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های ناب استاد گرانقدر، دکتر آزیتا افراشی  ها و ایده نامه بدون راهنمایی به انجام رسیدن این پایان 

 شوق و عالقة مرا جهت بخشید. ایشان بود که  کالم گیرا و دانش بی مثال این .نبود ممکن 

ها، زحمات خانم  ها برای سپاسگزاری اندک هستند، اما باید با همین اندک واژه هرچند گاهی واژه

و   هستند سپاس بگویم که به معنای واقعی کلمه، یک معلم و استاد  نهایت  بی بیک را دکتر آتوسا رستم 

شناسی  این راه از هیچ کمکی به من دریغ نکردند. و در نهایت باید از تمام اساتیدم در گروه زبان  در 

ای بکر و غنی از  همگانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سپاسگزاری کنم که تجربه

درست   تحصیل را برایم رقم زدند؛ به خصوص استاد عزیزم جناب دکتر یحیی مدرسی که نه تنها شیوه

را نیز در جوار ایشان یاد   و دقیق پژوهش علمی را در جوار ایشان آموختم، بلکه راه و روش زندگی

 گرفتم.
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 چکیده

دهی، پردازش و انتقال اطالعات در نظر  زبان را به عنوان ابزاری برای سامان  ، زبان شناسی شناختی

ان شناختی بر شناسزبانی شناختی هستند. شناسزبانگیرد. استعاره و مجاز از جمله موضوعات مهم در می

ها دنیای ها با استفاده از آنبنیادی هستند که انسان   سازوکار    دو  ، این باورند که استعاره و مجاز مفهومی

تر ساز و کاری اساسی  ، کنند. با وجود اینکه مجاز در ارتباط با زبان و شناختسازی میاطراف خود را مفهوم

ان شناختی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی شناسزبان تر مورد توجه  دارد، نسبت به استعاره کم

تعاریف   است.  بندی انواع آن در زبان فارسیی شناختی و دسته شناسزبانمجاز در زبان فارسی از دیدگاه  

افزاید  سنتی مجاز همگی بر این فرض استوارند که مجاز ابزاری ادبی است که بر جذابیت و شکوه سبک می 

روش انجام .  تفکّرو    روزمرّه ای در زبان  اند، نه پدیده همگی آن را در سطح واژگانی بررسی کرده   ادیبانو  

نگارنده پس از بررسی سه جلد کتاب داستان کوتاه  نوع توصیفی و تحلیلی است.ای و از  پژوهش پیکره 

داستان کوتاه    ۱۵داستان کوتاه رئالیستی و ناتورالیستی،    ۱۵معاصر به کوشش دکتر حسین پاینده، متن  

های مجاز مفهومی بررسی کرده و پس از داستان کوتاه پسامدرن معاصر را برای یافتن نمونه   ۲۰مدرن و  

های است. سپس تمامی جمالت و نگاشت  کرده نمونه مجاز مفهومی استخراج    ۱۶۱تجو به شیوة دستی  جس

بندی شدند. از این گروه دسته  ۱۶شده در  های استخراج مفهومی به دقت بررسی شدند و در نهایت نمونه 

های مجازی نیز الگوی این نگاشتمورد از مجازهای مفهومی بر پایة حذف استوار نبودند.  ۳۹ ، مورد ۱۶۱

های علیّت، مکان در فضا ، تحت عنوان ( معرفی کرده بود۲۰۰۶تری که وارن )بندی عمومی دسته بر اساس  

بهتفکیکسبکداستانکوتاهها  چنین این نمونههم  بررسی شد.و زمان، مالکیّت، ترکیبی و بازنمایی  

 هاتعیینشد.فراوانیآنمعاصر)رئالیستیوناتورالیستی،مدرنوپسامدرن(بررسیشدهو

 سازی، حذف، نگاشت مجازی، الگوی شناختی، زبان، مجاز مفهومی، مفهومشناسزبانکلمات کلیدی: 
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 گفتارپیش 



ان بوده است. این پدیده شناسزبانهایی است که همواره مورد توجه پژوهشگران و  زبان یکی از پدیده 

گیرد و هر گروه و تحلیل قرار می  انسان است از بسیاری جهات مورد بررسی و تجزیه   مخصوص نوع  که  

ان شناسزبانهای پیچیده و پنهان آن را آشکار سازند. در این میان  کنند تا جنبهان تالش میشناسزبان از  

های د پژوهش . در این رویکردانندمیبندی و پردازش اطالعات  ای برای سازمانشناختی، زبان را پدیده 

