت یدا بدرای آن یدک
منبع هکر شود یا حذف گردد .در صفحۀ ( ،)23یک جملۀ بسیار مشهور از زبانشناسدان شدناختی کده عبدارت
است از« :آنچه میبینی ،همان است که دریافت میکنی »8آمده است ،اما منبع این جمله هکر نشده است .در
صفحۀ ( ،)96مثال ریاضی « »8585به این منظور که پاسخ آن واضح است ،آورده شده است ،اما پاسخ ایدن
مثال اصال واضح نیست و بهتر است با مورد قابل درکتری همانند « »22جدایگزین شدود .در فصدل نهدم،
کلمۀ «که» ،بهاشتباه «حرف ربط» نامیده شده است .در صورتیکه ،اصدطالح «حدرف» بدرای یدک حدرف از
الفبا یا در اصطالح سنتی برای یک وا بهکار میرود ،اما «که» یک کلمه اسدت .بدر ایدن اسداس ،اصدطالح
«حرف ربط» بهتر است به «کلمۀ ربط» تغییر یابد.
نمونههای فارسی هکر شده در کتاب بدون منبع هستند .مشخص نیست که آیا این نمونهها براسداس شدم
زبانی نگارنده تولید شدهاند یا اینکه نمونههای واقعیاند؛ بهتر است این مورد مرتفدع شدود .توضدیحی کده در
صفحۀ ( )860برای بخش دوم کتاب (کاربست دستور شناختی در تحلیل سداختهدای زبدان فارسدی ) آمدده
است ،پیشنهاد میشود به بخش پیشگفتار منتقل شود ،زیرا یک سکته در روند کتاب ایجاد میکند .همین سده
)1. What You See, Is What You Get (WYSIWYG
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فصل آخر در بخش دوم که قبالً بهصورت مقاله منتشر شدده بودندد ،سداختار مقالدهای خدود را کدامالً حفدظ
کردهاند؛ برای نمونه ،هر سه فصل دارای بیان مسئله با عندوان «مسدئله چیسدت» و یدک پیشدینه بدا عندوان
«نگاهی به گذشته» است .بهتر است این سه فصل از صورت مقاله خار و به شدکل فصدلهدای قبدل و بدا
ادبیات کتاب نگاشته شوند .زیرا ،صورت فعلی ،رونوشت مقاالت است و مناسب کتاب نیست .عدالوه بدر ایدن،
منابع کتاب یکدست نیست؛ برای نمونه ،برخی مقاالت که در یک مجموعه به چاپ رسیدهاند ،صفحۀ شروع
و پایان مقالۀ مورد نظر در آن مجموعه در منابع برونمتنی هکر شدهاست ،مانندد لنگکدر ( ،)2004امدا شدمارۀ
صفحات برخی مقاالت هکر نشده است ،مانند توماسلو (.)2006
در نهایت میتوان اظهار داشت ،جای خالی تألیف کتابی فارسی بهطور اختصاصی در مورد معرفدی دسدتور
شناختی و ارائۀ نمونههای عینی در قالب این دستور از زبان فارسی ،برای درک بهتر این انگارۀ شناختی ،بسیار
ملموس بود .این کتاب برای اولین بار انگارۀ شناختی رونالد لنگکر را در حوزۀ دستور بدهطدور جدامع بده زبدان
فارسی معرفی کرد و با تحلیل ساختهای فارسی از منظر دستور شناختی ،این انگدارۀ شدناختی را بده چدالش
کشید .یک نکتۀ بسیار ارزشمند ،مکاتبات بسیار زیاد نگارندۀ کتاب با واضدع دسدتور شدناختی (رونالدد لنگکدر)
بهمنظور رفع ابهامات ،در تألیف کتاب حاضر است که به غنای هر چه بیشدتر آن افدزوده اسدت .مطالعدۀ ایدن
کتاب ارزشمند و بینظیر ،به اساتید ،دانشجویان و عالقهمندان پنج شاخۀ علوم شدناختی ،یعندی روانشناسدی،
هوش مصنوعی ،عصبشناسی شناختی ،فلسفه و زبانشناسدی شدناختی و همچندین علدوم مدرتبط بدا مغدز و
شناخت توصیه میشود.
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