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Abstract: 

Cognitive grammar is one of the newest approaches to the study of 

language which is based on the cognition and mental processes, 

examining language with a conceptual and novel perspective. The 

main claim of the present study is the applicability of cognitive 

grammar categories in the study of Persian poetry narration. To 

support this claim, first the basic theories of cognitive grammar 

concerning grammatical categories are explained, and then the 

application of each grammatical category in the analysis of the 

narration methods of some famous poems were studied. The results 

showed that grammar classifies grammatical categories based on 

dynamicity and process by giving originality to the time. Since the 

category of verb is one of the pillars of Persian poetry, the special 

method of cognitive grammar categorization can analyze the method 

of narration of poetry in a special and cognitive way. Also, the sub-

categories of nouns and adjectives play the most important role in the 

narrative method. 
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Introduction and Research Questions 
In this research, we asked two questions and hypotheses about the 

how to use cognitive grammatical categories approach in analysis of 

Persian poem's narration. We test hypotheses by analyzing the 

principles presented in the textual body, including a number of Persian 

poems. Research questions are: 

1- What are the characteristics of cognitive grammar in the study of 

grammatical categories? 

2- How work the cognitive grammar's special approches about 

grammatical categories. in analyzing the narration of Persian poems? 

 Methodology 

The method present study is descriptive-analytical and qualitative: 

first, we describe the theoretical foundations related to grammatical 

categories based on the latest edition of Ronald Langaker's theory in 

the book cognitive Grammar (2008 and 2013) and then we will 

analyse their application in the study of Persian poem's narration. The 

thematic realm of the present study is the different types of Persian 

poetry. it is clear that in modern poetry, the poet can use words 

according to his needs and desires in words, due to the lack of 

restrictions in the use of language; However, in Persian classical 

poetry, the poet is forced to observe the rules of rhyme. for this 

reason, the classical poet's use of various grammatical categories is 

subject to the structural rules of classical poetry (rhyme, etc.). 

Therefore, the textual body of the present study has been selected 

based on the poems of classical poetry and then, the application of 

grammatical categories has been assumed in the analysis of the 

method of narration of poems of modern Persian forms. 
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 Results 

The results of this study indicate that cognitive grammar has the 

ability to analyze the way Persian poetry is narrated. Therefore, the 

achievement of the present study is to explain the function of using the 

grammatical construe in the analysis of Persian poetry. The results can 

be explained in a more detailed statement as follows:  cognitive 

Grammar, by relying on the definition of grammatical categories 

based on the mental scanning process, provides a very novel analysis 

of interpreting linguistic propositions. In cognitive grammar, linguistic 

propositions are considered as mental scenes that are constructed in 

the mind in a special way. Thus, grammatical categories are tools to 

describe mental scenes and interpretations. Grammar categories not on 

the basis of their role in the sentence, but on the basis of dynamism 

and process, can reveal the practical differences of the way poetry is 

construed. On the other hand, since grammatical categories also 

conveys meaning in a different field from ordinary language, 

grammatical categories can be suitable tools for  analyzing the 

narration of Persian poetries. In the present study, we showed how 

grammatical details about each of the grammatical categories are 

effective in examining the way Persian poetry is narrated. 

Grammatical categories of nouns, prepositions, adverbs and adjectives 

have no effect on the way poetry is narrated due to their lack of effect 

in the process (in scentences), while subcategories of nouns and 

adjectives such as: infinitive, unknown structure, structure of object 

and subject adjectives in a special way Are useful in analyzing the 

method of narration. 
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 1های دستور شناختی در تحلیل شیوۀ روایت اشعار فارسیکاربرد مقوله
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 (5/0/1044 ش:پذیر 8/2/1044)دریافت: 

 

 چكیده
مثابۀ یکی از جدیدترین رویکردهای مطالعۀ زبان، با تکیه بر مسئلۀ شناخت دستور شناختی، به

های علوم تجربی و اندازی معنامحور و مبتنی بر دادهو فرایندهای ذهنی، زبان را با چشم
ناختی در کند. مدعای اصلی پژوهش حاضر کاربردی بودن مبانی دستور ششناختی بررسی می

بررسی شیوة روایت اشعار فارسی است. برای اثبات این مدعا، نخست تلقیات اساسی دستور 
های دستوری های دستوری تبیین و سپس کاربرد هریک از مقولهشناختی در مواجهه با مقوله

در تحلیل شیوة روایت اشعار برخی از شاعران مشهور بررسی شده است. دستور شناختی با 
های دستوری را برمبنای پویایی و فرایندی بودن یدن به مسئلۀ زمان، مقولهاصالت بخش

بندی کند. از آنجا که مقولۀ فعل یکی از ارکان شعر فارسی است، شیوة ویژة مقولهبندی میدسته
محور تحلیل کند. شکلی ویژه و شناختتواند شیوة روایت شعر را بهدستور شناختی می

نقش را در  نیشتریب ،یو مفعول یشامل صفت فاعل ،اسم و صفت ۀخرشایز یهامقولههمچنین 
شده و بررسی صحت مدعا و آزمایش آن اقتراح دربارة مدعای مطرح کند.یم فایاروایت  ةویش

 در متون شعر فارسی، دستاوردهای اصلی پژوهش حاضر است.  
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ی، شعر فارسی، های دستورشناسی شناختی، دستور شناختی، مقولهزبانهای کلیدی: واژه

 تحلیل شعر.

 . مقدمه1

یکی از رویکردهای نوین مطالعات متون برپایۀ دستور زبان، رویکرد مبتنی بر دستور 

، در 2شناسی شناختیمثابۀ رکن اصلی زبانشناختی، بهاست. دستور زبان  1زبان شناختی

طول سالیان ریزی شد. دستور شناختی در اواخر قرن بیستم با آرای رونالد النگاکر پی

متمادی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریات آن توسط النگاکر و سایر پژوهشگران این 

توان دستور شناختی را جدیدترین نحلۀ روزرسانی شده است. بنابراین میحوزه به

     3دستور زبان دانست.

 هایمحتوا ۀمختلف ارائ هایتواند ماهیت شیوهمی دستور شناختی مدعی است که

های دستوری شناختی بندی مقولهرا واکاوی کند. بنابر این ادعا، شیوة تقسیم یهوممف

پذیرد. منظور از براساس محتوا و البته با ابتنا بر پویایی و فرایندی بودن صورت می

های موجود پویایی توجه به بُعد زمان و منظور از فرایندی بودن توجه به پویایی و کنش

ای جهۀ دستور شناختی با مقوالت دستوری حاوی نکات تازهدر کالم است. شیوة موا

محور شیوة روایت شعر را برای منتقد ادبی فراهم است که قابلیت تحلیل شناخت

 کند. می

های دستوری شناختی در مسئلۀ پژوهش حاضر چرایی و چگونگی کاربست مقوله

ین مقاله به سؤاالت تحلیل شیوة روایت اشعار فارسی است. بنا بر مسئلۀ موجود، در ا

 ذیل پاسخ داد شده است: 

های دستوری شامل چه های ممیزة تلقی دستور شناختی در بررسی مقوله. ویژگی1

 مواردی است؟

های دستوری چگونه در تحلیل شیوة . تلقیات ویژة دستور شناختی درباب مقوله2

 شود؟روایت اشعار فارسی مفید واقع می
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 رح است: های تحقیق به این شفرضیه

. دستور شناختی با تکیه بر مسئلۀ پویایی، دو نوع اسکن ذهنی را برای مفاهیم 1

نماید و عناصر نحوی را در قالب روابط بَصَری، همچون نما و ذهنی تعیین می

 کند. بندی میهای دستوری را براساس چیز و غیرچیز )رابطه( ردهزمینه، و مقوله

ز ابزارهایی همچون اسکن ناحیۀ ارجاع، روابط نما و . دستور شناختی با استفاده ا2

های دستوری، قابلیت بررسی شیوة روایت و پویایی زمینه و معانی مختلف مقوله

 کند. شعر را برای خواننده فراهم می

پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و کیفی است. نخست مبانی نظری مرتبط با 

یرایش نظریۀ رونالد النگاکر در کتاب های دستور شناختی برمبنای آخرین ومقوله

ها در بررسی شیوة ( توصیف و سپس کاربرد آن2413و  2448)  دستور شناختی

روایت شعر فارسی تحلیل شده است. قلمروی موضوعی پژوهش انواع شعر 

ها، صورت دیداری/ جز اشعار تصویری/ دیداری، است که در آنفارسی، به

گانی در تحلیل شناختی شیوة روایت حائز اهمیت نوشتاری شعر بیش از عناصر واژ

دلیل نبودِ محدودیت است. از سویی واضح است که در شعر نو و سپید، شاعر به

کار در استفاده از زبان، کلمات را با توجه به نیاز و خواست خود در کالم به

 بندد؛ حال آنکه در شعر کالسیک فارسی، شاعر ناچار به رعایت قوانین وزن ومی

های دستوری قافیه است و به همین دلیل، استفادة شاعر کالسیک از انواع مقوله

رو پیکرة متنی تابع قوانین ساختاری شعر کالسیک )وزن، قافیه و...( است. از این 

های پژوهش حاضر برپایۀ اشعار شاعران کالسیک انتخاب شده و کاربست مقوله

نو فارسی مفروض درنظر گرفته شده دستوری در تحلیل شیوة روایت اشعار قوالب 

است. این پژوهش دارای ماهیت کیفی محض است؛ به این معنا که در 

های دستور شناختی در تحلیل شیوة وجوی کیفیت کاربست نظریۀ مقولهجست

های کیفی محض، پیکرة متنی ابزاری روایت اشعار فارسی است. اساساً در پژوهش
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رو کمیت و بسامد العۀ پژوهش است و از این برای بررسی کیفیت متغیر مورد مط

های دستوری متغیر در چنین پژوهشی اهمیت ندارد. با توجه به اینکه بررسی مقوله

گیرد، پیکرة متنی پژوهش در متون ادبی موارد محدودی از عبارات متنی را دربر می

 هایدهد که از حیث نحو و وجود مقولهحاضر را اشعار و ابیاتی تشکیل می

دستوری، قابلیت بررسی در چارچوب نظریۀ دستور شناختی را دارد. از دیگر سو 

های نحوی مورد تطبیق با دستور شناختی در اشعار یک شاعر دلیل نبودِ نمونهبه

ها از اشعار شاعران برجسته و متفاوت کالسیک انتخاب شده ناچار نمونهواحد، به

 است. 

