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 چکیده

آید که در آن معنا از جایگاه شناختی یکی از رویکردهاي غالب در بررسی زبان به شمار می شناسیزبان
 این رویکرد ارائه شده است، نظریه ر قالبمعنایی که د ترین نظریهتازه. نی برخوردار استکلیدي و کانو

 ،a2009، b2009 ،2007 ،2006( 3از ایوانز) مواش: به اختصار(لگوهاي شناختیمفاهیم واژگانی و ا
a2010 ،b2010 ،2013 ،2015 (در . ی داردبازنمود معنایبه فرآیند معناسازي و  ی نواست که نگاه

آن  هاي گوناگونو سویه آن بررسی وکارهاي نظريو ساز بنیادین این نظریه و مفاهیم پژوهش حاضر
- زبان هاي رایج در زمینهپرسمان همچنین برخی از کاربردهاي این نظریه در تبیین. شودواکاوي می

نیز نقدهاي وارد بر این نظریه به در پایان مطرح و ) مجاز و چندمعنایی همچون استعاره،(اسی شناختی شن
  .شودبحث گذاشته می

  
 .شناسی شناختیزبان، LCCM نظریههاي واژگانی، الگوهاي شناختی، مفهوم :کلیدي يهاواژه

  
  مقدمه - 1

آید، شناسی به شمار میهاي زبانکه امروزه یکی از رویکردهاي غالب در پژوهششناسی شناختی زبان
هاي اکنون پژوهشت. معنا را در کانون توجه خود قرار داده و از این رو داراي شالوده و بنیاد معنایی است

هایی چند نیز ارائه گردیده بررسی معنا با رویکرد شناختی انجام گرفته و الگوها و نظریه هبسیاري در زمین
، a2009 ،b2009 ،a2010 ،b2010 ،2013 ،2007 ،2006(جدیدي توسط ایوانز  هبه تازگی نظری. است

معناسازي در فرآیندهاي تولید و  هشیو کوشدشناختی ارائه گردیده که می معناشناسیدر چارچوب  )2015
نامیده  »4و مفاهیم شناختی الگوهاي شناختینظریه « این نظریه را ایوانز. را الگوسازي کنددرك معنا 
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3- Evans, V. 
4- Lexical Concepts and Cognitive Models (LCCM) Theory 
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معرفی و بنیادها، سازوکارها در ادامه این نظریه  .نامیممی» مواش«که از این پس آن را به اختصار  است
  .ردهاي آن بررسی خواهد شدو کارب

- معرفی و بررسی میو سازوکارهاي معناسازي در این نظریه مواش  همفاهیم بنیادین نظریدر ادامه 
پس از و آید بحث حک ارزیابی آن به شمار میبرخی از کاربردهاي این نظریه که مدر مورد سپس . شود
   .شودارائه می ی نقدهاي واردشده به این نظریهبرخ آن
  معرفی و بررسی: مواش هنظری - 2

 الگویی براي هارائهدف این نظریه . است 2و معناسازي 1پیرامون بازنمود واژگانیاي مواش نظریه هنظری
در ساخت ) معناسازيیعنی (ها و سازوکارهاي آمیزش واژه) یعنی بازنمود واژگانی(ها ماهیت معناي واژه

در این نظریه این است که هاي کلیدي یکی از نگرش. است) گفتاریعنی پاره(تر واحدهاي زبانی بزرگ
ها این است کارکرد واژه. گفتار مربوط استها حامل معنا نیستند بلکه معنا چیزي است که به کل پارهواژه

اي که در ذهن زبانوران یعنی مخزن معنایی بزرگ و گسترده( 3اينامهکه دسترسی ما به دانش دانش
و بافت گفتار یند تفسیر موقعیتی است که در آن یک پارهمعنا حاصل فرا. را فراهم کنند) انباشته شده است

 .ها را باید در فرآیند معناسازي فعال کردواژه 4»معنایی ظرفیت«گوید کدام بخش از زبانی به ما میبرون
 .شودآن واژه نامیده می »معنایی ظرفیت«تواند با یک واژه مرتبط باشد اطالعات و دانشی که می ههم

: b2009ایوانز، ( پرتو پنج دستاورد چشمگیر در معناشناسی شناختی پرورش یافته استمواش در  هنظری
28-41(: 
بر . این اصطالح معرفی گردید) 1980( 7و جانسون 6نخستین بار توسط لیکاف:  5شناخت پیکرمند )1

 همفهومی آن، تابع وضعیت و حالت بدن گون هویژه سامان ذهن آدمی و بهاساس شناخت پیکرمند 
شناخت ) 2008( 8یا به تعبیر بارسالو(شناخت پیکرمند . و ساختار عصبی و کالبدشناختی آن استبشر 
   .مواش است هبازنمود معنایی در نظری هشالود)  9مندزمینه

چندمعنایی ) 1(دهد که نشان می 11واژگانی شناختیهاي اخیر در معناشناسی یافته:  10بازنمود معنایی )2
هاي دستوري داراي مقوله) 3(اند هاي گزینشیها داراي گرایشواژه) 2(داراي سرشت مفهومی است، 

 .مواش گنجانده شده است هها در نظریهر سه این یافته. اندبنیاد معنایی

                                                
1- lexical representation 
2- meaning construction 
3- encyclopedic knowledge 
4- semantic potential 
5- embodied cognition 
6- Lakoff,  G. 
7- Johnson,  M. 
8- Barsalou, L. W.  
9- grounded cognition 
10- Semantic representation 
11- Cognitive Lexical Semantics 
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 2محوربلویژه معناشناسی قا شناسی شناختی و بههاي اخیر در زبانیافته: 1اينامهمعناشناسی دانش )3
ها به گویاي آن است که معناي واژه) 2008، 1987( 5النگاکر 4و دستور شناختی) 1985( 3فیلمور

مواش میان بازنمود زبانی و بازنمود  هنظری. اي از دانش مفهومی متصل استمخزن بزرگ و پیچیده
 .دانداي از این دو میرا مجموعه گذارد و بازنمود معناییمفهومی تمایز می

، 1987(اکر ویژه در دستور شناختی النگ تی و بهشناسی شناخدر زبان: نمادین دستور زبان ماهیت )4
ها هاي دستوري نیز همانند واژه، ساخت)2006، 1995( 7گلدبرگ 6شناختی و دستور ساخت) 2008