از   امر  این  که  است  واضح  پر  که  انسان  نوع  ذهنی  نظام  برای کشف  است  راهی  باالیی   اهمّیتزبانی 

لیکاف است.  جانسون  ۱برخوردار  عنوان    ۲و  با  خود  کتاب  آناستعاره در  با  که  میهایی  زندگی   ۳کنیم ها 

، از استعاره و مجاز به عنوان دو ساز و کار شناختی سخن به میان آوردند. البته تا چندین سال  (۱۹۸۰)

در دو دهة  توجهی قرار گرفته بود. اما  ان تنها استعاره را مورد توجه قرار داده و مجاز مورد کم شناسزبان

های زبان فارسی هش در زمینة مجاز صورت گرفته است. در پژو  متعددیی  شناسزبانهای  اخیر پژوهش 

پژوهش  خالی  میجای  احساس  آشکارا  مفهومی  مجاز  به  مربوط  حالیهای  در  از شود.  بسیاری  که 

 تری نسبت به استعاره دارد. ان معتقدند مجاز حتی سازوکار بنیادی شناسزبان

ر تر ساختن این سازوکانامة حاضر کوشش بر این بوده است که نخستین گام در جهت روشندر پایان

نمونه  یافتن  برای  بنابراین  انجام شود.  با بنیادی شناختی  را  فارسی، کار  زبان  از مجاز مفهومی در  هایی 

 م.  ی های کوتاه معاصر آغاز کردای از داستانمجموعه 

 مواردی  که است یافته اختصاص پژوهش کلیات به اول است. فصل فصل پنج شامل حاضر پژوهش

 های جنبه بخش در .شودمی داده  توضیح آن در پژوهش انجام ضرورت و  اهمیت پژوهش،  مسئلة همچون

  خود از پیش هایپژوهش  سایر از را پژوهش  این که پردازیم می مسائلی ذکر به نوآورانة پژوهش و جدید

 فرضیات و بگیرد  صورت  پژوهشی چنین است شده  باعث که  اساسی االتوس است. سپس کرده  متمایز
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 به اختصار تحقیق  این راه  سر بر موجود موانع پایان گردد. درمی ارائه کند، می بیان باب این  در را نگارنده 

 .شودمی داده  شرح

و   شناختی یشناسزبان  در کلیدی مفاهیم تعریف بر عالوه  که است نظری مالحظات دوم شامل فصل

 .پردازد مجاز و انواع آن می معرفی به ایپیکره  یشناسزبان

به  ةپیشین فصل سوم   غیرایرانی  و  ایرانی  پژوهشگران  آثار  بررسی  به  زمینة   پژوهش،  در    طور مجزا 

رویکرد  مفهومی    مجازهای همشناسزبانبا  و  شناختی  با ی  مجاز  سنتی  تعاریف  بر  کلی  مروری  چنین 

 پردازد.رویکردی شناختی می

ابتداها پرداخته می در فصل چهارم به تحلیل داده  از درون   مجازهایاستخراج    ة شیو  شود.  مفهومی 

ارائهای جمعداده   ، گاه آن  شود، پیکره توضیح داده می با  ها و نمودارها مورد تحلیل و جدول   ة آوری شده 

 شود.بندی انواع مجاز پرداخته میدر این بخش به طبقه گیرد.بررسی قرار می

ز مفهومی موجود در داستان کوتاه  در فصل پنجم انواع مجاگیری اختصاص دارد.  فصل پنجم به نتیجه 

شود که آیا تمام انواع مجاز مفهومی معاصر بررسی شده و با تعاریف سنتی مجاز مقایسه شده و بررسی می

داده می ارائه  برای مجاز مفهومی  الگویی  یا خیر. همچنین  استوارند  شود که جوهر آن معنای بر حذف 

 فرهنگی و مجاورت مفهومی است.-بافتی
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 . مقدمه ۱.۱
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آید،بهخودیخودموضوعیجذابودرخورمطالعهاستکهچونهمیشهوبهچهکارمیدیگرعلوم

وکاوجاهمراهِانساناست،هموارهموضوعپژوهشقلمدادشدهوپیوستهازمنظرهایگوناگونموردکندهمه

(.١٣95:١7،افراشیقرارگرفتهاست)

پژوهش مبنای رویکردهایمختلفیکه میان زباز بههای را زبان زبانشناسیشناختی انیهستند،

ابزاریبرایسامان گیرد.درحوزةموردوصف،تحلیلدهی،پردازشوانتقالاطالعاتدرنظرمیعنوان

.برایناساس،صورت(٢6:همان)ایبرخورداراستویژهاهمّیتمبانیمفهومیوتجربیِمقوالتزبانیاز

بندی،بندیِکلیوعام،اصولمقولهقل،بلکهبهمثابۀبازنمودهایسازمانهایزباننهبهشکلمستساخت

،٢وکویکنز١گیرارتس)شوندثرازتعاملبامحیطوتجربۀآندرنظرگرفتهمیأسازوکارهایپردازشومت

٢007:٣٣).