 . پیشینۀ تحقیق  2

ها در زبان فارسی پژوهش مستقل، مبانی دستور شناختی و کاربست آنتا کنون در دو 

 ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهدرآمدی بر زبانبررسی شده است. اثر نخست کتاب 

عنوان نخستین اثر علمی فارسی در ( است که به1381مهند ) اثر دکتر محمد راسخ

شمار ن اثری مقبول و ارزشمند بهشناسی شناختی، و از جهت معرفی مبانی آحوزة زبان

( است. در 1318خورشید ) به قلم دکتر سحر بهرامی دستور شناختیآید. دومین اثر می

های دستوری براساس آرای النگاکر ( مقوله128ـ141فصل پنجم این اثر )صص 

های بندی شده است. ارزشمندی اثر مذکور این است که در آن، انواع مقولهدسته

 جود در دستور شناختی در زبان فارسی نیز مورد تدقیق قرار گرفته است.  دستوری مو

باید متذکر شویم که دربارة کاربست دستور شناختی در تحلیل متون ادبی، پیش از 

های ادبی برمبنای نظریۀ این هیچ پژوهش مستقلی صورت نگرفته و خأل وجود پژوهش

بابی برای نشان دادن شیوة تحدستور شناختی کامالً محسوس است. پژوهش حاضر ف

کوشد که پرتو مواجهۀ دستور شناختی با مسئلۀ روایت در شعر فارسی است و می

 ای بر تحلیل اشعار فارسی، با تکیه بر نکات مطرح در دستور شناختی، بیفکند.تازه
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 . چارچوب نظری3

ی شناسی شناختی اساساً رویکردی است که زبان را محصول فرایندهای ذهنزبان

 ت است از:  زبان عبار ی مواجهه باشناخت کردیرو بنیادین اصولداند. می

 ادراکی-یتجرب یهانهیزم ریاست که در سا یشناخت یهامیس. زبان وابسته به مکان1

نحوة ک، ادرا ؛ شامل مصادیقی همچون: شیوةردیگیانسان مورد استفاده قرار م

  .ا از جهان خارجم ذهنی و تصور یبندطبقه

 یکارهاسازِها تمامی انسان رایز یکدیگر است؛ اساساً مشابه هاذهن انسانکارکرد  .2

 د.ندار اریرا در اخت ی ویژه و مشابهیشناخت

 یهارشته ریذهن و مغز در سامطالعۀ با آنچه در  دیزبان بااصول رایج در مطالعۀ . 3

ons & Whitely, Gibb) 0مطابقت داشته باشد ،شده است پذیرفته یشناختو روان یعلم

2018: 15 .) 

 شناسی شناختی و مسئلۀ شناخت . ماهیت زبان1ـ3

مسئلۀ اساسی دربارة دستور شناختی )اثرگذار در شیوة تعیین مقوالت دستوری( تلقی 

 دستوراست. النگاکر در کتاب « شناخت»این نحلۀ دستوری از کلیدواژة آن یعنی 

کند گیرد. او تأکید میسازندة زبان درنظر میمثابۀ مکانیسم ذهنی ، شناخت را بهشناختی

زبان  5یشناختبر عملکرد نشانه دیبا تأک یشناختو به تبع آن دستور  یشناسزبان که

گیری زبان کامالً ی در شکلتعامل اجتماعدر دستور شناختی، نقش شود. یبرجسته م

فرایند کامالً به  زین آن یعملکرد تعامل یکه حت با تأکید بر این نکته، اما شودتصدیق می

شناسی و دستور شناختی با سایر تفاوت اساسی زبان دارد. یبستگ 6یسازمفهوم

 یهادهیپد ریزبان و سا نیمرز ب لیدربرابر تحم های زبانی در این است کهنحله

برگرفته  یساختار زبان بر این اساس، از دیدگاه شناختی،. کندمی ی مقاومتشناختروان

به  ( است.یبندطبقه و حافظه مثال ادراک،رای )ب ذهن یاساس قوایها و مستیس ریاز سا

و خودمختار  زیمتما یموجود نکهیا یجابه دیگر بیان، براساس نظریۀ شناختی، زبان
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از  ریناپذییجدا ایهشود، جنب درنظر گرفته( «یا قوای ذهنی جداگانه واحد» کی)

 (. Langacker, 2013: 7-8)گردد یم یشناخت تلق

های مثابۀ صحنههای زبانی بهنکتۀ بسیار مهم این است که از دیدگاه شناختی، گزاره

شود. بنابراین باید سازان، یعنی گوینده و شنونده، درنظر گرفته میذهنی برساختۀ مفهوم

نخست تبیین کنیم که در انگارة شناختی، اساساً صحنه چیست، ارتباط آن با 

 یتاً اینکه تعبیر صحنه به چه معناست؟  سازی چیست؟ و نهامفهوم

های باال بر بدنمندی ذهن و ارتباط دوسویۀ دیدگاه شناختی در مواجهه با پرسش

 کند:سازان تأکید میمفهوم

کنند و مفاهیم را مردم براساس تجارب بدنی، دربارة جهان خارج دانش کسب می

های اجتماعی ما ند، در فعالیتهای ذهنی منتج از این تجارب بدنمسازند. بازنماییمی

آورد شود و به این ترتیب، این امکان را برای ما فراهم میسازی میتعمیق و درونی

اشتراک بگذاریم. فهمیم[ با دیگران بهگونه که میهای مختلف جهان را ]آنکه جنبه

ی هاگذاری بازنماییگذاری جهان با دیگران ]اشتراکآنچه را که در جریان اشتراک

یک نفر توجه فرد دیگر را به »گونه توصیف کرد که توان ایندهد، میذهنی[ رخ می

توجه فرد مقابل را به یک صحنۀ  7«حوزة توجه مشترک»این «. کندچیزی جلب می

]مراد صحنۀ تصورشدة ذهنی توسط گوینده  8کند: صحنۀ ارجاعیدیگر جلب می

شنونده را به آن صحنه ارجاع  کند به کمک عبارات زبانی، ذهناست که تالش می

دهند که جهان گفتمان نام دارد. تشکیل می 1دهد[. این دو فرد یک موقعیت بیناذهنی

]شنونده[ را  2ساز ]گوینده[ توجه مفهوم 1ساز در این فضای گفتمانی، مفهوم

 ,Kovescec)کند واسطۀ استفاده از عبارات زبانی به یک صحنۀ ارجاعی جلب میبه

2015: x-ix .) 

سازی تعبیر، توجه به بنابر توضیحات کوچش، رکن اساسی در فرایندهای مفهوم

های دیداری ذهنی است. از این منظر، عبارات زبانی ابزاری برای کدگذاری تصویر جنبه

سازد. هر تصویر ذهنی ذهنی برساختۀ گوینده است و کیفیت آن تصویر را نمایان می
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پردازی شود که این مسئله موجب قالب عبارات صحنه تواند به اشکال گوناگونی درمی

 گردد. های دستوری میو کاربردهای مختلف مقوله 14ایجاد تعابیر

  11های دستوری )بُعد زمانی(بندی شناختی مقوله. اهمیت اصل پویایی در رده2ـ3

اصل پویایی یکی از مباحث مهمی است که النگاکر در حوزة دستور زبان شناختی 

کند که گونه آغاز میسازی را اینکرده است. النگاکر بحث دربارة پویایی مفهوممطرح 

گرفته از پردازش ذهنی سازی اساساً ماهیتی پویا دارد و این ماهیت پویا نشئتمفهوم

دهد سازی در بستر زمان رخ میهای عصبی( است. نتیجتاً مفهومویژه )یا فعالیت نورون

(Langacker, 2013: 79در .) واقع در اینجا سخن از این مسئله است که فرایند

دهد. سازی در ذهن، در بُعد زمان، حتی کوتاه در حد کمتر از ثانیه، رخ میمفهوم

گیرد و براساس آن، نظریات خود را سازی را زمانمند درنظر میبنابراین النگاکر مفهوم

 دهد. بسط می

 کند: ختلف تبیین میالنگاکر مرادش از مقولۀ زمان را در دو بُعد م

منظور از زمان پردازش زمانی است که در جایگاه واسطۀ  12زمان پردازش: -

گیرد. به عبارت دیگر، زمانِ ذهنی است که طی آن یک قرار می 13مفهومی

تواند دارای بُعد شود. این نوع زمان میسازی میداده در ذهن مفهومرویداد رخ

ترتیب، حتی فرایند فرورفتن سوزن در دست  زمانی کوتاه یا بلند باشد. به این

 نیز دارای زمان پردازشی است. 

منظور از زمان ادراکی زمانی است که النگاکر آن را  10زمان ادراکی )مُدرَک(: -

گیرد. مراد در اینجا زمان واقعی است که یک سازی درنظر میموضوعِ مفهوم

 پیوندد. وقوع میفرایند در بستر زمان به

جملۀ ذیل را برای تبیین تمایز زمان پردازشی و زمان ادراکی مطرح کرده النگاکر 

 است:

 افراد حاضر در صف طوالنی به آرامی وارد شهر شدند. 
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در اینجا، با یک زمان پردازشی مواجهیم که ورود افرادی با صف طوالنی )رویداد( 

ی مواجهیم که شود. نیز با زمانی ادراکشاید در کسری از ثانیه در ذهن پردازش می

ها شوند. این فرایند ممکن است ساعتآرامی وارد شهر میافراد حاضر در صف به

 طول بینجامد. به

شود، یم یسازمفهوم ساحت زمانو هم در  است زماننمایانگر هم  ،از آنجا که زبان

ده کر با استفااگذارد. النگیم ریتأث دادیرو ای تیموقع کی یذهن «اسکن» شیوةبر  تعابیر

او کند. یم هیتشب یمتوال یهامحرک نیب ی، پردازش زبان را به حرکتییایاز اصطالح پو

ها و واسطۀ اسکنبا توضیح این مسئله که ما مفهوم زمان را در ساختار زبان، به

کنیم، دو نوع اسکن یا ها درک میهای ذهنی از مفاهیم موجود در گزارهبرداریعکس

 گیرد: می برداری ذهنی را درنظرعکس

در این نوع اسکن، فرایند/ فرایندهای پویا که در ساختار زمان  15اسکن ترتیبی:

 شود. برداری مییابد، عکسگسترش و تداوم می

کند و بر این نوع اسکن درواقع برخالف اسکن ترتیبی عمل می 16اسکن موجَز:

  18ها ناظر است.( شناختی گزاره17موجز )انباشته بازنمایی

 های دستوری نحوۀ اسكن مقوله .3ـ3

انجامد از آنجا که در شعر با عناصر زبانی گوناگون ــ که به خلق معناهای شاعرانه می

ــ مواجهیم، اکنون باید به این پرسش پاسخ دهیم که مقوالت مختلف دستوری چگونه 

 شود. اسکن می

چنین تبیین نول شیوة اسکن هریک از عناصر موجود در زنجیرة کالم را ایاستاک

 کرده است:

های اسمی و افعال حالتی و غیرپویا دهد که سازهاسکن موجَز: زمانی رخ می

 شود.پردازش می
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افتد که یک واقعه، پیکره یا ترکیب پیگیری و دنبال اسکن ترتیبی: هنگامی اتفاق می

بر این اساس، با محوریت اصل فرایند، هرگونه  (.Stockwell, 2002: 64-66)شود 

شود و شکل موجَز اسکن میساختار زبانی که بر ایستایی، ثبوت و سکون داللت کند، به

نحوی پویا جریان در نقطۀ مقابل، هر ساختار و بیان زبانی که ماهیتاً در طول زمان و به

 شود.  شکل ترتیبی اسکن مییابد، به

ی برشمرده صورت مصداقول برای تعمیق و توضیح بیشتر، این موارد را بهاستاک

ها، صفت مفعولی و های ثابت یا اشیای ایستا )مثل عبارات اسمی، صفتاست: هستی

مثابۀ صورت موجَز و بهبه«( ایستاده بودن»، «نشسته بودن»، «هست»افعال حالتی همچون 

شود؛ حال آنکه فرایندهای فعال شامل چیزها )در مفهوم مورد نظر النگاکر( اسکن می

شود. هنگامی که با صورت ترتیبی اسکن میرکیب و شکل اشیا بهتغییرات پویا در ت

ای اضافهافتد. یک گروه حرفپوشانی اتفاق میحروف اضافه سروکار داریم، هم

مثابۀ عنوان بخشی از چینش نحوی( یا بهمثابۀ عنصر زبانی غیرپویا )بهتواند بهمی

 (.  ibid., 66)ای در زنجیرة کنش عمل کند کنندهشرکت

ول تمایز میان اسکن موجَز و ترتیبی را با مثال تفاوت میان بررسی عکس و استاک

بندی تمایز میان دو نوع صورتخوبی به. این مثال به(.ibid)کند تماشای فیلم تبیین می

میان اسکن ترتیبی و تفاوت کند. اسکن مورد بحث و فهم آن در ساحت زبان کمک می

 ذیل مشاهده کرد:  توان در عباراتموجَز را می

 شکلی دقیق تنظیم کرد.  الف. علی زمان قرار مالقاتش را به

 ب. تنظیم زمان دقیق علی برای قرار مالقات  

نشان دادن  یبرا «تنظیم کرد»معلومِ را با استفاده از فعل  ایپو ندایفریک « الف»جملۀ 

کند. از یم فیتوصرا  تنظیم کردنعمل « دقیق» دیکه ق یدرحال ؛دهدیعمل نشان م کی

 یندایشامل فریعنی  ــ ردیگیم را دربر ایپو یذهن نوعی بازنمود این جمله آنجا که

 یاز اسکن متوال یاهنموندرواقع « الف»جملۀ  ــ افتدیزمان اتفاق م بستر است که در
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شده  تعبیرحالت  کی همچون استفاده از مصدر، قیاز طر رویداد ،«ب»جملۀ است. در 

 «دقیق»با صفت  خودکه  شده لیتبد «تنظیم» یعنی به اسم «تنظیم کرد»: فعل است

صورت را به و واقعه است که صحنه موجَزاز اسکن  یانمونه نی. اتوصیف شده است

  دهد.ینشان م فشرده

 . بحث و بررسی3

و آرای او پیوند خورده است.  11شناسانۀ متون با نام ژرار ژنتمطالعات رسمی روایت

شناسی، توالی و شیوة قام منتقد ادبی ساختارگرا، با پردازش نظریۀ روایتژنت در م

شناسی این است که قواعد یا هدف کلی روایت»روایت در متون را مورد مداقه قرار داد: 

)آبرامز، « شوند، تعیین نمایدهای مختلف نمایانده میرنگرمزگان نوشتار را که در پی

ای کرده ایت متون به چند عنصر اساسی توجه ویژه(. ژنت برای بررسی رو261: 1387

. )چند وقت یک 3. )چه مدت؟( تداوم روایت؛ 2. )چه زمانی؟( نظم و ترتیب؛ 1است: 

(. اگر شیوة 212: 1311. حالت یا وجه )یعقوبی، 5. آوا یا لحن؛ 0بار؟( تداوم یا بسامد؛ 

ناسانه تلقی کنیم، باید به شمطالعۀ متن از دریچۀ دستور شناختی را رویکرد نوین روایت

ها و تصاویر منزلۀ صحنهها بهچند نکتۀ اساسی توجه نماییم: در دستور شناختی گزاره

شود. بنابراین در این دستور، شیوة سازان درنظر گرفته میذهنی برساختۀ مفهوم

بندی عناصر دستوری نیز براساس توصیف پویایی و عدم پویایی و فرایندهای مقوله

پذیرد. مباحث موجود در دستور شناختی نه با تکیه بر و مفهومی صورت میذهنی 

های شناسان، بلکه با تکیه بر شیوة کاربست مقولهعناصر مورد نظر ژنت و روایت

کوشد شیوة تعبیر و روایت متن را توضیح دهد. به دیگر دستوری مختلف در متن، می

شود، شیوة یت درنظر گرفته میسخن، آنچه در دستور شناختی شالودة بررسی روا

شکل پویا و تعاملی میان های موجود در عبارت است که بهپردازش شناختی واژه

توان شعر را روایت شود. از سویی میبندی میسازان )گوینده و شنونده( صورتمفهوم

ای دادهای ذهنی شاعر دانست که با استفادة ویژه از عناصر زبانی و با ادای از درونویژه
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شود. از آنجا که شعر فارسی همواره داد )متن( جاری میمثابۀ برونلفظی و نوشتاری به

داد دهندة برونبا ساختارهای فعلی همراه است، شیوة روایت عناصر دستوری تشکیل

که در ادامه خواهیم دید، رو چنان ذهنی شاعر، یعنی متن، بسیار اهمیت دارد و از این

ای در تحلیل روایی/ شناختی عناصر دستوری متن شکل ویژهند بهتوادستور شناختی می

کارایی داشته باشد. در ادامه کارکرد سه مسئلۀ اساسی در ایجاد تعبیر در دستور شناختی 

های دستور در تحلیل شامل اسکن ناحیۀ ارجاع، روابط مشارکان متنی و مقوله

 شود.هایی از اشعار فارسی بررسی مینمونه

 ن رابطۀ ناحیۀ ارجاع  . اسك1ـ3

 .اثرگذار است زین یسازفعال شدن دانش در هنگام مفهوم ةپردازش زبان بر نحو ییایپو

 24«ارجاع ناحیۀ ۀرابط»کند و آن را ی از اسکن را مطرح میگرینوع د در اینجا النگاکر

 جادیا یبرا هستی کیمفهوم  دنما در فراخوان ییبه توانا»نامد. این رابطه درحقیقت می

طبق این نظر، در  (.Langacker, 2008: 83) اشاره دارد «های دیگرهستیبا  یارتباط ذهن

های دیگر فعال و این هر تعبیراستفادة ما از یک واژه دسترسی ذهنی ما را به واژه

 یارهیزنج کند. به عقیدة النگاکر، ما در طول فرایند خوانش متن،دسترسی را کنترل می

از  یبه تعداد یدسترس ناحیۀ ارجاع. هر میکنیرا اسکن م یمتوال نواحی ارجاعیاز 

که سازد یفراهم م، شودیاهداف شناخته م منزلۀکه به را 21شدهدانش فعال یهاحوزه

النگاکر از این مثال برای تدقیق بحث استفاده  دهد.یم لیرا تشک 22حوزة ارجاعمجموعاً 

تر در رودخانه رغابی را که لحظاتی پیشخواهیم نشان یک مکرده است: فرض کنیم می

کنیم که در آن محل یک قایق وجود دارد. در ایم، به شکارچی بدهیم. نیز فرض میدیده

« آن قایق را ببین، مسیر قایق را چند متر رو به جلو طی کن.»گوییم: این حالت، به او می

شونده ی آشنا و دیدهدر این حالت، ما برای ارجاع به هستی ناشناس )مرغابی(، از هست

 ایم.مثابۀ ناحیۀ ارجاع استفاده کرده)قایق( به
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 کیو  گرددمی محو وجهاز ت بقیۀ اهدافد، وفعال ش یهدف احتمال کیکه  یهنگام 

را نشان  یارتباطاتۀ شبکمسئله  نیشود. ایفعال م یع بعدارجناحیۀ ا یتازه برا دامنۀ

کند و خوانش متن را هدایت و رهگیری میو  ابدییدهد که هنگام خواندن توسعه میم

 آورد. وجود میهای تعبیرگری متفاوت را بهشیوه

 برای تبیین دقیق مسئله، به این بیت سعدی توجه کنید:
 ارشیـ هـر کـه نـازک بـود تـن      

 

 نگـــه دارش نیدل نـــازن گـــو 

 