ها اعمال اي از قواعد انتزاعی نیست که بر واژهاز این رو، دستور مجموعه. اندداراي سرشت نمادین
 ر روي یک پیوستار قرار دارند و هر دو واحدهاي نمادینو دستور ب) ذهنی(شود بلکه واژگان می

 .قطب واجی و قطب معنایی: انددوقطبی
، 1987النگاکر، (ویژه در دستور شناختی  شناسی شناختی و بهندر زبا: کاربردبنیاد زبان ماهیت )5

گوینده و در یابد و تمایزي میان معناي جمله و معناي معنا در کاربرد و در بافت تحقق می) 2008
مواش نیز معناسازي را کاربردبنیاد و  هنظری. نتیجه تمایزي میان معناشناسی و کاربردشناسی نیست

  .داندمند میموقعیت
و آن را داراي چند اصل  نامید 8دسترسدر معناشناسی  هاي دربارمواش را نظریه هنظری )22: 2013(ایوانز 

  :دانداصل بنیادین می
 .انداينامهاط دسترسی به دانش دانشبازنمودهاي واژگانی، نق -
 .اي ساختارمند استنامهدانش دانش -
 .اي پویاستنامهدانش دانش -
 .اي از اطالعات بافتی جداستنامهدانش دانش -
 .هیچ مرز اصولی میان معناشناسی و کاربردشناسی وجود ندارد -

جدا و صورت  به ییساختار معنا است که ییمعنا ییبه بازنما یکرديدسترس رودر  یمعناشناس
نهفته است، قابل درك ) در ذهن آدمی( یمفهوم هسامان ماهیتکه در  یزبانغیردانش  همستقل از انبار

  .است 9ايزمینهدانش  یا اينامههمان دانش دانش یزبانغیردانش  ینا. یستن
نی ساختار بنیادین تکیه دارد که دانش زبانی کاربردمحور است یع هانگارمواش بر این پیش هنظری

این دیدگاهی است که . گیردزبان وابسته به کاربرد واقعی زبان است و مستقیما از آن نشات می هسامان
                                                
1- encyclopaedic semantics 
2- frame semantics 
3- Fillmore, C. 
4- cognitive grammar 
5- Langacker, R. W.  
6- Cognitive Construction Grammar 
7- Goldberg, A. E. 
8- access semantics 
9- background knowledge 
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هدف از . اندنیز بر آن تاکید کرده) 2003( 2و تامسلو) 2000(، النگاکر )2000( 1کسانی همچون کرافت
انجامد و از این عناسازي موقعیتی میمعنایی به م که نشان دهد چگونه بازنموداین نظریه این است  هارائ

 همفاهیم کلیدي و بنیادین نظری در بخش بعد. شناختی به معناسازي دارد هگرایانرو یک رویکرد واقع
  .شودارائه و بررسی میمواش 

  مفاهیم بنیادین - 2-1
د از اي ساختارمنمواش، دانش زبانی سخنگویان مجموعه هدر معناشناسی شناختی و پیرو آن در نظری

-هاي اصطالحی یا ساختتکواژ، واژه، عبارت واحد نمادین ممکن است. شودواحدهاي نمادین دانسته می
هاي نهفته در یک واحد نمادین را نشان شکل زیر ویژگی. باشد) همانند ساخت سببی(هاي سطح جمله 

  :دهدمی
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 )2014ایوانز، (واحد نمادین  -1شکل 

که نام نظریه نیز از این دو گرفته شده است،  مواش، هو کانونی در نظرینظري بنیادین  هدو ساز
پیوند  از اطالعات در» بنديبسته«یک  هر مفهوم واژگانی. 4و الگوي شناختی 3مفهوم واژگانی: عبارتند از

- اطالعات و دانشی که می ههم. پیوند با یک صورت واجی است که به کمک زبان رمزگذاري شده است
سامان اي بیمعنایی توده ظرفیت. شودنامیده میآن واژه  »معنایی ظرفیت« ه مرتبط باشدتواند با یک واژ

 ظرفیتمواش ساختارهاي دانشی که  هدر نظری. مند استاز دانش نیست، بلکه ساختاریافته و سامان
این از . شونددهی میدهند، در قالب الگوهاي شناختی سازمانمعنایی هر مفهوم واژگانی را تشکیل می

- آورد که هم دانستهرو، هر مفهوم واژگانی دسترسی ما به شمار زیادي از الگوهاي شناختی را فراهم می
از الگوهاي شناختی که از آن دسته . گیردفردي را در برمی ههاي ویژهمگانی و هم دانسته ههاي جاافتاد

                                                
1- Croft, W. 
2- Tomasello, M. 
3- lexical concept 
4- cognitive model 

  هاي نحويویژگی
  هاي ساختواژيویژگی

 هاي واجیویژگی

  هاي معناییویژگی
  هاي کاربرديویژگی

 کارکردي-هاي گفتمانیویژگی

 صورت

 اییساختار معن
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-ن مفهوم واژگانی نامیده میآ 1گیرند، نیمرخ الگوي شناختیمفهوم واژگانی در دسترس قرار میطریق 
- می 2آنها را الگوهاي شناختی نخستین دسترسی به  برخی از الگوهاي شناختی مستقیم است، که. شود
  .خوانندمی 3مستقیم است که آنها را الگوهاي شناختی دومیندسترسی غیربرخی دیگر  و نامند

را تعیین ها ارگفتواجی در پاره صورتهاي معنا هگستر که انداي واژگانی بازنمودهاي ذهنیهمفهوم
ها که ارگفتمفهوم واژگانی در پاره و تجلی یعنی پدیداري(ین رو میان مفهوم واژگانی و معنااز ا. کنندمی

توان مانند همان تمایزي دانست که در این تمایز را می. تمایز بنیادین وجود دارد) وابسته به بافت است
: b2009 ،ایوانز( ودشگونه، دیده میاج و پدیداري واقعی آن، یعنی واجشناسی میان مفهوم انتزاعی وواج
اند که هاي ذهنیاست اما بازنمودهاي واژگانی انتزاع ارگفتمعنا یک ویژگیِ پارهمواش  هدر نظری ).71

