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چکیده
زبانشناسی اجتماعی شناختی ،نگرشی نو در حووزۀ زبوانشناسوی اسوک وز از تلامو دو
رویکرد زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی شناختی بوجود آمده و هدف آن بررسوی ابلواد
اجتماعی شناختی زبان در اربرد روزمره اسک .پژوهش حاضر توصوییی-تحلیلوی بووده و
هدف از آن تحلی

تاب فارسی پایۀ هشتم ،دورۀ متوسطۀ اول (ا بوری شولدره )1397 ،در

چارچوب زبانشناسی اجتماعی شناختی اسک .در ایو مطاعلوز ،واحود تحلیو "جملوز" و
دادهها بز شیوۀ اسنادی و تمامشماری استخراج شدهاند .از میان  1200جملۀ استخراجشوده،
جملزهایی ز ساختار استلاری داشتند 500( ،جملز) ،بور اسواط حور وارههوای توووری
جانسون ( )1987بررسی شدند .از ای میان ،جملزهای حواوی متغیرهوای اجتمواعی (170
جملز) مشخص شده و در پایان تلام حر وارههای تووری با متغیرهای اجتمواعی موورد
تحلی ( مّی و ییی) و بازنمایی قرار گرفتند .در ای تلام  320مورد حور وارۀ توووری
و  240مورد متغیر اجتماعی مشار ک داشتند .حور وارههوای توووری «نیورو»« ،حر وک»،
«حجووم» و «فراینوود» و متغیرهووای اجتموواعی «نگوورا اعتدووادی و م و هبی»« ،فرهن و » و
«همبستگی» بیشتری مشار ک را در تلام دو رویکرد زبوانشناسوی شوناختی و اجتمواعی
داشتند .گرچز اربرد بیش از  500جملۀ استلاری نشان میدهد ز مؤعیان بز رشد خالقیک
و تیکرات انتزاعی نوجوانان توجز داشتزاند؛ اما ،با توجز بز تلامو  34درصودی از جملوز-
های استلاری با متغیرهای اجتماعی ،نگارندگان ملتددند رویکورد زبوانشناسوی اجتمواعی
شناختی در ای

تاب بز تمامیک بز منوۀ ظهور نرسیده اسک .از دیگر یافتزها آن ز هر چز
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جملوز بیشوتر باشود ،آن جملوز از

پیچیدگی میهومی بیشتری برخوردار اسوک و عکوآ آن نیوز صوادت اسوک .ایجواد حوآ
صمیمیک با اربرد باالی متغیر «همبسوتگی» ،تبلوی

جنسویتی ،ملرفوی فرهنو

ایرانوی-

اسالمی در ساختارهای استلاری از دیگر یافتزهای ای پژوهش میباشند.
کلید واژه :زبانشناسی اجتماعی شناختی ،تاب فارسی ،حر وارۀ تووری ،متغیر اجتماعی
مقدمه

در شور ایران تابهای درسی از مهمتری ابزارهای آموزشی در عرصوۀ تللویم و تربیوک
هستند؛ بنابرای  ،توجز علمی و اصوعی در تواعی

ایو

توابهوا و همچنوی تحلیو محتووا از

دیدگاههای مختل  ،بزویژه شناختی ،امری مهم بزنظور مویرسود .بوززعوم زنودی و همکواران
( )1394در میان همۀ تابهای درسی ،تابهای فارسی از اهمیک خاصی برخووردار هسوتند؛
زیرا با استیادۀ ارآمد از آموزههای زبانی ای

تاب ،دانشآموزان نزتنها شیوۀ مناسب تلوامالت

اجتماعی را فرا میگیرند ،بلکز بز درک آسانتر علم و فرهن

ز نمود آن بیشتر از حریق زبوان

ظاهر میشود ،نائ خواهند شد.
امروزه نظریات زبانشناسی ،در حوزههایی چون زبانشناسی تربیتی ،1زبانشناسیشوناختی