برانگیز را از میان عناصر سازندة اگر بخواهیم یک عنصر کلیدی شناختی و توجه

گزینیم که با صفت نازکی توصیف شده و را برمی« تن یار»ت بیابیم، احتماالً عنصر بی

مصراع دوم نیز از لحاظ معنایی به آن وابسته است. مسئلۀ اسکن ناحیۀ ارجاع در اینجا 

گردد. پرسش این است که چرا از چنین ساختار بازمی« تن یار»به چگونگی ایجاد 

کنیم. پاسخ این پرسش از دیدگاه را چگونه درک می اضافی استفاده شده است و ما آن

متصل به واژة یار مستتر است. واضح است که مرجع این « ش»شناختی، در ضمیر 

مثابۀ ناحیۀ ارجاع در کالم عمل کرده و شناخت عنصر ملحق است که به« هرکه»ضمیر 

را در « رکهه»از طریق آن ممکن شده است. درواقع اگر در نمودار ذیل، « ش»به ضمیر 

شود که های ذهنی مختلفی برای آن فراهم میجایگاه ناحیۀ ارجاع قرار دهیم، حوزه

است. با قائل بودن به ضرورت وزن و قافیه، « تن یار»های ممکن، یکی از آن حوزه

 توانست به اشکال ممکن ذیل نیز رمزگذاری شود: مصراع نخست می

 هرکه نازک بود قبا و دستارش -

 ارشیمهربان بود هرکه نا -

 هرکه بر عدل بود میزانش -

توان حوزة ممکن برای ایجاد تصویر شاعرانۀ های ذهنی باال را میهرکدام از ساخت

ساز( درنظر گرفت. درواقع نکتۀ کامالً مجزا، بر وزن و قافیۀ مورد نظر شاعر )مفهوم

در کانون توجه،  «تن یار»رغم قرارگیری شناختی قابل توجه در اینجا این است که علی

است. شاعر « هرکه»عامل شناختی اصلی که به خلق تصویر در بیت انجامیده، 
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های بالقوه را با ساز( بنابر هدف خود از سرایش شعر )مفهوم(، یکی از حوزه)مفهوم

های سازی در ژانر عاشقانه فعال کرده است. فعال کردن هریک از حوزهتوجه به مفهوم

کند. آنچه در این بیت و در اساس روایت کالم را دگرگون می شناختی دیگر طبیعتاً

بحث اسکن ناحیۀ ارجاع اهمیت دارد، مبحث ضمایر ملکی است که از حیث تشخیص 

 . (Langacker, 2013: 84)سازی ارکان کالم بسیار مهم است های شناختی کانونمایهبن

 

 (.ibidف )ها و هدساز، ناحیۀ ارجاع، حوزه. ارتباط مفهوم1شكل 

 . روابط نما/ زمینه در دستور شناختی2ـ3

های فرایندی زبانی اهمیت دارد، شیوة یکی از مسائلی که نمود آن در ساخت

سازی مشارکان متنی است. اساساً در دستور شناختی، مشارکان متنی با چند نقش نمایه

 شود:مهم نمایه می

نی نیست، بلکه بخشی از گسترة های زباها صرفاً سازهاز دیدگاه النگاکر، نقش 

بریم. این کار میابزارهای شناختی است که ما در زبان و پردازش غیرزبانی ذهن به

دانیم که ها حاصل تجربۀ کنش ما با جهان است. ما از طریق تجربه میصورت

گیرد تحت تأثیر نیروی فیزیکی قرار می 23اجسام و موجودات در یک زنجیرة کنش

را تعریف « گرکنش»شود. این سخن  نقش ها میعث حرکت آنو این نیرو با

وسیلۀ آن پذیر و آنچه کنش بهکند، کنشکند. عنصری که نیرو را دریافت میمی

گیرد، ابزار نام دارد. همچنین درصورتی که فاعل کنشگر نباشد، با عنوان انجام می

  (.Langacker, 1991: 280-284)شود گر از او یاد میتجربه
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پذیر مواجه شویم. حال این پرسش در هر گزارة زبانی، ممکن است با کنشگر یا کنش

 شود. سازی میشود که در این حالت، این عناصر چگونه در زبان نمایهمطرح می

سازی عناصر متنی است. کنندة شیوة نمایهدر دستور شناختی، جایگاه نما و زمینه تعیین

نام  25کنندة توجه( و هر نوع مفعول، زمینه)جلب 20ماهر نوع فاعل در دستور شناختی، ن

و عنصر مقابل آن،  26کننده، متحرک )متغیر(نگری بیشتر، هر فاعل حرکتدارد. با جزئی

 کنیم:های ذیل استفاده مینام دارد. برای تبیین این مسئله از مثال 27ثابت )نقطۀ ارجاع(

 علی حسن را زد. -

 حسن علی را زد. -

 یگر را زدند.حسن و علی یکد -

واضح است که در گزارة اول علی در جایگاه نما و حسن در جایگاه زمینه و در گزارة 

ای که در گزارة اند. نکتهدوم حسن در جایگاه نما و علی در جایگاه زمینه قرار گرفته

سوم باید به آن توجه کنیم، پویایی فرایند کنشی مشارکان است. در این گزاره، حسن و 

اند )در کانون توجه سازی شدهزمینهاند، هردو پیشدر جایگاه نما قرار گرفته علی هر دو

اند. النگاکر این مسئله را به حق زمینه منتقل نشدهیک به پساند( و هیچقرار گرفته

داند. درواقع این گوینده است که تصمیم سازی برای گوینده مرتبط میکانونی 28انتخاب

یک از اعضای مشارک نحوی اختصاص یابد ثابت به کدامگیرد جایگاه متحرک و می

(Langacker, 2013: 115.) هایی مانند گزارة سوم، کند که در گزارهالنگاکر تأکید می

شود، بلکه با نوعی متحرک صورت فردی به مشارکان اعطا نمیجایگاه متحرک به

 (..ibidشود )سازی مینمایه 21مثابۀ مشارکان کانونیروییم که بهگروهی روبه

 وارة عبارات باال ترسیم شده است: تر این مسئله، طرحبرای درک دقیق



 و همکار رضا رفایی قدیمی مشهد                      ...های دستور شناختی در تحلیل شیوةکاربرد مقوله
 

111 

 

 

 وارۀ روابط نما/ زمینه در دستور شناختی. طرح2شكل 

سازد در شعر فارسی، عموماً اشعاری که مبتنی بر کنش است، روابط مرکبی را نمایان می

. یک نمونه این بیت مشهور حافظ های باال را فعال کندوارهتواند انواع طرحکه می

 است:

  زدیـ ر کـه خـون عاشـقان    زدیـ اگر غم لشـکر انگ 
 

 میبرانـداز  ادشیـ و بن میبه هم تاز یو ساق من 
 

 

 . روابط نما/ زمینه در بیتی از حافظ3شكل 

پذیرد که دلیل وجود ساختار شرطی، مصراع دوم درصورتی تحقق میواضح است که به

چین وسط نمایانگر قید کامل انجام گیرد. بنابراین پیکان خط صورتکنش مصراع اول به

احتمال است. در این ساختار، نخست با یک زنجیرة کنش کامل )متحرک، ابزار، ثابت(، 

در مرحلۀ بعد با یک ساختار کنشی پویا )متحرک/ متحرک( و سپس مجدداً با یک 

م را از حیث روابط ساختار کنشی معمولی )متحرک/ ثابت( مواجهیم که ساختار کال
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توان اشعار مختلف را به این مشارکان متنی، کامالً پویا و غنی ساخته است. طبیعتاً می

 های کنشی متون شعری را واکاوید. شیوه تحلیل کرد و به این ترتیب انواع جنبه

 های دستوری. مقوله3ـ3

با دستورهای مدعای بسیار مهمی که النگاکر در تعریف طبقات دستوری و در تقابل 

هاست. های دستوری برمبنای مفهوم آنکند، قابلیت تعریف مقولهگرا مطرح میساخت

ها شناسی مدرن با دیدگاهی متعصبانه، جواز تعریف مقولهاو با طرح این مسئله که زبان

بندی مفهومی برای کند، تالش کرده است که به دستهبراساس مفهوم را صادر نمی

که این امر ورزد یابد. البته او خود بر این مسئله تأکید میدست های دستوری مقوله

براساس مبانی دستور شناختی، آنچه در  .(ibid., 93-95) 34برانگیز استبسیار چالش

معنای سازی بههای دستوری عبارات زبانی بسیار اهمیت دارد، شیوة نمایهتعیین مقوله

من این را »و « انتخاب من، این است»های: ثالهاست. در مدر کانون توجه قرار دادن آن

را در جایگاه اسم یا فعل تعیین « انتخاب»، آنچه مقولۀ دستوری واژة «کنمانتخاب می

سازی و قرارگیری آن در کانون توجه است که طبیعتاً در ساختار کند، شیوة نمایهمی

 شود.جمله نمودار می

ها را دهد، آنبه چیز یا رابطه ارجاع می النگاکر با تکیه بر اینکه یک بیان زبانی

ها را کند که تمامی پدیدهیاد می 31«هستی»مثابۀ کند. او از عنوانی عام بهبندی میدسته

 ساختار توصیف در است ممکن ها تمام چیزهایی است کهشود. هستیشامل می

 چیزها، مورد ارجاع قرار گیرد و شامل ابعاد مختلفی است: یا شود تصور مفهومی

 . . یک هستی لزوماً دارای.و. ابعاد ها،مکان تغییرات، ها، احساسات،کمیت روابط،

 نظر از یا شود فرد شناختهشکل منحصربهنیز الزم نیست که به نیست؛ مجزا موجودیتی

 (. ibid., 98)باشد  دارای برجستگی شناختی

روابط از حیث ابتنا  است.« روابط»و « چیزها»ها دارای دو زیرمجموعۀ اصلی هستی

شود و هریک از این دو دسته نیز به زمان، به دو دستۀ فرایندی و غیرفرایندی تقسیم می
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سازی چیزها و ممکن است پویا یا غیرپویا باشد. النگاکر پس از تبیین تمایز میان نمایه

شود، انواع روابط را براساس سازی اسم و غیراسم منجر میروابط که به مقوله

ای است که در دهد. رابطۀ فرایندی رابطهبودن توضیح می 33یا غیرفرایندی 32ندیفرای

یابد؛ حال آنکه رابطۀ غیرفرایندی به مقولۀ زمان دهد و تداوم میبستر زمان رخ می

 متکی نیست. 