ناگون هاي گوواژه را در بافتد تا بتواند نسازد و او را توانا میندهبخشی از دانش زبانی فرد را تشکیل می
  .و در کاربردهاي گوناگون به کار برد

  :دارند که عبارت است از چند ویژگی مهم هاي واژگانیمفهوم
ویژه محسوب واژگانی صورتهاي معنا است و در نتیجه مفهوم -مفهوم واژگانی یک جفت صورت - 1 

دین مفهوم واژگانی با چن اند اما هر صورت ممکن استویژهی صورتهاي واژگانگرچه مفهوم -2. شودمی
هاي واژگانی که با یک صورت از این رو مفهوم. استدمعنایی چن همجزا در پیوند باشد که همان پدید

یک نیمرخ  هر مفهوم واژگانی -3. ن دادمعنایی نشا هتوان در قالب یک شبکیکسان در پیوندند را می
واژگانی در خود دو گونه اطالعات را  نیمرخ. آیدآن به شمار می 5سنجیزیست هکه شناس دارد 4واژگانی

هاي مفهوم -4 .هاي گزینشی صوري یا دستوريمعنایی و دومی گرایش 6هاي گزینشیدارد؛ یکی گرایش
از سوي دیگر و  را رمزگذاري 7محتواي زبانیاز یک سو  یعنی،. هاي واژگانی ساختار دوبخشی دارند

  .کنندرا فراهم می 8دسترسی به محتواي مفهومی
  .آمده استزیر ) 1(مواش در جدول  هبنیادین نظری مفاهیم

 
  توصیف  اصطالح

  .یک زبان و روابط گوناگون میان آنها ههاي نمادین سازندواحداي از مجموعه  زبانی هسامان
  .جفت قراردادي که شامل یک صورت واجی و یک عنصر معنایی است  نمادین واحد

  .نمادین جفت شده است واحددر عنصر معنایی که با صورت واجی   مفهوم واژگانی
  این محتوا بسیار . شودواژگانی رمزگذاري می هايتوسط مفهوم محتوایی که  محتواي زبانی

                                                
1- cognitive model profile 
2- primary cognitive model 
3- secondary cognitive model 
4- lexical profile 
5- biometric identifier 
6- selectional tendencies 
7- linguistic content 
8- conceptual content 
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  .مستقیما در زبان رمزگذاري گردد تواندو می اي استوارهطرح

یافت و حرکتی، درون- حسی هیعنی تجرب(هاي ادراکی زبانی که از تجربهغیردانش   مفهومی هسامان
  .به دست آمده است) ذهنی هجربت

  .مفهومی ما هصورت بازنمودي دانش نهفته در سامان  الگوي شناختی
  .شودي شناختی رمزگذاري میهاالگوماهیت دانشی که توسط   محتواي مفهومی

هاي واحدشود و از طریق معناسازي زبانی به کار گرفته می اي که درنخستین زیرالیه  بازنمود واژگانی
  .گرددو الگوهاي شناختی الگوبندي میین نماد

  .ساختار معنایی و ساختار مفهومی است هبعد معناییِ بازنمودهاي واژگانی که دربردارند  1بازنمود معنایی

 هدر نظری. شودزبانی رمزگذاري می هه توسط سامانآن بخشی از بازنمود معنایی ک  ساختار معنایی
  .شودواژگانی الگوبندي میهاي ط مفهومساختار معنایی توس مواش،

 هدر نظری. شودمفهومی رمزگذاري می هتوسط سامانآن بخشی از بازنمود معنایی که   ساختار مفهومی
  .شودتوسط الگوهاي شناختی الگوبندي میمواش، ساختار مفهومی 

  )b2013 :28ایوانز، ( مواش یهدر نظر یادینبن یممفاه -1جدول 

مفهومی را  هزبانی و سامان همواش سامان هشود، نظریدول باال دیده میهاي جگونه که در تعریفهمان
که در قالب مفاهیم واژگانی رمزگذاري (داند و از این رو محتواي زبانی در بنیاد از هم جدا و متمایز می

کند متمایز میرا از هم ) شوندرمزگذاري می که در قالب الگوهاي شناختی(و محتواي مفهومی ) شوندمی
 .دهدزیر این تمایز و پیوند را نشان می شکل. ه البته میان آنها پیوند برقرار استک
  
  
  
  
  
  

  )a2009 :28ایوانز، ( هاي زبانی و مفهومیمیان سامانه هرابط -2شکل 

آورند که در وجود می مواش به هرفته بازنمود معنایی را در نظریهممفهوم واژگانی و الگوي شناختی روي
  :چین نشان داده شده استا بیضی نقطهشکل زیر ب

  
  

                                                
1- semantic representation 

نمادین واحد الگوي شناختی  

  واژگانی مفهوم   صورت واجی  

 سامانۀ مفهومی       سامانۀ زبانی                      
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 )a2009 :28ایوانز، ( مواش هبازنمود معنایی در نظری -3شکل

هاي واجی حامل و را به کار برده است زیرا صورت 1به جاي صورت واجی اصطالح رسانگرایوانز 
مفهوم - نگري نمادین متشکل از یک جفت رساواحدگونه که گفته شد، هر همان .معنا است هرسانند

درون دوقالب هاي بزرگ هاي کوچک و مفهوم واژگانی آن با نویسهرسانگر آن با نویسه. واژگانی است
  :شوند، مانندنشان داده می

  
(1) a.vehicle “France” 
  b.lexical concept [FRANCE] 
(2) a. vehicle “NP kick (FINITE) the bucket” 
  b. lexical concept [AN ANIMATE ENTITY DIES] 

که توسط  محتواي زبانی. تفاوت دارندبنیادین با یکدیگر تواي مفهومی و محتواي زبانی به طور مح
در . اي دارد و کارکرد آن ساختاربندي استوارهشود، ماهیت طرحهاي واژگانی رمزگذاري میمفهوم

اطالعات ادراکی غنی  هردارندشود، دربمقابل، محتواي مفهومی که توسط الگوهاي شناختی رمزگذاري می
- تقسیم می 3بازفهرستو  2بستهفاهیم واژگانی فهرستمفاهیم واژگانی به دو دسته م. و پرجزییات است