2

و زبانشناسی اجتماعی ،3در تحلی متون زبانی ،بزویژه تابهای آموزشی ،از جایگواه ویوژهای
برخوردار هستند .زبانشناسی تربیتی یکی از شاخزهای زبانشناسی اسک ز همچون پلی میوان
دنیای زبانی و نظام تللیم و تربیوک واقوش شوده و بسوتر را بورای بهبوود و تسوهی فراینودهای
آموزشی بزعحاظ مسائ زبانی میگستراند (زندی .)1393 ،ای شواخۀ علموی ضوم تا یود بور
تلییق زبانشناسی و آموزا ،با استیاده از رواها و دیودگاههوای زبوانشوناختی ،چواعشهوا و
مشکالت علمی نظام آموزا رسمی در زمینۀ یادگیری زبان و یادگیری از حریق زبوان را موورد
توجز قرار میدهد و مهمتری وظییۀ آن بررسی شیوههوای آگواهسوازی زبوانآمووزان ،اعوم از
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن ،در رابطز با آثار اجتماعی و فردی اربرد زبوان اسوک (هموان).
اسپاعسکی زبانشناسی تربیتی را فهم یکپارچز از موضوعاتی میداند ز گرچز بوزحوور حبیلوی
1. educational linguistics
2. cognitive linguistics
3. sociolinguistics

سال دوازدهم

بررسی کتاب فارسی پایة هشتم از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی

279

در برنامزریزیهای تحویلی ،مندطش و مجزا بزنظر میرسند ،اموا مویتوانود درک هموۀ مباحو
مربوط بز زبان و آموزا را در ی

بافک اجتماعی وسیش فراهم سازد (همان).

زبانشناسی شناختی یکی از مهمتری مکاتب زبانشناسی با مواهیتی انلطوافپ یراسوک وز
رابطۀ بی زبان ،ذه و تجارب اجتماعی و فیزیکی را بررسی می ند .ای دیدگاه ،تلام ذهو
آدمی با تجاربی ز او در زندگی سب می ند را همراه با آنچز در زبان مونلکآ مویشوود را
مورد مطاعلز قرار داده و زبان را بازنمودی از نظام توووری ذهنوی ملرفوی موینمایود .یکوی از
دالی مهم برای مطاعلۀ زبان ناشی از ای فرض اسک ز زبان اعگوهای اندیشوز و ویژگویهوای
ذه انسان را منلکآ می ند ( رافک 1و روز .)2004:2در ای رویکرد گرچز فرض مسولم آن
اسک ز زبان در ذه اسک؛ اما نمیتوان آن را بوزعنووان یو

پدیودۀ ذهنوی مطلوق و جودا از

اجتماع مطاعلز نمود .یکی از زیرشاخزهای مطر در حوزۀ زبانشناسی شناختی ،ملنویشناسوی
شناختی اسک .از نظر ملنیشناسان شناختی انسان تجربوزهوایی را وز از محوی احوراف خوود
سب می ند در ذه بزصورت میاهیم انبار نموده و سپآ از آنها بورای برقوراری ارتبواط بوا
دیگران و از همز مهمتر تیکر استیاده موی نود (روشو و اردبیلوی.)19 :1392،در ایو نگورا
ساختارهای میهومی بدنمند هستند؛ یلنی از تجربۀ انسان مشتق مویشووند و نهایتوا آنچوز وز
ماهیک سازمان میهومی را ملنادار می ند تجربزای اسک ز با آن همراه اسک .ساختار ملنوایی،
همان ساختار میهومی اسک و ارتباط اجسام با محی احراف ،باع

میشوود وز اشوخاه بوز

ادرا ی دسک یابند ز ماحو ای تلام اسک (همان.)24 :
در بی مطاعلاتی ز ملناشناسان شناختی بر روی ساخکها و فراینودهای میهوومی داشوتند،
جاعبتوری پوژوهش آنهوا بوز اسوتلاره برمویگوردد .عیکواف و جانسوون )1980( 3در تواب
استلارههایی ز با آن زندگی می نیم 4بر ای باورند ز استلاره ،پدیدهای بنیادی در مدوعزبندی
ما از محی پیرامون و تیکر ماسک و بوز سواختارهوای بنیوادی دیگوری چوون حور وارههوای
تووری 5یا فضاهای ذهنی 6و جز آن مربوط میشود .آنها بز بررسی رابطۀ میان ملنا و ارجواع