 های زبانی از دیدگاه دستور شناختی این چنین است:وارة انواع گزارهطرح

 

  (ibid., 99)های زبانی براساس انواع روابط رههای گزاواره. طرح4شكل 

فرض مطرح توانیم مبانی ذیل را همچون پیشطور خالصه میهای باال، بهوارهبنابر طرح

 کنیم:

ترین مقولۀ مفهومی زبانی است که پایۀ تمامی روابط ساده و پیچیده هستی عام -

 گیرد.قرار می

ی محور زمان، به دو دستۀ فرایندی و سازناسازی یا فعالها براساس فعالرابطه -

 شود. غیرفرایندی تقسیم می

های موجود در رابطه، به دو دستۀ پویا و روابط غیرفرایندی بنابر تعداد هستی -

 بندی است.غیرپویا قابل تقسیم

چیزی که این عبارات بر این اساس، تعیین مقولۀ دستوری در عبارات زبانی برمبنای آن 

شود مثابۀ عنصر زبانی تعریف میپذیرد. بنابراین اسم بهند، صورت میکنسازی مینمایه

کند. منظور النگاکر از چیز در اینجا یک مفهوم خاص سازی میرا نمایه 30«چیز»که یک 

ای، از های واقعی و انتزاعی شامل مفاهیم بسیار گستردهاست که اسم را در انواع مقوله
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)امروز، تابستان( و حتی احساسات همچون شرم و  واقعیات تا انتزاعیات همچون زمان

های دستوری در بندی مقولهدهد. در نمودار ذیل، همچنین شیوة تقسیمشادی، جای می

 دستور شناختی تبیین شده است. 

 

 های دستوری )براساس آرای النگاکر(بندی مقوله. دسته5شكل 

شان به دلیل وابستگیف اضافه بهها، قیدها و حروطبیعتاً در زبان فارسی، اسامی، صفت

های دستوری از فعل یا اسم در شیوة اسکن تأثیرگذار نیست. بنابراین در ادامه مقوله

های مؤثر در شیوة اسکن در شعر فارسی تبیین و دیدگاه دستور شناختی معرفی و مقوله

 شود. تحلیل می

 . اسم )چیز(1ـ3ـ3

کند. در اصطالح فنی دستور سازی میمایهای دستوری است که یک چیز را ناسم مقوله

صورت شناختی، چیز عبارت است از یک ماهیت گشتالتی که در آن، اعضا نه به
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تواند با پیوستن به شود. هرچیز مییافته درک میصورت کل سازمانجزء، بلکه بهبهجزء

ش ایفا باالتر نقواسطۀ قرارگیری در ساختار گروه، در ساختار ردهچیزهای دیگر به

کند؛ به این مفهوم که مطرح می 36نقشالنگاکر این مسئله را ذیل عنوان تجدید 35کند.

رود. این کار میتر بهدهندة یک گروه، مجدداً در ساختمان واحد بزرگاجزای تشکیل

مسئله دربارة مفاهیم انتزاعی نیز صادق است؛ همچون مفهوم لیگ ورزشی که ممکن 

ش جغرافیایی )نواحی( باشد که از چند تیم تشکیل شده است متشکل از چند همای

 کند.   است. هر تیم نیز از چندین بازیکن استفاده می

 لیگ ورزشی )گشتالت لیگ ورزشی(           کنفرانس            تیم           )بازیکنان

 الف. مصدر

عناصر  یکی از مسائل مهم درباب انواع اسم، مقولۀ مصدر است. مصدر یکی از

برانگیز در دستور زبان فارسی است که دستورنویسان همواره آن را دستوری چالش

اند. در دستور شناختی، گونه و ماهیت دستوری اسم دانستهفعلدارای ماهیت معنایی شبه

آید. بنابر تعریف دستور شناختی، مصدر یک مقولۀ دستوری شمار میمصدر اسم به

ایندی است. بنابر نظر النگاکر، مصدر از حیث تعبیر حاصل از روابط مرکب غیرفر

واسطۀ شود؛ به این معنا که مصدر بهحدواسط فعل و حرف اضافه درنظر گرفته می

کند و درعین حال، سازی را براساس زمان تنظیم میهای مفهومبرآمدن از فعل، ویژگی

ا اگرچه مبنای شود. مصدرهشکل موجز وارسی میمبتنی بر اسکن ترتیبی نیست و به

کند. بنابراین مصدر سازی میفعلی دارد، خود فعل نیست و روابط غیرفرایندی را نمایه

مثابۀ یک اسکن موجز تصویربرداری با قرارگیری در جایگاه اسم، مفهوم فعل را به

های مصدر با اسم و فعل در تفاوت و شباهت (.Langacker, 2013: 118-119)کند می

 شخص است: نمودارهای ذیل م
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 های اسم و مصدر در انگارۀ دستور شناختیها و شباهت. تفاوت1شكل 

برای مثال نمود وجه مصدری و شیوة پردازش شناختی آن در ابیات مختلف یکی از 

 شود: قصاید خاقانی مشاهده می

 دل را ز تف مجمر غم ساختن گوهر        برگ عدم ساختن ستیسنت عشاق چ. 1

 بر نقش آب نقش قلم ساختن نتوان         افتنیط دهر خط وفا ــــــنتوان در خ. 2

 (315: 1388)خاقانی،  

ای از خاقانی است که هر دو دارای ردیف دو بیت باال مطلع و از ابیات میانی قصیده

مصدری است. اگرچه ظاهر ردیف از حیث ساختاری در هر دو بیت یکسان است، از 

ای رابطۀ فرایندی غیرپویا و بیت دوم غیرفرایندی دیدگاه شناختی، بیت نخست دار

 است. 

ها از منظر دستور شناختی، باید پیش از تحلیل ابیات و تفاوت ساختار اسکن آن

ها را با نمونۀ متناظرش در حالت فعلی تفاوت ظریف ساختار مصدری موجود در آن

کار جای مصدر، فعل بهمشخص کنیم. درواقع پرسش اینجاست که اگر در این ابیات به

ریافتن پاسخ دستور شناختی به این پرسش شد. برای درفت، چه تفاوتی ایجاد میمی

( دقت کنیم. در ساختار اسمی، مقولۀ زمان 6الزم است که مجدداً به نمودار باال )شکل 

شکلی متفاوت با فعل، مطرح موضوعیت ندارد؛ اما در ساختار مصدری، مقولۀ زمان، به

ن است که داند، ایاست. دلیل اینکه دستور شناختی مصدر را واسطۀ اسم و فعل می

که در کند؛ چنانمصدر گزاره را زمانمند و بدون تأکید بر آغاز و پایان زمان مطرح می

اساساً تعابیری است که در « مجمر غم ساختن»و « برگ عدم ساختن»های باال گزاره

 دهد، با این قید که در اینجا طول زمان مهم نیست.محور زمان رخ می
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کنیم. در بیت نخست، شان بررسی میساختار مصدری حال تفاوت ابیات باال را از حیث

در پایان هر دو مصراع در جایگاه ردیف قرار گرفته؛ اما این واژه عامل « ساختن»مصدر 

ها نیست؛ زیرا هر دو مصدر متعلق به یک فعل محذوف اسنادی است. اسکن ذهنی گزاره

ه به ضرورت وزن و بوده ک« است»درحقیقت ساختار نحوی بیت دارای یک فعل اسنادی 

های این بیت قافیه از کالم حذف شده است. طبعیتاً باوجود فعل اسنادی، شیوة اسکن گزاره

پذیرد؛ اما نکتۀ مهم این صورت فشرده و موجز صورت میتفاوتی با بیت بعد ندارد و به

 «.مصدر»است که عامل اسکن فعل اسنادی محذوف است و نه 

، در جایگاه ردیف قرار گرفته« ساختن»و « یافتن»های در بیت دوم، اگرچه واژه

ساخت نحوی این در دو مصراع است. ژرف« نتوان»عامل نحوی اثرگذار دستوری، واژة 

در هر حال با توجه به اینکه در «. ساختن نتوان»... و « یافتن نتوان»... چنین است: بیت 

« نتوان»ایندی است و ثانیاً مصدر ها غیرفردلیل وجود مصدر، اوالً ساختار گزارهاینجا به

 کند.شکل اسمی، اسکن میویژگی فعل را بدون توجه به زمان، و به

 . روابط2ـ3ـ3

 الف. فعل )فرایندها( 

شود: توانایی درک در دستور شناختی، فعل براساس دو اصل شناختی مهم تعریف می

بیعتاً افعال مبتنی بر . ط(Langacker, 2013: 108)روابط و پیگیری روابط در طول زمان 

کنش همچون حرکت کردن و سعی کردن ناظر بر اسکن ترتیبی و افعال حالتی 

 )اسنادی/ ربطی در زبان فارسی( بر اسکن موجز ناظر است.

 ب. غیرفرایندی

 قید

آید که طبق تعریف شمار میهای غیرپویا در دستور شناختی بهقید یکی دیگر از مقوله 

مثابۀ پیرایندة فعل )با سرعت کارش را تمام کرد(، حرف ت که بهسنتی، عنصر زبانی اس
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العاده العاده زیبا( یا قیدی دیگر )تقریباً فوقاضافه )سریعاً به داخل(، صفت )فوق

مثابۀ توصیف کنندة یک رابطه ــ و نه کند. در دستور شناختی، قید بهدرخشان( عمل می

یابد که صفت ت در این مسئله نمود میشود. تفاوت قید با صفیک چیز ــ تعریف می

را. به دیگر سخن، متحرک در صفت « رابطه»کند و قید یک را توصیف می« چیز»یک 

با سرعت کارش را »که مشخص است، در جملۀ چنان«. رابطه»است و در قید « چیز»

کند؛ حال را توصیف می« کار کردن»رابطۀ فعلی « با سرعت»، عنصر زبانی «تمام کرد

یک چیز )ماشین( را با جزئیات کیفی بیشتری « سریع»، واژة «ماشین سریع»ه در آنک

 کند. سازی مینمایه

 

 وارۀ قید در دستور شناختی. طرح1شكل 

 صفت

 37ای دستوری است که اسم را پیرایشصورت متعارف، ناظر بر مقولهتعریف صفت به

گردد. از یات بیشتری تبیین میشده )موصوف( با جزئکند. در این حالت، اسم پیرایشمی

گونه است: آید که توصیف آن اینحساب میای غیرپویا بهدیدگاه شناختی، صفت مقوله

کند که در این رابطه، سازی میای را میان یک متحرک و هستی نمایهیک صفت رابطه

(. ibid., 116)شود مثابۀ عنصر مشارک مستقل مورد توجه ظاهر نمیهستی مد نظر به

دلیلش این است که در ساختار صفت و موصوف، این موصوف است که در کانون 

کند. گیرد و صفت صرفاً یک ویژگی خاص را به آن موصوف اضافه میتوجه قرار می

، «لباس زرد»کند؛ مثالً در ساختار های مقولۀ رنگ را مطرح میالنگاکر در این باب مثال
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سازد. متصل می ناحیۀ خاصی از فضای رنگ )لباس( را به« چیز»عنصر زبانی زرد یک 