. اي دارندوارهطرح کنند و ماهیتبسته تنها محتواي زبانی را رمزگذاري میمفاهیم واژگانی فهرست. شوند
آیند ترسی نیز به شمار میهاي دسي محتواي زبانی، جایگاهرمزگذار باز افزون براهیم واژگانی فهرستمف

؛ یعنی افزون بر محتواي زبانی، آورندمفهومی را فراهم میمحتواي کنش میان محتواي زبانی و که برهم
-تر، صورتبه بیان ساده. کنندمی هایی از محتواي مفهومی را نیز براي ما فراهم واحددستیابی به جایگاه

-هاي دستوري یا نقشباز همان واژههاي فهرستاند و صورتهاي قاموسیته همان واژهبسهاي فهرست
  :دهدگانی را نشان میهاي واژزیر تفاوت میان این دو دسته از مفهوم شکل. ندمند

  
  
  

                                                
1- vehicle 
2- closed-class lexical concepts 
3- open-class lexical concepts 

 واحد نمادین الگوي شناختی            
  واژگانی صورت واجی     مفهوم

 سامانۀ مفهومی                    سامانۀ زبانی
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  هاي واژگانیپیوند با مفهوم تمایز میان محتواهاي در -4شکل 

هاي گزینشی هر مفهوم واژگانی نیز وجود دارد که اطالعاتی پیرامون گرایش در محتواي زبانی
دهد که هر واحد ها نشان میاین گرایش. ساختی آن مفهوم واژگانی استآیی و همرفتار باهم هکنندتعیین

- یکی از ویژگی. گرددهایی پدیدار میشود و در چه ساختنشین مینمادین با چه واحدهاي دیگري هم
 1فراسنجی هبرخالف محتواي مفهومی، دانش را تنها به شیو است کهن هاي کلیدي محتواي زبانی ای

کند چرا گذاري نمیالبته این بدان معنا نیست که محتواي مفهومی دانش را فراسنج. کندرمزگذاري می
هاي اما نکته اینجاست که فراسنج. استگرایانه براي انتزاع سازي یک صورت بسیار تقلیلکه فراسنج
هاي ادراکی را هاي موجود در تجربهها و گوناگونیتوسط محتواي زبانی بسیاري از تفاوت شدهرمزگذاري

- سازي میو ساده کاهندها میسازند و این چنین آنها را به تعداد محدودي از فراسنجپوشیده و پنهان می
 کرد مانند امروز، هاي بسیاري بیانتوان به شیوهزمان را می هبراي نمونه، مقول ).b2010ایوانز، (کنند

اکنون، االن، هم اینک، فردا، روز بعد، این هفته، این ماه، امسال، پارسال، آبان، هفدهمین روز آبان  دیروز،
هاي زبانی گوناگون در زبان فارسی، براي نمونه، در قالب دو فراسنج گذشته و این عبارت ههم. و مانند آن

اما زبان فرانسه، براي نمونه، سه فراسنج گذشته، اکنون و  .دنشوبندي میسازي و بستهغیرگذشته انتزاع
  .آینده دارد
ساختار . داندمیو متمایز ساختار مفهومی و ساختار معنایی را در بنیاد از همدیگر جدا  مواش هنظری

ما  4و ذهنیتی 3یافتی، درون 2حرکتی-هاي حسیزبانی است که از تجربهغیرمفهومی سطحی از بازنمود 
پیوند با  از بازنمایی است که در قطب معنایی در ايهژویسطح زبانساختار معنایی . گیردمی سرچشمه

مواش به ترتیب مفهوم  هاین دو سطح در نظری. گردداي رمزگذاري میهاي چندواژهها و دیگر ساختواژه
-تار معنایی زبانساخ ههاي سازندواحدیعنی (مفاهیم واژگانی. شوندواژگانی و الگوي شناختی نامیده می

در . کنندرا فراهم می )یعنی الگوهاي شناختی(ساختار مفهومی ههاي سازندواحدامکان دسترسی به  )ویژه
کنند را فعال اي که به آنها دسترسی پیدا میهاي واژگانی الگوهاي شناختیکاربرد واقعی زبان، مفهوم

به مفهومی (کنندمی 5همانندسازيشناختی را شده توسط الگوهاي سازند، یعنی آنها محتواي رمزگذاريمی
                                                
1- parametric 
2- sensory-motor experience 
3- proprioception 
4- subjective 
5- simulation 

 بستهفهرست

 بازفهرست

 اري محتواي زبانیرمزگذ

 جایگاه دسترسی به محتواي مفهومی

 مفهوم واژگانی
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ها و سازي حالتمرور ذهنی و بازفعالعبارت است از  همانندسازي ).به کار برده است 1999که بارسالو 
برداري از از این دید، زبان ابزاري براي بهره .هاي جدید در ذهنسازيهاي حسی و ذهنی و مفهومتجربه

براي  یمواش روش هنظری .آیدمیدر خدمت ایجاد ارتباط زبانی دره مفهومی است ک همحتواي سامان
هر مفهوم . دهدهاي زبانی به ما میپیوند با صورت دراست که ساختار معنایی  ههاي سازندواحدشناسایی 
صورت واجی دارد که رسانگر دادي با رقرا هکه رابطاست اي از ساختار مفهومی سازنده واحدواژگانی 

اي یا یک قالب نحوي مانند ساخت ندواژهچتنها، یک عبارت  هتواند یک واژرسانگر می .شودنامیده می
با هم  مکن استهاي واژگانی ممفهوماز سوي دیگر ). NP1 VP NP2 NP3مانند (دوگذرا باشد 
کند و این کار هاي واژگانی جدا فراهم میاین نظریه همچنین روشی براي شناسایی مفهوم. ترکیب شوند

یعنی فرض بر این است که . دهدصوري و معنایی آنها انجام می هاي گزینشیکمک بررسی گرایش را به
واژگانی را  هايآمیزي مفهومدرهم هاي وجود دارد که شیوهاي گزینشیهاي دستوري گرایشدر ساخت
براي توان هاي دستوري وجود دارد را نیز میهاي معنایی که در این ساختکند و موضوعتعیین می

  .)2013ایوانز، (هاي واژگانی مجزا به کار بردشناسایی مفهوم
  )1ترکیب معنایی( معناسازي - 2-2