1. Croft, W.
2. Cruse, D. A.
3. Johnson, M.
4. Metaphors We Live by
5. image schemata
6. mental spaces
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در جهان واقلی میپردازند .وِچش )10 :1393( 1استلاره را بزعنوان پدیدهای ز ندشی لیدی
در تیکر ،درک و استدالل بشر در مواجهز با واقلیکهوای اجتمواعی ،فرهنگوی و روانشوناختی
انسان دارد ،ملرفی مینماید .بز اعتداد وی استلاره فد ابزار تخی ادبوی خوالت نیسوک؛ بلکوز،
ابزار شناختی قدرتمندی اسک ز بدون آن نز شاعران و نز هیچکآ دیگر در مدام افوراد عوادی
قادر بز ادامۀ زندگی نخواهند بود .در ای رویکرد ،استلارۀ میهومی عبارت اسوک از درک یو
حوزۀ میهومی در قاعب حوزۀ میهومی دیگور .آن حووزۀ میهوومی وز عبوارات اسوتلاری از آن
استخراج میشوند تا حوزۀ میهومی دیگری درک شوند« ،حوزۀ مبدا» و آن حووزۀ میهوومی وز
بدی روا درک میشود «حوزۀ مدود» نامیده میشود (همان)15 :؛ بنابرای  ،حوزۀ مبدا دارای
میاهیم و ملانی عینیتر نسبک بز حوزۀ مدود اسک .بز دیگر سخ  ،اسوتلاره ،نگاشوک قلمورو
عینی و ملموط تجربز بر میاهیم ذهنی و انتزاعی اسک .بززعم وِچش ( )1393اربرد مؤعیوز-
های شناختی ،مانند استلارهها ،میبایسوک متناسوب بوا موقلیوکهوای اجتمواعی چوون روابو
اجتماعی ،ندشهای جنسیتی ،منزعتی و غیره باشد؛ زیرا ز سهم زیوادی از ظرفیوک شوناختی بوز
زبانشناسی اجتماعی اختواه دارد.
جانسون ( )2 :1987ملتدد اسک تیکرات انتزاعی ز در قاعب استلاره بیان میشووند پایوز و
مبنای حر وارهای دارند .بز عدیدۀ وی تجربیات ما از جهان خارج ساخکهایی در ذهو پدیود
می آورند ز ما آن را بز زبان خود انتدال میدهیم .وی ای ساخکهای میهومی را حر وارههای
تووری مینامد .حر واره های تووری از تجربیات حسی بشور پدیود مویآینود .آنهوا پویش-
میهومی 2هستند و جزو اوعی میاهیمی محسوب میشوند ز در ذه انسان بزوجوود مویآینود
(روش و اردبیلی .)49 :1392،جانسون میاهیم تجربی را مجموعزای از روابو مکوانی پایوزای
(باال -پائی  ،جلو -عدب) ،مجموعوزای از تجربیوات و فلاعیوکهوای بنیوادی (حر وک وردن،
خوردن و  )...و مجموعزای از میاهیم هستیشناختی (موجود ،ظرف و  )...ملرفی موینمایود و
اظهار میدارد ای امور با مشاهده و تجربۀ جهان واقلی ساخکهای میهومی بنیوادینی را شوک
میدهند ز انسان را قادر میسازد دربارۀ میاهیم انتزاعیتور بیاندیشود و بوز زبوان انتدوال دهود
(محموودی آسوویابادی و همکوواران.)141-162 :1391 ،در جوودول ( )1حوور وارههووای تووووری