گیرد نیست که در کانون توجه قرار می« زرد»سازی، این هستی بنابراین در هنگام نمایه

واسطۀ هستی و موجودیتی مستقل دارد، بلکه چیز )لباس( در مرکز توجه است و به

 به ویژگی خاصی متصف شده است.  « زرد»

 

 ر شناختیوارۀ صفت در دستوطرح. 1شكل 

 صفت مفعولی

ساختار صفت مفعولی یکی از مقوالتی است که در دستور زبان فارسی آرای مختلفی 

اند که بر این آن پرداخته صورت ساختاری بهدربارة آن مطرح شده است. برخی به

اساس، ساختار صفت مفعولی در افعال مختلف ماضی، انواع گوناگونی را )همچون 

برخی نظریات فعل مجهول را از حیث متعدی یا الزم بودن و کند. نقلی( ایجاد می

به دستور  ترین دیدگاهاند. نزدیکبرخی نیز از منظر زبانی و نقشی مورد مطالعه قرار داده

طور کلی باطنی شناختی در این حوزه، نظریۀ مبتنی بر مقوله و میزان باطنی است. به

دارد. ایشان این « بن )ستاک( فعل + ه»ر نظری جامع دربارة کارکرد ساختارهای مبتنی ب

کند. بندی مینوع ساختار را در دو دستۀ فعل مجهول و عنصر ساختمانی حالت دسته

تواند است که می« شدن»عقیدة ایشان، در ساختار فعل مجهول، عنصر ضروری فعل به

د شد( شود، برده شده است، برده خواهها صرف شود )برده شد، برده میدر تمام صیغه

(. باطنی تفاوت میان فعل مجهول 031: 1382؛ نیز رک. فرشیدورد، 127: 1315)باطنی، 
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عنوان فعل واژگانی به ‘شدن’وقتی »کند: چنین تبیین میو فعل واژگانی )معلوم( را این

عنوان عنصر سازندة فعل کار رود، تنهاست )همچون هوا سرد شد(؛ ولی هنگامی که بهبه

 (.127: 1315)باطنی، « د، با یک فعل واژگانی همراه استکار رومجهول به

مثابۀ یک مقولۀ دستوری ویژة حاصل در دستور شناختی، ساختار صفت مفعولی به

شود. النگاکر چهار حالت را برای صفت مفعولی از روابط مرکب درنظر گرفته می

 گیرد:درنظر می

کند، حالتی است مطرح می ماضی بعید: نخستین حالتی که النگاکر برای این مبحث

و در زبان فارسی ماضی بعید نام دارد. در این حالت،  perfectکه در زبان انگلیسی 

ها برای رسیدن آن»شده مربوط به پیش از زمان مرجع است. مثالً در جملۀ رابطۀ نمایه

، زمان مرجع ــ که زمان اصلی مورد نظر در جمله «به هدف تالش زیادی کرده بودند

« بود»ــ زمان رسیدن به هدف است؛ اما آنچه در ساختار صفت مفعولی و فعل  است

گیرد. درواقع در سازی شده، زمانی است که پیش از رسیدن به هدف را هدف مینمایه

چنین ساختارهایی، دیدگاه بهینه متعلق به زمانی پیش از زمان مرجع است. النگاکر 

تار صفت مفعولی در ساختارهای منتج از انداز ساخکند که این نوع چشمتأکید می

 کند:ماضی بعید را نیز توجیه می

 

 وارۀ ماضی بعید در دستور شناختی. طرح1شكل 

که در ساختار ماضی التزامی )بن فعل+ ه + باش + ادات تصریف( نیز دقیقاً چنان

همین وضعیت وجود دارد. در تمامی این حالت، ساختار صفت مفعولی و فعل آن 

سازی مشارک نهایی یا وضعیت نهایی فرایند، واسطۀ کانونیند نهایی فعل را بهفرای
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مسئلۀ مهم در ساختار مذکور این است که  (.Langacker, 2013: 121)سازد برجسته می

 شود.از زمان گذشته به زمان بعدتر نگریسته می

شاعران در  تر این مسئله و شیوة کاربست آن در تحلیل تعبیرسازیبرای تبیین واضح

توانیم برای نمونه به این غزل معروف حافظ رجوع کنیم که با مطلع شعر فارسی می

 شود:ذیل آغاز می

 و شاب زده خیبه ش ییو صال ریپ نشسته        فته بود و آب زدهمغان رُ یسرا درِ

 (014: 1378)حافظ، 

ال دیگر غزل تا ، تمامی افع«زده»و ردیف « رُفته بود»واضح است که به اعتبار فعل 

با قرینۀ « بود»ها فعل پایان بیت ششم نیز دارای ساختار ماضی بعید است که در  آن

لفظی حذف شده است. از بیت هفتم به بعد ساختار ماضی بعید به ساختار ماضی ساده 

 شود:تبدیل می

 زدهخمارکش مفلس شراب یا که      خندان گفت یسالم کردم و با من به رو 

افکند، ای که دستور شناختی بر مطالعۀ ردیف و سایر افعال در این شعر میهپرتو تاز

کند. زمان شکلی تازه واکاوی میانداز آن را در فرایند تعبیر بهاین است که شیوة چشم

شدن درِ زده رُفته و آب »های مرجع این شعر تا پایان بیت ششم زمانی پس از زمان

و تمامی افعال دیگری « صال زدن پیر مغان بر پیر و جوان»، «نشستن پیر مغان»، «میخانه

ای گونهاست. درواقع آرایش صحنه بهاست که در ساختار عمودی غزل توصیف شده 

است که حافظ در مقام راوی یا کارگردان، با استفاده از دیدگاه بهینۀ ویژة موجود در 

ر( و هم زمان پیش از ماهیت صفت مفعولی، هم زمان مرجع )زمان مورد روایت در شع

آن )زمان الزم برای ایجاد صحنۀ روایت( را توصیف کرده است. از بیت هفتم به بعد، 

دیگر ساختار ماضی بعید در شعر وجود ندارد و این مسئله تعبیر کامالً متفاوتی را برای 

ه در بیت هفتم به بعد، دیدگاه بهین« سالم کردم»روایت کالم ایجاد کرده است. از گزارة 

از زمان پیشامرجع خارج شده و صرفاً به زمان مرجع )زمانی که حافظ کنشگر است( 
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واسطۀ تغییر زمان فعل از ماضی بعید محدود است. درواقع از بیت هفتم به بعد، شاعر به

به ماضی ساده، توصیف صحنه را رها کرده و خود وارد صحنۀ روایت شده که طبیعتاً 

 وتی را در تعبیر کالم ایجاد کرده است.این مسئله آرایش کامالً متفا

 ـ مجهول

واسطۀ صفت مفعولی های دستوری که بهیکی از پرکابردترین و مشهورترین ساخت

آید، ساختار مجهول است. بنابر آرای مطرح در دستور شناختی، در ساختار پدید می

ست، که در نمودار مشخص افرایندی مواجهیم که در آن، چنانمجهول، ما با شبه

گذارد. باید دقت کنیم که مشارک)های( سطح باال بر مشارک)های( سطح پایین اثر می

ساز ساختار متحرک/ ثابت واژ صفت مفعولیمشارک سطح باال متحرک است، اما تک

دهد که سازی به این صورت رخ میسازد. این ملغیموجود در ریشۀ فعل را ملغی می

ه مشارکی که در جایگاه ثابت قرار داشته است، واژ صفت مفعولی نقش متحرک را بتک

 صورت بصری در نمودار ذیل مشاهده کرد. توان بهکند. این مسئله را میاعطا می

 
 وارۀ مجهول در دستور شناختی. طرح11شكل 

مطلع ذیل از یکی از غزلیات سعدی، شیوة مواجهۀ دستور شناختی با ساختار مجهول را 

 نمایاند:می

 انددهیجان و انس دل و نور د کآرام        انددهیز رحمت محض آفرمگر  نانیا

 (166: 1302سعدی، ) 

، در ظاهر یکسان است، «انددیده»و « اندآفریده»ساختار هر دو فعل در بیت، یعنی 

« اندآفریده»اما این دو فعل از نظر ساختی و نحوی تفاوتی اساسی با یکدیگر دارد. فعل 
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شمار است و بنابراین، این فعل مجهول به« اندشده آفریده»شدة درواقع صورت کوتاه

معطوف به عناصر نحوی ماقبل خود یعنی « دیده»آید؛ حال آنکه در مصراع دوم، می

متصل به دیده « اند»کند. است و نقش مسند را در کالم ایفا می« انس دل»و « آرام جان»

حلیل ما صرفاً متوجه فعل نخست خواهد باشد. بنابراین تمی« است»نشانۀ فعل اسنادی 

 بود. 

« مگر خدا اینان را ز رحمت محض آفرید!»بوده است: گونه ساخت گزاره اینژرف

در « آفرید»پذیر و فعل در نقش کنش« اینان»در نقش کنشگر و « خدا»در این صورت، 

. حال آنکه بودساخت که زمانمند میجایگاه رمزگذار کنش، فرایندی پویا را نمایان می

پذیر حقیقی( در جایگاه فاعلی و متحرک )کنش« اینان»با حذف کنشگر )خدا( از جمله، 

واژ صفت مفعولی جمله قرار گرفته است. در این حالت، با توجه به حذف کنشگر، تک

صرفاً نشانگر کنش کنشگر محذوف است و به همین دلیل فعل « آفرید»متصل به 

برداری سکن شود و از همین رو شیوة اسکن به شکل عکستواند در ساختار پویا انمی

 پذیرد. و موجَز صورت می

 ـ صفت مفعولی حالتی

این مدل از ساختار صفت مفعولی را به این دلیل حالتی نامیده  (122 :2013)النگاکر 

کند و درعین حال، با دو است که یک حالت ایستا )شبیه افعال حالتی( را رمزگذاری می

است. النگاکر این ساختار را شامل دو زیرشاخۀ شین صفت مفعولی متفاوت ساختار پی

داند. نوع اول، یعنی صفت مفعولی حالتی الزم که در زبان می 31و متعدی 38الزم

رود و نمایانگر صیرورت است، درواقع یک کار میبه is+ p.pانگلیسی با ساختار 

کند. النگاکر این جمله را برای این یسازی ممثابۀ صفت نمایهوضعیت غیرپیچیده را به

 زند:حالت مثال می

The water is frozen ()آب یخ زده است 
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( و یک ساختار گذشتۀ isساختار باال در زبان انگلیسی، از یک فعل )در مثال باال 

( تشکیل شده است. در ساختار انگلیسی، چنانچه یک فعل frozenکامل )در مثال باال 

یابد؛ کار رود، نقش صفت میدر حالت گذشتۀ کامل به beفعال بالفاصله پس از ا

چنینی نیز مؤید این مسئله است. در این مدل ساختارها، های اینکه معنای گزارهچنان

نمایاند که در آن، مشارک )در صرفاً یک مشارک وجود دارد و  فعل یک فرایند را می

در مثال باال از مایع به جامد(. گردد )مثال باال آب( دچار یک تحول و صیرورت می

واره ( را ــ که در دایرة پایانی طرحp) 04واسطۀ تحول، یک ویژگیمشارک در اینجا به

که در مثال باال، سازد که پیش از آن دارا نبوده است؛ چنانمشخص است ــ نمایان می

ی آشکار واسطۀ ساختار صفت مفعولتر نداشته است، بهزدگی را که پیشآّب ویژگی یخ

  01کرده است.