باوجوداینکهمجازدرارتباطشناختیهستند.یشناسزبانازجملهموضوعاتمهمدر5ومجاز4استعاره

شناختیقرارانشناسزبانترموردتوجهتردارد،نسبتبهاستعارهکمبازبانوشناختسازوکاریاساسی

هایاستعاریومجازی«اینسبتاکوتاهبهنام»قطبرومنیاکوبسندرمقاله(.٢00٣،)بارسلوناگرفتهاست

تحولیانقالبیدراینزمینهبهوجودآوردوبانظریاتموجودبودتاحدیفاصلهگرفت.

بندیانواعآنشناختیودستهیشناسزبانبررسیمجازدرزبانفارسیازدیدگاهحاضرپژوهشهدف

فارسی زبان مفهومدر بهتر بهشناخت است امید که نظامذهنیاست بهتر ودرک زبان این در سازی

سخنورانآنکمککند.



 
1 Geeraerts 
2 Cuyckens 
3 Cognitive Linguistics Journal 
4  Metaphor 
5  Metonymy 
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 . مسئلة پژوهش2.۱

ۀاگرچهآثارمتنوعیدرزمین.چارچوبیمشخصداردنظریۀاستعارهمفهومیبارویکردشناختینسبتاً

بندیوتحلیلمجازیکموفقبهارائۀالگوییدرطبقهآمدهاستاماهیچنظریۀمجازمفهومیبهنگارشدر

هایمجازدرزبانفارسی،گامیدرجهتنامۀحاضرقصدداردبامطالعۀنمونهپایان،اند.بهاینسببنشده

ارائۀالگوییبرایمجازبردارد.

نفرضاستوارندکهمجازابزاریادبیاستکهبرجذابیتوشکوهسبکتعاریفسنتیمجازهمگیبرای

وروزمرّهایدرزباناند،نهپدیدهافزایدومحققانپیشینهمگیآنرادرسطحواژگانیبررسیکردهمی

بدیعهایاولیهدرزمینۀمجازاززمانارسطوآغازشدکهمجازوانبراینباورندکهبینششناسزبان.تفکّر

(.٢،١999:١ورادن١)پانترآوردراتحتعنواناستعارهمفهومیبهشمارمی

اندکهمجاز(گفته١980:٣7)کنیمهازندگیمیهاییکهباآناستعارهامالیکافوجانسوندرکتاب

سازیازبلکهیکابزارشناختیقدرتمندبرایمفهوم؛نیزهماننداستعاره،تنهایکساختارزبانینیست

کندکهچیزیراازطریقارتباطشباچیزدیگرجهانپیراموناست.مجازاینامکانرابرایمافراهممی

انواعمجازمفهومیدرداستانمعاصرفارسیدراینپژوهش،تالشیبندیسازیکنیم.بنابراینطبقهمفهوم

مجاز،ۀهایبعدیدرزمیناستدرجهتدرکبهتراینفرآیندشناختیوفراهمآوردنامکانپژوهش

هایموجوددرآنبرمبناییمستحکم.هایدیگرودرکارتباطحوزهآنبامجازدرزبانۀمقایس

 ژوهشو ضرورت پ  اهمّیت. ۳.۱

توضیحطورکهقبالًرسد.زیراهمانمیشناسیشناختیضروریبهنظرپژوهشحاضردرحوزةمعنی

مسئله شناختی رویکرد با مفهومی مجاز شد، بیداده پایانای و پژوهشپاسخ هرگونه و است نیافته

نامهشناختانجاماینپایانهدفازمجازکمککند.تواندبهتوسعۀنظریۀدیدراینخصوصمیمنروش

هایبندیرسدطبقههاست.چراکهبهنظرمیبندیآنانواعمجازمفهومیموجوددرزبانفارسیوطبقه

الزمراندارند.موجودعمومیتِ

 
1 Panther 
2 Radden 
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تفکّرشکلیازچنینکنندوهمآنافراددنیایاطرافشانرادرکمیۀایاستکهبهوسیلمجازشیوه

شود.محققانگذشتهمجازراتنهادرسطحافرادبهطورگستردهاستفادهمیةگیروزمراستکهدرزند

بررسیمی نمیواژگانی مجاز در درگیر ذهنی فرآیندهای به وجه هیچ به و امروزهکردند اما پرداختند.