1. Kövecses, Z.
2. preconceptual
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پیشنهادی جانسون ( )1987نشان داده شده اسک .از میان ای حر وارهها ،حر وارههای حجوم،
حر ک و نیرو بزعنوان حر وارههای پایز شهرت دارند.
جدول  -1طرحوارههای تصوری پیشنهادی جانسون ()126 :1987
ردیف طرحوارة تصوری ردیف طرحوارة تصوری ردیف طرحوارة تصوری
1

حجم/ظرف

10

توده/تلداد

19

تکرار

2

حر ک/مسیر

11

چرخشی

20

مجموعز

3

نیرو/قدرت

12

/جزء

21

مدیاط

4

اجبار

13

اتحاد

22

توانایی

5

مر زیک

14

شکافک

23

موقلیک

6

دور/نزدی

15

شیء

24

تماط

7

رفش مانش

16

پر/خاعی

25

سطوح

8

نیروی متداب

17

ج ب

26

انطبات

9

تلادل

18

فرایند

27

ارتباط

زبانشناسی اجتماعی شاخزای از زبانشناسی اسک ز بز مطاعلوۀ آن دسوتز از ویژگویهوای
زبان و زبانها میپردازد ز الزمۀ تلبیر آنها ،رجوع بز عوام اجتماعی و بافتی اسک .عبواو 1بوا
پیوند دو دیدگاه زبانشناسی و جاملزشناسی ،بزحور علمی و منظم همبستگی میوان مؤعیوزهوای
زبانی و متغیرهای اجتماعی را نشان داد .بز اعتداد او ساخک زبان و ساخک جاملز و رونودها و
متغیرهای زبانی و اجتماعی ارتباط نزدیکی بوا یکودیگر دارنود و مطاعلوۀ زبوان جودا از بافوک
اجتماعی آن ما را بز توصییی جامش و واقشگرایانز نمیرساند (مدرسی .)34-33 :1391 ،دوونز

2

هدف از انجام مطاعلات زبانشناسی اجتماعی را دستیابی بز درک بهتری از ماهیک زبان انسوان،
از حریق مطاعلۀ زبان در بافک اجتماعی آن و یا رسیدن بز درک بهتری از ماهیک رابطز و تلام
زبان و جاملز میداند (دوونز بز ند از وارداف.)1393 :3

1. W.Labov
2. W. Downes
3. R.Wardhaugh
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زبانشناسی اجتماعی شناختی ،نگرشی نوو در حووزۀ زبوانشناسوی اسوک وز از تلامو دو
رویکرد زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی شناختی بوجوود آموده و هودف آن بررسوی ابلواد
اجتماعی شناختی زبان در اربرد روزمره اسک .دیرون )40 :2005( 1ملتدد اسک جای تنوعات
زبانی در مطاعلات زبانشناسی شناختی خاعی اسک و بایستی پوژوهشهوایی از ایو دسوک در
انون ای مطاعلات جای داشتز باشد .وی پژوهشگران را بز در ی اربردبنیاد در زبوانشناسوان
شناختی توصیز مینماید و بر ضرورت اتخاذ رویکردهایی تأ ید میورزد ز بتوانند مطاعلات و
موضوعات پژوهشی جاملزشناسوی زبوان و زبوانشناسوی شوناختی را بوز هوم نزدیو

نماینود

( ریستینس و  2و دیوورون .)5 :2008 ،گیرارتووز 3وهمکوواران ( )2 :2010در مووورد همگرایووی دو
رویکرد زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتماعی در زبانشناسی اجتماعی شناختی دو سؤال
را مطر مینمایند )1 :چرا زبانشناسی شناختی بزسمک پژوهشهای متغیرگورا گورایش دارد ؛
 )2چرا زبانشناسی اجتماعی بز دنبال مطاعلات زبانشناسی اسک آنهوا در پاسوب بوز ایو دو
سؤال ،دیدگاه ناظر بر اوعویک ملنا در زبوانشناسوی شوناختی و حبیلوک واربرد -بنیواد بوودن
زبانشناسی شناختی را مطر مینمایند و ملتددند ای دو ویژگی در قلب زبانشناسی شوناختی
وجود دارند و بزحور اجتنابناپ یری با دیدگاه اجتماعی در ارتبواط هسوتند؛ بنوابرای  ،ماهیوک
شناخک آدمی جدا از تلامالت اجتماعی و ب مایزهای فرهنگی نیسوک .آنهوا اصوطال «متغیور
زبانشناسی اجتماعی شناختی» را برای مجموعزای از شیوههوای گونواگون بیوان یو
زبانی واحد یا درک ی