 

 های صفت مفعولی حالتی نوع اول و دوم ها و شباهت. تفاوت11شكل 

سازی فرایندمحور را که محدود ساز نوعی نمایهمفعولیصفت« ه»در ساختار متعدی، 

یافتۀ مشارک( است، به گزاره تحمیل = ویژگی و حالت صیرورت propertis) =  pبه 

، متحرک «ها طول کشیدشده مدتبازسازی ساختمان منهدم»کند. مثالً در جملۀ می

حقیقی فعل )فردی که ساختمان را منهدم کرده است(، تغییری را بر ثابت جمله، یعنی 

واسطۀ وجود فعل، ساختار کند. طبیعتاً بهمتحرک صفت مفعولی )= ساختمان(، اعمال می

 شود. ل تبیین میجمله فرایندمحور است. تفاوت این دو ساختار در ابیات ذی
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 صفت مفعولی حالتی نوع اول

 ای از صفت مفعول حالتی با فعل الزم آمده است:در بیت ذیل از غزلیات عطار، نمونه

 یبار کیدر تو زند آتش ترسابچه  تا      نیلحظه برم بنش کیافسرده  خیهمچو  یا

 (541: 1331)عطار،  

ساخت لت ندایی خارج کنیم. ژرفبرای بررسی نوع صفت مفعولی، باید آن را از حا

دلیل وجود ساختار حال به«. تو همچو یخ فسرده هستی»گونه بوده است: کالم این

صورت پایه و پیرو تنظیم شده است. نکتۀ مهم در اینجا، توجه به ندایی، نحو کالم به

جان تو( است که در حالت طبیعی، جان و نفس « ) = تو»عامل ارجاعی فسرده، یعنی 

در اینجا « فسرده»ای صفت سرزندگی و شادابی است. بنابراین صفت مفعولی دار

دهد و با توجه به اینکه عامل بیرونی برای آن ذکر نشده، از نوع صیرورت را نشان می

محسوب « تو = جان»( جدید برای pدر اینجا یک ویژگی )« فسرده»آید. شمار میاول به

کردن ترسابچه، برپایۀ همین یعنی آتش روشن شود که تبیین کالم در مصراع دوم، می

«p » صورت پذیرفته است. بنابراین صفت مفعولی در اینجا در جایگاه متحرک نحوی

 شود.شکل موجَز اسکن میدلیل غیرفعلی بودن، بهمصراع دوم قرار گرفته است و به

 

شن کردن آتش )برای تو/ جان                 تو/ جان فسرده  عملکرد صفت مفعولی      رو

 رفع فسردگی(

یک نکتۀ بسیار مهم در تشخیص صفت مفعولی حالتی نوع اول این است که باید به 

 نبودِ علت خارجی در کالم توجه کنیم. برای مثال در این بیت از نظامی:

 مرده است شیخورندگ یروین              تنم فسرده است یخورشیاز ب

 (244: 1313)نظامی گنجوی،  

خورشی( رخ داده دلیل عامل بیرونی )بیداده برروی تن )فسردگی( بهصیرورت رخ

خورشی تنم را بی»بود: چنین میساخت ایناست. درواقع ساختار فعلی عبارت ژرف
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هایی ذیل صفت مفعولی حالتی نوع دوم بنابراین چنین گزاره«. فسرده ساخته است

 شود.بندی میدسته

 دوم )افعال متعدی( صفت مفعولی حالتی نوع

 دهد:بیت ذیل از سعدی، حالت دوم صفت مفعولی حالتی را نشان می

 دهیگنجشک پر یطفل دوان درپ چون         میکرد دهیفایبس در طلبت کوشش ب

 (044: 1302)سعدی، 

ساختار نحوی ـ  فعلی مصراع دوم با ساختار صفت مفعولی حالتی نوع دوم در 

ارای مطابقت است. توضیح این مطلب چنین است: بدیهی ( د11نمودار باال ) شکل 

در « طلب»در مصراع دوم از حیث مصداقی/ معنایی مرادف با « گنجشک»است که 

مصراع نخست است و هردو مصراع تصاویری هستند که یک مفهوم واحد را در 

سازند؛ لیکن شیوة های ذهنی )مصراع نخست( و عینی)مصراع دوم( نمایان میساحت

ن عبارات زبانی در مصراع دوم کامالً با مصراع اول متفاوت است؛ به این معنا که اسک

سازی کرده و نوع اسکن ترتیبی است؛ حال آنکه در مصراع اول فرایندی پویا را نمایه

مثابۀ متحرک، به« طفل دوان»مصراع دوم، تعبیر صحنه به شکل موجز اسکن شده است. 

اصلی در جایگاه ثابت قرار دارد ــ اثر گذاشته و به بر کنش گنجشک ــ که در ساختار 

رو دیگر کنش  این ترتیب، نقش گنجشک از ثابت به متحرک تغییر کرده است؛ از این

طفل در صحنه رمزگذاری نشده، بلکه کنش گنجشک یعنی پریدن در کانون توجه قرار 

ز گنجشک را صیرورت و پروا« پریده»صفت مفعولی در « ه»گرفته و اسکن شده است. 

شکلی رمزگذاری کرده ــ که با تأثیر متحرک اصلی یعنی طفل صورت پذیرفته ــ به

 شکل موجَز اسکن شود.  ، و نه فرایند پویا، به«تصویر»مانند است که صحنه به
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 . نحوۀ عمل صفت مفعولی در بیتی از سعدی12شكل 

 فارسی(  صفت فاعلی )صفات فاعلی و افعال استمراری در زبان

ترین موضوعاتی که النگاکر مطرح کرده، مسئلۀ افعال کنشی )در دستور یکی از جذاب

و افعال  02شناختی: صفات فاعلی( و تجربی مفید معنای جریان و استمرار

است. مراد از افعال استمراری در اینجا افعالی است که در انگلیسی با  03غیراستمراری

(. این افعال یا Ali is drawing a pictureرود )نمونه: کار میبه «to+be+ing» ساختار

مفید معنای استمرار در کنش و تجربه است، یا وقوع فعل در زمان حال را نشان 

بر تمامی ساختارهای صفت بنابراین چنین ساختاری در زبان فارسی، عالوه 00دهد.می

های ماضی و مضارع با فاعلی )رونده، کوشا و...(، تمامی افعالی را نیز که در زمان

 رفتم، دارمروم، میافعالی همچون می 05گیرد؛رود، دربر میکار میبه« می»پیشوند 

  06رفتم.روم و داشتم میمی

شرح ذیل قائل است. با النگاکر تمایزی ظریف میان افعال استمراری و غیراستمراری به 

 توجه به این دو مثال: 

 علی نقاشی کشید. -

 کشد.شی میعلی دارد نقا -
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کند که در مثال اول، دامنۀ بالفصل و دامنۀ حداکثری النگاکر به این نکته اشاره می

دهد که یک دید حداکثری یکسان است؛ به این معنا که چنین ساختاری به ما اجازه می

دست آوریم و تمام فرایند کشیدن نقاشی را تماماً در ساحت یک قاب از صحنه به

و ادراک کنیم. حال آنکه در مثال دوم یعنی کاربست افعال مفید تصویری ذهنی مشاهده 

معنای استمرار، آغاز و پایان فرایند کشیدن نقاشی خارج از فرایند تعبیر و ادراک آن 

بایست دانیم که علی طبیعتاً میقرار دارد. توضیح این مسأله چنین است: اگرچه ما می

پایان خواهد برد، درعین حال شیوة ساخت کشیدن نقاشی را آغاز کرده باشد و آن را به

شود که قاب بصری ذهنی ما صرفاً بخش محدودی از فرایند، نحوی عبارات سبب می

کند؛ به بیان دیگر، یعنی فاصلۀ میان آغاز تا پایان کشیدن نقاشی، را دریافت و ادراک 

حداکثری برای استفاده از افعال غیراستمراری برای افعال مبتنی بر کنش یک دامنۀ دید 

که استفاده از افعال استمراری، یک دامنۀ بالفصل کند؛ درحالی خواننده ایجاد می

های خاصی دهد بخشآورد که صرفاً به او اجازه میدیداری را برای مخاطب پدید می

 از صحنه را ببیند.