. شودسازي ترکیب مفاهیم با هدف برقراري ارتباط میکند که سبب آسانزبان چارچوبی را فراهم می
از این . اندیشه است هیاول هآورد که ماداي را پدید میهاي پیچیدههمانندسازيآمیزي این مفاهیم، درهم

آورد مفهومی را فراهم می هکاري ساماندیدگاه، زبان داراي ارزش افزوده است یعنی امکان کنترل و دست
فرآیند  هویژگی زبان نیست، بلکه تابعی از کاربرد زبان و نتیجبه خودي خود معنا ). a2015 :265ایوانز، (

شده در ذهن دانست، بلکه فرآیندي از اطالعات ذخیرهگشایی معناسازي را نباید بسته. معناسازي است
. هاي گوناگون به دانش مفهومی استآمیزي واحدهاي واژگانی نیازمند دسترسیاست که در آن درهم

آن . گیرد که به نیمرخ الگوي شناختی متصل استاین دسترسی از طریق مفهوم واژگانی انجام می
آن   2اطالعاتی هشود، مشخصبافت کاربردي خاص فعال میر شناختی واژه که دبخشی از نیمرخ الگوي 

زبانی بازنمود زبانی و هم بازنمود غیر هم معناسازيدر فرآیند ). 7: 2007ایوانز، (شودواژه نامیده می
ن بازنمود زبانی هما. اندمفهومی نهفته شده هزبانی و سامان هترتیب در درون سامان که این دو به انددخیل

رفته همکه روي )b2015ایوانز، (گانی است و بازنمود غیرزبانی همان الگوي شناختی استمفهوم واژ
  .شوندبازنمود معنایی نامیده می

است زیرا معنا تنها در کاربرد زبان و کنش ارتباطی  3شوندهها داراي ماهیت دگرگونمعناي واژه
 .شودستخوش دگرگونی ناشی از بافت میها کمابیش دیابد و در هر کاربرد، ارزش معنایی واژهتحقق می

- گذارد و بر این باور است که معنا یکی از ویژگیمیان معنا و بازنمود واژگانی تمایز می) 10: 2007(ایوانز
، انتزاعی ذهنی واژگانیاست اما بازنمود ) یعنی یک مورد از کاربرد زبان در موقعیتی ویژه(گفتارهاي پاره

                                                
1-  
2- informational characterisation 
3- protean 



   1394، بهار و تابستان 41- 40، شماره 11ه پازند، سال فصلنام/ 26
 

- وي معناي مربوط به پاره. دانش زبانی فرد در ذهن او اندوخته شده استاست که به عنوان بخشی از 
) یافتدرتر، یا به اصطالح فنی(معنا .اندها وابسته به کاربرد زبانیافتدرپس . نامیده است 1یافتدرگفتار را 

ترکیب این  هگفتار، شیورفته در پاره کار هاي واژگانی بهمفهوم هپای تفسیرهایی است که زبانور بر هنتیج
هاي که این مفهومرا هاي الگوي شناختی نیمرخدر میان  2هاي دسترسیراه و هاي واژگانیمفهوم

   ).12: 2007(آفریندواژگانی به آنها دسترسی دارند، در ذهن خود می
) 1: دهد که خود شامل دو سازوکار استمفاهیم واژگانی روي می ترکیبفرآیند معناسازي از طریق 

 در یواژگان يهامفهوم ینترو مناسب یندر سازوکار نخست، بهتر. 4آمیزش) 2و  3هوم واژگانیگزینش مف
است، هر  یننماد هايواحدشده از ساخته ،یزبان هچون سامان. دشویم یدهبرگز یبا صورت واج یوندپ

امل عو .چندمعنا يهامانند واژه ،باشد یونددر پ یواژگان ممفهو ینبا چند مکن استم یصورت واج
ترین مفهوم واژگانی را برگزید، یعنی آن تا بتوان مناسب بر سازوکار گزینش حاکم استاي محدودکننده

پس از اینکه . داشته باشدگفتار از پارهمفهوم واژگانی که بیشترین تناسب را با مفهوم در حال ساخت 
. گفتار در هم آمیزدود در پارههاي واژگانی موجبرگزیده شد، باید با دیگر مفهوممناسب مفهوم واژگانی 

برونداد فرایند آمیزش، . افتد، یعنی سازوکار آمیزشاینجاست که دومین سازوکار فرایند ترکیب به کار می
. محتواي زبانی و محتواي مفهومی آید یعنیاین هدف به یاري دو گونه دانش به دست می. است یافتدر

در اولی داربست و چارچوبی .  6و تفسیر 5مفهوم واژگانی يآمیزدرهمخود آمیزش داراي دو فرآیند است، 
مرکب است  واحدمفهوم واژگانی،  آمیزيدرهم هفرآورد. شودسازي محتواي مفهومی ایجاد میبراي فعال

معنایی  هشخصمنی است، یع 7ارزش معنایی برونداد این فرایند. شودواژگانی نامیده می-مفهومی ه واحدک
نقش بسیار د معناسازي واژگانی در فرآین-مفهومی از این رو، نقش واحد. واژگانی-یوممفه مربوط به واحد

یعنی مفاهیم واژگانی . یابدتفسیر راه می هواژگانی به مرحل-مفهومی سپس واحد. دارداي و قالبی وارهطرح
ه آن که ب) معنایی ظرفیت(از محتواي مفهومی هایی واژگانی بخش- مفهومی باز در درون واحدفهرست

ارزش  شود توسط ماهیتمعنایی که فعال می آن بخشی از ظرفیت. کننددسترسی دارند را فعال می
، بسته بخشی از آن استواژگانی فهرست) هاي(اي که مفهومواژگانی-مفهومی یی مربوط به واحدمعنا

-همان بسته( آمیزيدرهمتوسط ) سازي محتواي مفهومیهمان فعال(یعنی، فرآیند تفسیر. شودمحدود می
  .)a2010ایوانز، (شودمحدود می) گشایی محتواي زبانی

 است الب دو اصل زیر ارائه گردیدهبا دو محدودیت روبرو هستند که در ق معنایی سازوکارهاي ترکیب
 :)b2013 :44-43ایوانز، (