عنور زبانی واحد بز ار میبرند .از نظر آنها هر یو

وار رد

از ایو روا-

های بیان یا فهم ،ملنای اجتماعی مخووه بزخود دارند؛ بدی ملنا ز همۀ دیگر گونوزهوا از
عحاظ ارجاع یا ارزا صدت با هم برابرند ،اما ملنای اجتماعی و سبکی آنهوا بوا هوم متیواوت
اسک (دبیرمددم و همکاران .)1397 ،بر اساط ای تیکر هر متغیر زبانشوناختی اجتمواعی یو
عنور زبانی اسک ز بز بسیاری از متغیرهای برونزبانی مستد (حبدۀ اجتماعی ،س  ،جنسیک،
مکان جغرافیایی ،گروه قومی یا سب

و گونز بافتی) حساط اسک (همان).

هادس ( )1 :2000با تا ید بر ضرورت مطاعلۀ عوام اجتمواعی در زبوانشناسوی شوناختی
میگوید:

1. R. Dirven
2. G. Kristensen
3. D. Geeraerts
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"زبانشناسی شناختی ای پتانسی را داراسک ز سهمی جدّی در برخوی حیطوزهوای مهوم
زبان شناسی اجتمواعی داشوتز باشود .از سووی دیگور ،ایو بودان ملناسوک وز حیطوزهوایی از
زبانشناسی اجتماعی هم بز حوزۀ زبانشناسی شناختی تللق دارد و باید بر اندیشوز و عمو در
حوزۀ زبانشناسی شناختی تأثیر بگ ارند".
پژوهش حاضر توصییی-تحلیلی بوده و از نوع تحلیو محتووا مویباشود .هودف اصولی آن
بررسی تاب فارسی پایۀ هشتم ،دورۀ متوسطۀ اول (ا بری شلدره ،)1397 ،ز در مدارطِ ایران
آموزا داده میشود ،از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی اسک .نگارندگان سلی دارنود بوا
توجز بز عملکرد ساختارهای ذهنی و تنوعات زبانی در فرایند یادگیری ،همگرایوی دو رویکورد
زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتماعی را در ای
مطاعلز ،اقدامی نوی در جهک تحلی

تاب موورد بازنموایی قورار دهنود .ایو

تابهای درسی ،بزویژه تابهای آموزا زبان فارسوی

در حوزۀ زبانشناسی میباشد .در ای پژوهش ،نگارندگان سلی خواهند رد بز پرسشهای زبر
پاسب دهند:
 )1چز سهمی از

تاب فارسی پایۀ هشتم ،دورۀ متوسوطۀ اول (ا بوری شولدره)1397 ،

بر اساط سازو ارهای شناختی ایجاد شودهانود ؛  )2چگونوز مویتووان همگرایوی و تلامو دو
رویکرد زبانشناسی شناختی و اجتماعی را در سطح ی
ای

جملز مورد بازنمایی قرار داد ؛  )3در

تاب چند نمونز از مؤعیزهای شناختی و چند مورد از متغیرهای اجتمواعی بوا یکودیگر در

تلام هستند ؛  )4چز درصدی از جملزهای ای

تاب ز دارای سازو ار میهوومی هسوتند ،در

بستر زبانشناسی اجتماعی شناختی قورار دارنود ؛  )5ودامیو
بیشتری در بازنمودهای شناختی ای