رمفاهیماست.مابرایدرکبهتروزمرةتفکّرنیست،بلکهبخشیازادبینیمکهمجازتنهایکآرایۀدایم

تواندریافتکهمجازهایکوتاهمعاصرفارسی،میبندیانواعمجازدرداستاندرپایاناینپژوهشباطبقه

انواعمجازتوانبهمقایسۀهایبعدیمیوهشچنیندرپژایاستواراستوهمدرزبانفارسیبرچهپایه

ویژهاستوازفرهنگی-استکهمجازوانواعآنزبانهایدیگرپرداخت.گفتهشدهدرزبانفارسیبازبان

بهفرهنگدیگرتنوعدارد.امابایدبررسیشودکهاینتفاوتبهچهمواردیبستگیدارد.آیافرآیندهای

خروجییکسانی،هادهنددرتمامزبانرخمیروزمرّهذهنیشناختیکهدرهنگاماستفادهازمجازدرزبان

ورسدپژوهشد؟حتیبهنظرمینشوهایمحملومقصدمیحوزه١ردیموجبمجاورتدارند؟چهموا

تدریسوترجمهنیزانیدرزمینۀمجازوشناختانواعآنمزایایفراوبررسیکاربردیبیشتردرزمینۀ

.داشتهباشد

 . جنبة جدید بودن و نوآوری در پژوهش4.۱

هاییکهدرزبانفارسیمشاهدهخواهدشد،تمامیپژوهشطورکهدرفصلپیشینۀاینپژوهشهمان

انداند،تنهامجازمفهومیرابهصورتموردیویادرارتباطباجنبۀخاصیاززبانبررسیکردهانجامشده

هایدیگربندیکلیمجازمفهومیدرزبانفارسیومقایسۀآنبازبانهابهدستهیکازاینپژوهشوهیچ

آوریکرده،بهمعاصرفارسیجمعهایداستاندرمجازمفهومیراانواعِنامۀحاضراند.اماپایاننپرداخته

کند.هایدیگرمقایسهمیهاپرداختهواینمواردراباانواعموجوددرزبانبندیآندسته

ةیزپیکرالگوبرایتحلیلمجازمفهومیونۀبینیارائپیش،هایمطرحشدهدراینپژوهشپرسش

.باشدمیهایاینپژوهشبهنظررسیدهوازنوآوریجدیدموردمطالعهکامال

 
1 Contiguity 
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 های پژوهش . پرسش۱.٥

 نمایاند؟ادبیاتداستانیفارسیمعاصرکدامانواعمجازمفهومیرامیۀمطالع .۱

هاییراادبیتفاوتۀهایمجازمفهومیبارویکردشناختیباطبقاتمجازدرسنتمطالعآیانمونه .۲

 دهد؟نشانمی

هایبهدستآمدهازادبیاتداستانیفارسیتوانالگوییبرایمجازمفهومیبراساسنمونهآیامی .۳

معاصرارائهداد؟

 های پژوهش. فرضیه6.۱

 هایمجازبرمبنایحذفاستوارند.درادبیاتداستانیفارسیمعاصرتمامنمونه .۱

مجازنمونه .۲ مطالعهای سنت در مجاز طبقات با مقایسه در شناختی رویکرد با ادبیۀمفهومی

 دهد.هاییرانشانمیتفاوت

نمونه .۳ اساس دستبر به میهای معاصر، فارسی داستانی ادبیات در مجازآمده برای الگویی توان

ـفرهنگیومجاورتمفهومیاست.مفهومیارائهدادکهجوهرآنمعنایبافتی

 ها شناسی پژوهش و روش گردآوری داده. روش7.۱

هایکوتاهموجودایوازنوعتوصیفیوتحلیلیاست.دراینپژوهشداستانروشانجامپژوهشپیکره

پاینده،کهمجموعه(١٣95،پاینده)داستانکوتاهمعاصردرسهجلدکتاب ایبهکوششدکترحسین

هایمجازبررسیرسد،یکبهیکبرایدستیابیبهانواعنمونههایکوتاهمعاصربهنظرمیکاملیازداستان

ها،ازاینروشبهعنوانمبنایتحلیلاستفادهشدهاست.تنوعوتعددنمونهاهمّیتشود.بهدلیلمی

صو به هم تحلیل و میتجزیه انجام کیفی کمّرت هم و مبانیشود و اصول از کیفی روش در ی.