                                                
1- conception 
2- access route 
3- lexical concept selection 
4- fusion 
5- lexical concept integration 
6- interpretation 
7- semantic value 
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هاي الگوي انطباق میان یک یا چند الگوي شناختی متعلق به نیمرخ: 1اصل پیوستگی مفهومی) الف
اي مشترك وارهدهد که محتواي مفهومی آنها با یکدیگر پیوستگی طرحشناختی مجزا هنگامی روي می

  :اصل دیگري استوار است هاین اصل خود برپای .داشته باشد
کنندگان و روابط میان ها، شرکتمحتواي مفهومی مربوط به موجودیت:  2ايوارهاصل پیوستگی طرح) ب

  .ملیات آمیزش با یکدیگر پیوستگی داشته باشندآنها باید در ع
هاي الگوي کنند که تطابق تنها میان الگوهاي شناختی متعلق به نیمرخاین دو اصل تضمین می

دهد و این روي می) گیردبه آنها توسط مفاهیم واژگانی متفاوت انجام می یکه دسترس(شناختی متفاوت
  . ه باشندالگوهاي شناختی باید با هم پیوستگی داشت

در این نمودار، . مواش است هدر نظری) 3یا ترکیب معنایی(فرآیند معناسازي  هدهندزیر نشان شکل
  .دهندچین بروندادها و دروندادهاي هر فرآیند را نشان میهاي نقطهمستطیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  )b2009 :267ایوانز، (مواش  هفرآیندهاي ترکیب معنایی در نظری - 5شکل 

                                                
1-Principle of Conceptual Coherence 
2- Principle of Schematic Coherence 
3- semantic composition  

  گزینش مفهوم واژگانی

  آمیزش

  تفسیر  واژگانی مفاهیم آمیزيدرهم

  اي از مفاهیم واژگانیرشته: برونداد

  واژگانی-واحدهاي مفهومی: برونداد  ۀ اطالعاتیشخصم: برونداد

  فرایافت: برونداد

  ارگفتپاره: درونداد
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  تفسیر - 2-3

واژگانی تنها مفاهیم  م واژگانی است،آمیزي مفاهیکه برونداد فرآیند درهم ،مفهومی-واژگانی در هر واحد
اطالعاتی دست  هباز به یک مشخصتفسیر، مفاهیم واژگانی فهرست هدر نتیج. باز قابل تفسیرندفهرست

است که مغز جهت انجام  یکل یانشرا همانندسازي. است همانندسازي هنتیجو تفسیر معنایی بند که یامی
 يبندمقوله ینش،استنباط، گز ي،سازیمانند مفهوم( يکامال کارکرد یمفهوم همربوط به سامان يهایتفعال
 یواژگان مفهوممفاهیم واژگانی به الگوهاي شناختی دسترسی دارند و هر . کندیم اجراآن را ...) و 

 استمتصل  ) یعنی الگوهاي شناختی خاصی(ی مفهوم هاماندر س یخاص هايهگستر هباز معموال بفهرست
به آنها را  یدسترس یاتصال که مفهوم واژگان يهاگستره ههم. یمنامیم 1اتصال هايهکه آن را گستر

هر  ترسیدس یگاهاست که جا ینمواش فرض بر ا هیدر نظر. ییمگویم 2یدسترس یگاهکند را جایفراهم م
دارد، با  یبه آنها دسترس یکه مفهوم واژگان يایشناخت يالگوها .است یکتا ،بازفهرست یمفهوم واژگان

مفهوم  در دسترس یماکه مستق یشناخت يالگوها ههم همجموع. اندخورده یوندپ یشناخت يالگوها یگرد
 یمرخن ی استآن مفهوم واژگان یرمستقیمکه در دسترس غ یشناخت يالگوها یگرد یزو ن است یواژگان
  ).b2013 :41ایوانز، (شودنامیده می 3یتشناخ يالگو

که مفاهیم واژگانی موجود گیرد انجام میمعنایی  سازي بخشی از ظرفیتاز طریق فعال همانندسازي
مفهومی دو یا چند مفهوم  - اگر در یک واحد واژگانی. است گفتار دسترسی به آنها را فراهم کردهدر پاره

د که در شونزمان تفسیر میاین مفاهیم واژگانی به طور هم ههم باز داشته باشیم آنگاهواژگانی فهرست
که هدف از فرآیند انطباق این است . کندتفسیر مفاهیم واژگانی را محدود می 4این صورت فرآیند انطباق

شده فعالآمده داراي پیوستگی است یعنی الگوهاي شناختی  دست اطالعاتی به هاطمینان یابیم مشخص
هر مفهوم واژگانی باید به  در فرایند معناسازياز این رو، . گی و سازگاري برخوردار استاز پیوست در آن
  .گفتار سازگار باشدهاي واژگانی موجود در پارهاي تفسیر شود که با دیگر مفهومگونه

 5وي شناختی که به کمک راه دسترسیسازي بخشی از نیمرخ الگیعنی فعالتفسیر به طور خالصه، 
 .کنیممواش را بررسی می هنظریمعناسازي در  هاي از شیوبراي روشن شدن مطلب نمونه. دشوممکن می

 ،هر الگوي شناختی. با چندین الگوي شناختی در پیوند است] فرانسه[، مفهوم واژگانی در شکل بعد
ه س. تواند با الگوهاي شناختی دیگري در ارتباط باشداي ساختارمند از دانش است که خود میپیکره

- الگوهاي شناختی نخستین» اییسرزمین جغرافی«و » دولت ملت«، »مقصد گردشگري«الگوي شناختی 
] فرانسه[که دسترسی به آنها مستقیم است و این سه در مجموع نیمرخ الگوي شناختی نخستین براي  اند

و  ستاست، الگوهاي شناختی دومین ا مستقیموهاي شناختی که دسترسی به آنها غیردیگر الگ. است

                                                
1- association area 
2- access site 
3- cognitive model profile 
4- matching 
5- access route 
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این اطالعاتی که از  ههم. ددهتشکیل می] فرانسه[مجموع آنها نیمرخ الگوي شناختی دومین را براي 
  .معنایی آن نام دارد شود، ظرفیتمربوط می» فرانسه« هطریق الگوهاي شناختی به واژ

  
  
  
  
  

      
  
  

 