 
 (Langacker, 2013: 65) . تفاوت دامنۀ شناختی در ساختار استمراری و غیراستمراری13شكل 

های استمراری در متن ادبی و شعر این بنابراین یکی از کاربردهای بسیار مهم ساخت

تر مشاهده کند؛ تواند صحنۀ توصیفی شاعر را از نزدیکاست که مفسر در این حالت می

کند و تر بیان میشکلی عمیقبه دیگر بیان، در این حالت مؤلف واقعۀ توصیفی را به

 & Giovanell)  کندهمانی با متن برقرار میای مبتنی بر اینهخواننده نیز رابط

Harisson, 2013: 52 .) 
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 مشاهده کرد:«( دیدن»توان در ابیات ذیل از سعدی )فعل مصداق این نکته را می

 را ینباشد مو یو دلبند یزیدالو نیو              را یرو دمیند ییبایو ز یخوب نیمن بد -

 نمیبیدوست برخوردار م یرا ز رو یسعد کهی      بوالعجب کار نتیه اک دیآیز گردون نعره م -

در بیت نخست یک ساختار عام است که مفهوم « دیدن»واضح است که ساختار فعل 

کند و دارای دامنۀ حداکثری است؛ حال زمان را در حالت حداکثری و بدون قید بیان می

دهد که آغاز و پایانش را نشان می آنکه در بیت دوم، ساختار استمراری یک صحنۀ ویژه

کند. توجه به این مسئلۀ فرد را توصیف میکامالً مشخص نیست و اتفاقی منحصربه

ای را بر مطالعات زبانی در شعر فارسی، با تکیه بر شیوة کاربست فعل، ظریف پرتو تازه

 اند. نمایای را از شیوة کاربست فعل در اشعار فارسی میافکند و ابعاد تازهمی

 . نتیجه4

در این پژوهش، دو پرسش و فرضیه را دربارة کیفیت و چگونگی کاربرد دستور 

شناختی در تحلیل شناختی شیوة روایت اشعار فارسی مطرح کردیم و با تحلیل مبانی 

ها را آزمودیم. نتایج پژوهش ذکرشده در پیکرة متنی، شامل تعدادی از اشعار فارسی، آن

دستور شناختی با تکیه بر مسائلی همچون روابط نما/ زمینه،  حاکی از این است که

های دستوری، قابلیت تحلیل شیوة اسکن ناحیۀ ارجاع و کاربست معنایی/ ذهنی مقوله

روایت اشعار فارسی را داراست. بنابراین دستاورد پژوهش حاضر تبیین کارکردهای 

 دستور شناختی در تحلیل شیوة روایت شعر فارسی است.

تر به این شرح است: دستور شناختی با تکیه بر نگرانهج پژوهش در بیانی جزئینتای

های دستوری برمبنای شیوة فرایند اسکن ذهنی، تحلیلی بسیار متفاوت با تعریف مقوله

مثابۀ های زبانی بهدهد. در دستور شناختی، گزارهدست میهای زبانی بهشیوة تعبیر گزاره

نحوی شود که در ذهن ساخته و در قالب عبارات بهفته میهایی ذهنی درنظر گرصحنه

ها و ها و عناصر دستوری ابزار توصیف صحنهشود. بنابراین مقولهویژه تعبیر می

های دستوری را نه براساس نقش آید. دستور شناختی مقولهشمار میتعبیرهای ذهنی به
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کند و همین نگاه بندی میهها در جمله، بلکه برمبنای پویایی و فرایندی بودن دستآن

های دستوری در نحوة تعبیر شعر را با تکیه بر های کاربردی مقولهدیگرگون تفاوت

سازد. از دیگر سو، با توجه به اینکه دستور تحلیل شیوة اسکن ذهنی شاعران نمایان می

 کند و شعر نیز معنا را دربندی میهای دستوری را براساس معنا دستهشناختی مقوله

توان تلقیات دستور شناختی را دهد، میساحتی متفاوت با زبان عادی انتقال می

ابزارهایی مناسب برای تحلیل شیوة روایت و انتقال معنا در شعر درنظر گرفت. در 

های دستور شناختی درباب هریک از نگریپژوهش حاضر نشان دادیم که جزئی

های فارسی کارآمد است. مقوله مقوالت دستوری چگونه در بررسی شیوة روایت شعر

دلیل عدم اثرگذاری در فرایند، تأثیری در دستوری اسم، حرف اضافه، قید و صفت به

های اسم و صفت همچون مصدر، ساختار شیوة روایت شعر ندارد؛ حال آنکه زیرمقوله

ای در بررسی شیوة روایت شکل ویژهمجهول، ساختار صفت مفعولی و فاعلی به

 .کاربردی است

 هانوشتپی
1. Cognitive grammar 

2. Cognitive linguistics 

داند و توسط ای از ساختارهای نحوی شناختی می. رویکرد دستور ساختی که زبان را مجموعه3

( از Adele E. Goldberg( و گلدبرگ )Charles Fillmoreشناسانی همچون فیلمور )زبان

ای شناختی است که البته ذکر یافته، نیز آشکارا دارای سویهم به بعد( بسط  1188اواخر قرن بیستم )

 جزئیات نظری آن به بحث ما مرتبط نیست.

است )برای  این موارد در منابع مختلف ذیل دو اصل تعهد شناختی و تعمیم نیز معرفی شده .0

 (.18ـ15: 1318خورشید، ؛ نیز بهرامی20ـ16: 1381مهند، اطالعات بیشتر رک. راسخ
5. Semiological function 

6. Conceptualization 

7. Sphere of shared attention  

8. Referential Scene 

9. Intersubjective situation 

10. construe 
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11. the Temporal dimension 

12. Processing time  

13. Medium of conception  

14. Conceived time  

15. Sequential scanning  

16. Summary scanning 

17. Cumulative representation  

جای موجَز و های مختصر و مفصل را بهجای اسکن و اصطالح. صفوی اصطالح ضبط صحنه را به18

یکی دیگر از عواملی که لنگاکر در تعبیر صحنه مطرح ساخته، ضبط »یابی کرده است: ترتیبی معادل

گردد. وی دو نوع ضبط مفصل و ضبط مختصر صحنه بازمیصحنه نام دارد که به نوع ساخت شرح 

پردازد و به توالی وقوع سازد. در ضبط مفصل، گوینده به شرح رویداد میرا از یکدیگر متمایز می

 .(316: 1387 ،ی)صفو« پردازدآن رویداد می

19. Gerard Genette 

20. Reference point relationship  

21. Activated knowledge domains  

22. Referent’s dominion 

23. Action chain 

24. Figure  

25. Ground  

26. Trajector 

27. Landmark 

28. Option of focusing  

29. Focal participant 

های دستوری، بر این دست دادن تعریف مفهومی برای مقوله. النگاکر باوجود تالش بسیار برای به34

صورت مفهومی تعریف کرد؛ شود بهها را هرگز نمیکه بعضی از مقولهمسئله تأکید کرده است 

شود؛ افعالی ساخته می oughtشکل شان بههمچون افعالی که در زبان انگلیسی ساختار گذشته

 (. ibid., 96و... ) buy ،bringهمچون 
31. Entity 

32. Processual relation 

33. Relation non-processual 

34. Thing(s)  

لحاظ مفهومی کند تا جمع بستن اسم را بهاستفاده می« ها روی زمین ریختندآب»النگاکر از مثال  .35

ای ها نمایانگر مقدار زیادی آب در ذهن گوینده است که درواقع مجموعهتوضیح دهد. مفهوم آب

شود. ر میمثابۀ یک مجموعۀ گشتالتی تصومثابۀ قطرات آب، بلکه بهاز قطرات آب است که نه به
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پایین برای تحقق برجستگی در کل گشتالتی که النگاکر در اینجا بر عدم برجستگی عناصر رده

 (.ibid., 107یابد، تأکید کرده است )مثابۀ اسم تحقق میبه
36. Reification 

37. Modify  
38. Stative- adjectival (intransitive)  
39. Stative- adjectival (transitive) 
40. Property  

. از دیدگاه دستور شناختی، تفاوت ظریفی میان ساختار صفت مفعولی برساخته از افعال حالتی الزم 01
با ساختار مجهول وجود دارد. در ساختار مجهول، لزوماً یک کنشگر ــ که در ساختار مجهول 

گذارد. این می شود ــ اثرمحذوف است ــ بر ثابت ــ که در ساختار مجهول به متحرک تبدیل می
واسطۀ درحالی است که در ساختار حاضر، در مدل برساخته از افعال حالتی الزم، صیرورت به

پذیرد. بنابراین طبق تعریف دستور شناختی، عوامل طبیعی، و نه یک کنشگر خارجی، صورت می
ون شود، همچها عامل خارجی باعث ایجاد صیرورت در اسم میمجهول بودن جمالتی که در آن

که دکتر فرشیدورد آن را با توجیه ساختاری، حالت مجهول درنظرگرفته است، « کتاب چاپ شد»
شود )برای اطالعات بیشتر دربارة صورت عملی و با توجه به مباحث فلسفۀ زبان اثبات میبه

 (.033: 1382نظریات دکتر فرشیدورد ذیل فعل مجهول رک. فرشیدورد، 

42. Progressive verb form  
43. Non-progressive verb form 

کنند( که های کنش و تجربه )افعالی که انرژی فیزیکی را منتقل نمیدر این مبحث، باید به کلیدواژه .00
کنند، تأکید و توجه کنیم؛ چراکه در بسیاری از اشعار، یک کنش یا تجربۀ خاص را توصیف می
و از بحث ما خارج است. همچون این بیت  رودکار میافعال استمراری در حالت شمول زمانی به
 از حافظ و بسیاری از ابیات دیگر مشابه آن:

 زنمیمی تا من در طلب هر روز گام ستیعمر
 

 

 
 

 

 زنـم یمـ  ینامکیشفاعت هر زمان در ن دست
 

کند؛ ای ویژه رخ داده، توصیف نمیطبیعتاً در اینجا شاعر تجربه یا کنش زیستی خاص را که در لحظه
شمول زمانی « زنممی»به افعال « هر زمان»و « ست تا...عمری»کار بردن قیدهای زمانی که با بهبل

 بخشیده است. 
هم معنا کرد که در هر صورت « درحال...»صورت توان چنین افعالی را بهالبته در زبان فارسی می .05

توان به دو شکل را می Ali is drawing a pictureبازهم مفید معنای استمرار است. مثالً جملۀ 
کشد؛ علی درحال نقاشی کشیدن است. درواقع یک حالت بازگردانی کرد: علی دارد نقاشی می

که آورد. چنانرا در جمله پدید می« حال»بازگردانی در زبان فارسی این است که اصطالحاً وضعیت 
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عل در حالت استمرار مورد در زبان انگلیسی و معنای انجام ف ingذکر شد، در اینجا صرفاً حالت 
 نظر است.

آورد، معطوف به زبان انگلیسی است ( برای صفت فاعلی می120 :2013هایی که النگاکر )مثال .06

که ذکر شد، در زبان فارسی تمام گیرد؛ اما چنانرا دربر می ingو انواع ساختارهای فعل و 
 شود:اعلی را شامل میو نیز تمامی ساختارهای صفت ف« می»ساختارهای همراه با 

A monkey is climbing the tree. 
The monkey climbing the tree is very cute. 
Climbing the tree, the monkey lost its grip. 
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