روند.افزاراکسلبهکارمییرایانهونرمشناسیشناختیاستفادهشدهودرروشکمّزبان

 بندی پژوهش . سازمان۸.۱

 مواردی که است یافته اختصاص پژوهش کلیات به اول فصلاست. فصل پنج شامل حاضر پژوهش

 هایجنبه بخش در .شودمی داده توضیح آن در پژوهش انجام ضرورت و اهمیت پژوهش، مسئلۀ همچون
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 خود از پیش هایپژوهش سایر از را پژوهش این که پردازیممی مسائلی ذکر به نوآورانۀپژوهش و جدید

 فرضیات و بگیرد صورت پژوهشی چنین است شده باعث که اساسی االتسؤ سپس.است کرده متمایز

 بهاختصار تحقیق این راه سر بر موجود موانع پایان درد.گردمی ارائه کند،می بیان باب این در را نگارنده

 .شودمی داده شرح

و شناختی یشناسزبان در کلیدی مفاهیم تعریف بر عالوه که است نظری مالحظات دومشامل فصل

 .پردازدمیمجازوانواعآن معرفی به ایپیکره یشناسزبان

مجازهایطورمجزادرزمینۀپژوهش،بهبررسیآثارپژوهشگرانایرانیوغیرایرانیبهۀفصلسومپیشین

رویکردیشناختیچنینمروریکلیبرتعاریفسنتیمجازباشناختیوهمیشناسزبانبارویکردمفهومی

پردازد.می

مفهومیازدرونپیکرهمجازهایاستخراجةشیوشود.ابتداهاپرداختهمیدرفصلچهارمبهتحلیلداده

هاونمودارهاموردتحلیلوبررسیقرارجدولۀآوریشدهباارائهایجمعگاهدادهآنشود،توضیحدادهمی

شود.بندیانواعمجازپرداختهمیدراینبخشبهطبقهگیرد.می

پنجمانواعمجازمفهومیموجوددرداستانکوتاهدرفصلگیریاختصاصدارد.فصلپنجمبهنتیجه

شودکهآیاتمامانواعمجازمفهومیمعاصربررسیشدهوباتعاریفسنتیمجازمقایسهشدهوبررسیمی

-شودکهجوهرآنمعنایبافتیبرحذفاستوارندیاخیر.همچنینالگوییبرایمجازمفهومیارائهدادهمی

یاست.فرهنگیومجاورتمفهوم

 . موانع پژوهش۹.۱

هایرایانشیبود.ترینموانعموجودبرسرراهاینپژوهش،عدمامکانجستجویمجازبهشیوهازمهم

بااستعارة برایچراکهدرمقایسه ایدردسترسکلیدواژهبررسیوجستجویمجازمفهومیمفهومی،

تریدردآساننیست.درصورتوجودچنینامکانی،سرعتانجاماینپژوهشبیشترشدهوهمچنینرون

پیشروبود.
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   . کاربردهای پژوهش۱0.۱

سازیوتوسعۀعلمشناختدرایران،بابرنامهاینپژوهشدرارتباطبانوآوری،بومیاهمّیتبهدلیل

تواندبسطپیداکندوبهچنین،اینموضوعپژوهشیمیراستاست.همراهبردیپژوهشگاهعلومانسانیهم

طرحاعتالیعلومانسانیمعطوفبهپیشرفتکشور«ارائهشود.عنوانطرحیبرای»







































فصلدوم:مالحظاتنظری



 

11 
 

 . مقدمه ۱.2

بندیمجازمفهومیدرزبانفارسیمعاصراست،الزمازآنجاکهپژوهشحاضردرحوزةبررسیودسته

و زمینه این در بنیادی مفاهیم برخی توضیح به بررسی و تحلیل هرگونهجستجو، ازشروع قبل است

چنینبایدمفاهیمیمهمدرنظریۀردازیم.همبپ٢ومعناشناسیشناختی١شناختییشناسزبانچنیندرهم

استعارهومجازمفهومیراتعریفکردهوتوضیحدهیم.