) 3(ر گفتادر پاره [FRANCE]شده در تفسیر مفهوم واژگانی  راه دسترسی فعال -6شکل 
  )b2015 :364، ایوانز(

  :کنیمزیر بررسی می گفتارپارهمعناسازي و تفسیر را براي  هاکنون شیو

3) France voted against the EU constitution in the 2005 referendum. 
 )b2015 :363ایوانز، (  

» فرانسه« هاختی واژراه دسترسی در میان نیمرخ الگوي شنگفتار باال نیازمند آن است که تفسیر پاره
گفتار پیوند با دیگر واحدهاي زبانی موجود در پاره اي که با دیگر مفاهیم واژگانی دربه وجود آید به گونه

گفتار یعنی اینکه کدام الگوهاي شناختی فعال شوند، بستگی به عوامل بافتی پاره. سازگار و هماهنگ باشد
الگوهاي شناختی که در نمودار به صورت پررنگ  سازيفعال با» فرانسه«در این مثال، تفسیر واژه  .دارد

   .شودپذیر میاند، امکاننشان داده شده
  
    کاربردها - 3

معناسازي در این نظریه بررسی  هشیو مواش بیان  و  هترین مفاهیم بنیادین نظریدر بخش پیشین مهم
اختصار به  شناسی شناختیایج در زبانهاي رمواش در تبیین برخی از پرسمان هکاربرد نظری ادامهدر . شد

، a2010(و مجاز  مواش را در بررسی استعاره هکه کارایی نظری افزون بر خود ایوانز. مرور خواهد شد
a2013(زمان  ، مفهوم)b2013(،  حروف اضافه» حالت«مفهوم )b2010(  چندمعنایی و نیز)b2015( 

  ]فرانسه[

  ملت ولتد  مقصد گردشگري  سرزمین جغرافیایی

  هاي ملیورزش  سیاسی نظام  فرهنگ تغذیه

  نظام قانون اساسی  دهندگانرأي  رییس جمهور
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» to show«در کاربرد فعل را ستعاره و مجاز ا نیز در چارچوب این نظریه) 2014( 1، ردادهمحک ز
  .بررسی کرده استانگلیسی 

  مواش  هاي در نظریزبان آرایه - 3-1
را به کمک تمایز میان  3ايو زبان آرایه 2تفاوت میان زبان لفظی )a2010 ،b2013 :190-214( ایوانز

هایی درك زبان لفظی، بخشبدین صورت که در  . کندنخستین و دومین تبیین می الگوي شناختی نیمرخ
اي ، اما در درك زبان آرایهشودیافت حاصل میدرشوند و از نیمرخ الگوهاي شناختی نخستین فعال می

دو عامل وي البته . آیدشوند و معنا بدست میهایی از نیمرخ الگوهاي شناختی دومین فعال میبخش
مفهوم  است که برجستگی به این معنا . 5یدگیو پیچ 4برجستگی: داندفهم زبان دخیل میدیگر را نیز در 

پیچیدگی یعنی طول راه دسترسی در . معنایی ما نهادینه شده است هواژگانی تا چه اندازه در ژرفاي حافظ
تر باشد شمار الگوهاي شناختی که باید فعال هرچه راه دسترسی طوالنی. نیمرخ الگوي شناختی یانم

مواش زبان لفظی و زبان  هدر نظری. شودمی ترفرآیند درك پیچیده شوند بیشتر خواهد بود و از این رو
 هاي در نظریتببین زبان آرایه هشیوبراي آشنایی با جزییات (در دو سر یک پیوستار قرار دارند ايآرایه

  ).b2013و  a2013و  a2010مواش بنگرید به ایوانز، 
  مواش هچندمعنایی در نظری - 3-2

و چندمعنایی  7، چندمعنایی واژگانی6چندمعنایی مفهومی هی را بر سه گونچندمعنای) c2015(ایوانز 
چندمعنایی مفهومی . مواش پرداخته است هو به تبیین آنها در چارچوب نظری تقسیم کرده 8بیناواژگانی

چندمعنایی واژگانی . شودها فراهم میزبانی دارد که دسترسی به آن توسط واژهریشه در دانش غیر
چندمعنایی . که یک صورت زبانی با چندین معناي ناهمگون اما مرتبط با هم، در پیوند باشدهنگامی است 

براي آشنایی با (یک مفهوم با هم اشتراك دارنددر کم دستهاي مجزا است که بیناواژگانی ناشی از واژه
  .)c2015و  b2015مواش بنگرید به ایوانز،  هتبیین چندمعنایی در نظری هشیو

  
  نقدها - 4
هاي از یافتهدر آن ، اما مواش رویکرد معنایی دارد هگوید، گرچه نظریمی) 2012( 9گونه که کیلمانمانه

ایوانز بر تاثیرپذیري از دستور . ه شده استکلیدي رویکردهاي شناختی به دستور زبان نیز بهره برد

                                                
1-Reda, G.  
2- literal language 
3- figurative language 
4- salience  
5- complexity 
6- conceptual polysemy 
7- lexical polysemy 
8- inter-lexicalpolysemy 
9- Kielmann, K. 
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ي معناگرا از دستور الگو«خود را  هکند و نظریمند کرافت اذعان میشناختی النگاکر و دستور ساخت
 هترین تفاوت این نظریه با دیگر رویکردهاي شناختی، تمایزي است که میان سامانبرجسته .داندمی» زبان

م واژگانی و الگوي شناختی کمک ابزارهاي نظري مفهو به این تمایزو  وجود دارد مفهومی هزبانی و سامان
  .شودنشان داده می

بینانه به پرسمان گوناگونی معنایی در یکرد نوین ارزشمند و روشنرورا مواش  هنظری) 2012(مانلکی
این یکی از . اما نقدهایی هم بر این نظریه دارد داندمیاي درك و تولید زبان و نیز در فهم زبان آرایه

الگوهاي شناختی نخستین و دومین « .گرددوهاي شناختی نخستین و دومین برمیتمایز میان الگ به نقدها
که الگوهاي  معتقد است) b2009(ایوانز  »توان از هم بازشناخت؟هایی میچه معیارها و ویژگیرا با 

. اند)در مغز(شده هاي ذهنی و ادراکی ذخیرهشده از حالتساختهو  1شناختی ساختارهاي دانش چندوجهی
س الگوهاي شناختی کنند، پهاي گوناگونی درك میآدمیان جهان را به شیوه هکه همنجا بر این پایه، از آ

هاي یکی از مزیت) b2015 :364(خود ایوانز البته  .تندومین براي افراد مختلف یکسان نیسنخستین و د
داند می اياي و استعارهمیان الگوهاي شناختی نخستین و دومین را کارایی آن در تبیین زبان آرایه تفاوت

و  b2015 ،c2015براي نمونه، بنگرید به ایوانز ( بردو در این راستا از این ابزارهاي مفهومی بهره می
a2013.(  

کوشد این است که ایوانز تاکید بسیاري بر سازوکارهاي نظري دارد اما نمی) 2012(مانلینقد دیگر ک
-روان هنظریگوید که مواش ایوانز از یک سو می. تجربی و آزمایشی بیاورد ههاي خود پشتوانبراي گفته

بینی داشته باشد، اما از سوي دیگر بتواند پیرامون جزییات پردازش زبان پیش شناختی زبان نیست که
توانند بر روي آن نامد که میشناسان زبان میعنوان چارچوب پژوهشی براي روانخود را به هنظری

علمی باید  هگوید نظریداند و میآمیز میکلیمان این سخن را تناقض. هاي تجربی انجام دهندآزمایش
یک هاي بینیها و پیشاگر فرضیه. هاي تجربی ارائه دهدنتایج آزمایش ههایی درباربینیاند پیشبتو

  .آزمایی نباشند، نظریه غیرعلمی خواهد بودپذیر و قابل راستینظریه آزمون
 و شناختی الگوهاي واژگانی، مفاهیم :دهندمی معنا چگونه هاواژه«نیز در نقد کتاب  )2010(2تیلور

رویکرد ایوانز یکی  گویدوي می. مواش کرده است هیی را متوجه نظرینقدها) b2009ایوانز، (» ازيمعناس
زبان کنار بگذارد و بر این  هدانش مفهومی را از سامان هکوشد هماست که میا از رویکردهاي بنیادگر

هاي خود مفهوم پذیر است و دردسترسی) هاي واژگانیتوسط مفهوم(دیدگاه است که دانش مفهومی تنها 
ایراد دیگري که تیلور وارد  .کندخوبی بیان نمی واژگانی نهفته نیست، اما چگونگی این دسترسی را به

هایی دادهو است هاي بسیار محدودي براي تشریح کار خود بهره برده این است که ایوانز از دادهکند می
افزون بر این، شمار . ايو نه پیکره اندیاند همگی ساختگکه در کتاب براي تشریح موضوع آورده شده

اند، به در سرتاسر کتاب بازگویی و تکرار شده) خواندگفتار میکه ایوانز آنها را پاره(نمونه  هاندکی جمل

                                                
1- multimodal knowledge 
2- Taylor, J. R.  
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-تیلور همچنین این پرسش را مطرح می .انجامدهاي نادرست میها گاهی به تعمیماي که کمی دادهگونه
که شاري ایوانز بر جداسازي دانش مفهومی از دانش زبانی چیست در حالیاین همه پاف هکند که فاید

  . انداین تمایز و جدایی نهاده نشده هپای مواش در درك و تفسیر مفهومی بر هسازوکارهاي اصلی نظری
خود  ههر دو به نخستین کتابی که ایوانز در تشریح نظری) 2010(و تیلور) 2012(مانلیکنقدهاي 

هاي دیگري در تشریح و تکمیل ها و مقالهکتاب ،، حال آنکه ایوانز پس از آناست یدهوارد گرد نوشته
گونه که در بخش پیشین نیز گفتیم، این نظریه را در تبیین برخی از و هماناست خود نوشته  هنظری

به  )همانند استعاره، مجاز، زمان، حروف اضافه و چندمعنایی(شناسی شناختی هاي رایج در زبانپرسمان
کارهاي  همواش نیازمند آن است که هم هاز این رو، نقد نظری. کار برده و کارایی آن را نشان داده است

مواش در  هنظری .یده گرفته نشودناد هاي این نظریهایوانز در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد و پیشرفت
باید در معرض  نماید که این نظریهین میاي نوآورانه و امیدوارکننده است اما چنمعناشناسی نظریه هزمین

بنیاد محک زده شود تا بتواند عیار راستین خود را نشان هاي پیکرههاي تجربی قرار گیرد و با دادهآزمون
  .دهد

  
  بنديجمع - 5

 یهنظر یندر ا. دهدارائه میدر درك زبان  ییمعنا یبو ترک ییمعنا ییبازنما يبرا ییمواش الگو هینظر
- یبترک يو سازوکارها یمفهوم يهاییبازنما یی،ساختار معنا یژهو زبان و به یننماد هايحدوا ماهیت

 هنظری. گرددیم يالگوساز ،انجامدیم یمفهوم ییو بازنما ییمعنا ییبازنما یانکنش مبرهمکه به  یريپذ
ان زبان و می هاست که هدف آن بررسی ماهیت معنا، معناسازي و رابط گرمعنایی شناخت هنظریمواش 

زیرا به معناشناسی دستور  شودمحسوب میدستوري نیز  هنظری این نظریه. اي استلفظی و آرایه هاندیش
هم  ترها در ساخت واحدهاي زبانی بزرگآمیزش واژه هیی واژگانی و هم شیوزبان، هم از طریق بازنما

گلدبرگ شناختی  و دستور ساخت) 1987براي نمونه، (مواش از دستور شناختی النگاکر  هنظری. پردازدمی
کند، این نظریه تاکید می) b2009 :340(همچنان که خود ایوانز اثر پذیرفته اما ) 2006براي نمونه، (

براي نمونه، (جانسون و مفهومی لیکاف  هاستعار ههایی همچون نظرینظریهاین دو نظریه و نیز رقیب 
 هکنندنیست بلکه تکمیل) 2002براي نمونه، ( 3ترنرو  2فوکونیه 1آمیزي مفهومیدرهم هو نظری) 1980

  .مواش نشان داده شده است هکلی نظری هدر شکل زیر انگار .ستا آنها

                                                
1- conceptual blending 
2- Fauconnier, G. 
3- Turner, M. 
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