 . علم شناخت2.2

بهعنوانآنپیدایشلیکن،.گرددمیبازتفکّرتاریخدردوریهایزمانبهشناختعلمهایسرچشمه

میالدی١950دردهۀیشناسزبانواعصابعلومرایانه،شناسی،روانعلومبینایرشتهمیانیکهمکاری

)دادهروی اطالقعملکردذهنناخودآگاهوآگاهانههایجنبهتمامبهشناخت.(١٣95:٢٢،افراشیاست

دخالتمسئلهحلوگیریتاتصمیمگرفتهاشیاءادراکازکهگیردمیفراراایذهنیفرآیندهایوشودمی

کهبوداینآورد،گردِهممختلفهایحوزهازراپژوهشگرانعلوممختلف(.آنچه٣،٢007:٢8نزاویادارند)

یابیدستجدید،علمایننوآورانۀ(.جنبه١٣95:٢٢،افراشیداشتند)توجهبشرهایرفتارمایهبنآنهابههمۀ

دربارةپرسشکردنمطرحبهتوانمیجملهاز.بودقدیمیفلسفیحلمسائلدرجدیدیاندازچشمبه

درپرسشاینبهپاسخکهاستذکرشایان.کرداشارهکندمیعملچگونهاینکهذهنوذهنماهیت

شناخت بهرویکرد ای،رشتهمیانرویکرداینبا.گرفتقرارمدنظرتجربیوایرشتهمیانصورتگرا

معرفیعلمشناختسازندةهایرشتهعنوانبهذهنفلسفۀو4شناسیزیست-عصبعلمرایانه،ی،شناسزبان

(.٢٣:همان(،)6،١998:٣7داویساز5،١4:٢004درکِرتِزشدهنقل)شدند



 
1  Cognitive linguistics 
2  Cognitive semantics 
3  V. Evans 
4  Neurophisiology 
5  Kertesz 
6  D’Avis 
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 شناختی  یشناسزبان. ۳.2

 درغالبنگرشسه(١٣8٣)دبیرمقدم.استیشناسزباننوینمکاتبازیکییشناختیشناسزبان

مکاتبوهانظریهاکثربتواناگر.داندمیشناختیو٢نقشگرا،١صورتگراهاینگرشراامروزیشناسزبان

مثابۀبهبایدراشناختییشناسزباندارند،مشخصیمرزوحوزهکهکردمانندایجزیرهبهرایشناسزبان

مختلفینظریاتکوچکجزایراین.استکوچکجزیرهچندینشاملکهگرفتنظردرالجزایریمجمع

.(:مقدمه١٣89،مهندراسخ)مربوطندهمبهنوعیبههمگیکههستند

راشناختییشناسزبان.نیستواحداینظریهامااست،پذیرانعطافچارچوبیشناختییشناسزبان

همدیگرباهرچندهستند،مشترکیهایویژگیدارایآناعضایکهکردتشبیهایخانوادهبهتوانمی

خودعلمموضوععنوانبهرازبانان،شناسزبانهمۀمانندگرا،شناختانشناسزبان.دارندنیزهاییتفاوت

اوذهنانسان،زبانمیانرابطۀبررسیبهآنها.دارندزباننقشونظامتوصیفدرسعیوکنندمیمطالعه

(.١٣89،مهندراسخ)پردازندمیاوفیزیکیواجتماعیتجاربو

زبانیارتباطشناختیِابعادِبهکهشودمیاطالقهانظریهازایمجموعهبهشناختییِشناسزبان

اطالعاتدرانتقالوپردازشدهی،سامانبرایابزاریعنوانبهرازبانشناختی،یِشناسزبان.پردازندمی

برخوردارایویژهاهمّیتاززبانیمقوالتتجربیِومفهومیمبانیِتحلیلوصف،موردحوزةدر.گیردمینظر

یکلّبندیِسازمانمثابۀبازنمودهایبهبلکهمستقلشکلبهنهزبانهایساختصورتایناساس،بر.است

شوندمیگرفتهنظردرآنتجربۀوبامحیطتعاملازرمتأثّوپردازشسازوکارهایبندی،مقولهاصولعام،و

(.١٣95:٢6،)افراشی(کویکنزوگیرارتس)
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:٢007،اونز)شناختیمعناشناسیوشناختیدستور:ازعبارتندشناختییشناسزباناصلیزیرشاخۀدو

انگیزشموجبکهآمدوجودبهایشناختیاصولوسازوکارهاازسازیمدلهدفبادستورشناختی،(.٢٢

 
1  Formalist 
2  Functionalist  