از متغیرهوای اجتمواعی سوهم

تاب دارند

پیشینة پژوهش

محددان ایرانی و غیرایرانی زیادی بز تحلی متون تب درسی ،آمووزا زبوان و اشولار از
دیدگاه زبانشناسی شناختی ،زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی تربیتی پرداختزاند؛ اما از منظور
زبانشناسی اجتماعی شناختی ،بزویژه در زمینۀ تحلیو متوون فارسوی ،مطاعلوات نسوبتا انود ی
صورت گرفتز اسک .از جملز پژوهشگران ایرانی ز در ایو زمینوز مطاعلوز وردهانود زنودی و
احمدی ( ،)1395بحرینی ( ،)1392مهرابی ( )1397و مدرسی و مظیری ( )1397میباشند.
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حوزۀ مطاعلاتی میان-

رشتزای مورد مطاعلز قرار دادهاند .آنها ملتددند در زبانشناسی اجتماعی شوناختی ،زبوان یو
ساختار اجتماعی و بخشی از شبکۀ شناختی اسک ز احالعوات موا دربوارۀ افوراد ،گوروههوای
اجتماعی و رواب اجتماعی تشکی دهندۀ جاملز را شک میدهد و افراد از حریق پیونود دانوش
زبانی و دانش مربوط بز جاملز قادر خواهند بود واژهها و ساختارهای زبانی دیگر را بزگونوزای
انتخاب نند ز با شرای بافک اجتماعی هماهن
مباح

شوند .بحرینوی ( )1397در رسواعۀ خوود بوز

تابو و حس تلبیر از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی پرداختز اسک .او بوا مطاعلوز

در ساختارهای عبوارات ،اصوطالحات و ضورباعمثو هوای فارسوی و انگلیسوی شوباهکهوا و
تیاوتهای موجود در دو زبان فارسی و انگلیسی را بررسی می ند .نتایج بیانگر آن هستند وز
با توجز بوز مبوانی و اصوول ادب ،اصوطالحاتی وز دارای توابو در سواختار خوود هسوتند بوز
اصطالحات دیگری تبدی میشوند ز نوعی بزگویی را در خوود داشوتز باشوند توا در ماهیوک
المی آنها جبران صورت گیرد و برای پ یرا در اجتماع خوشایندسوازی شووند .بحرینوی بوا
اشاره بز بیشوتری

واربرد سوامانیوافتگی و انتوزاعزداعوی در رابطوز بوا مختووات اسوتلاره ،و

میهومسازی اصطالحات با توجز بوز اصوول بدنمنودی و پویوایی اذعوان مویدارد در مجمووع،
اصطالحات در دو زبان ،زیرسواخک ملنوایی و موضووع مشوابهی را دارنود؛ اموا در روسواخک
بازنمود عینی و ساختار هر مورد متیاوت میشود.
مهرابی ( )1397در مطاعلۀ خود تاب ده گیتار در زباشناسی اجتماعی شناختی وز حاصو
سخنرانیهای پروفسور گیرارتز در سال  2009در همایش بی اعمللی زبوانشناسوی شوناختی در
چی برگزار شد ،بررسی رده اسک .مدرسی و مظیری ( )1397شأن اجتماعی تنوعات گونزای
زبان فارسی در قاعب متغیرهای همبستگی و منزعک اجتماعی در چندی شوهر اسوتان فوارط را
مورد مطاعلز قرار دادهاند .نتایج گویای آن بودنود وز گونوزهوای محلوی بوا هویوکبخشوی بوز
گویشوران خود ،احساط وفاداری نسبک بز شهر بومی و گونۀ محلی خود را تدویوک نمووده و
در ایجاد همبستگی در خانواده و دوستان بسیار پررن

عم می نند؛ در حاعی ز در رسانزها و

در گیتار افراد تحوی رده ،محی های آموزشی ،شغلی ،وچز و بازار گونۀ ملیار مسل اسوک.
آنها ملتددند اگرچز همبستگی و منزعک اجتماعی هر دو بوز واربرد گونوۀ ملیوار نسوبک داده
میشوند ،اما بزعلک حآ صمیمیک و حآ تللق گویشوران ،گونزهای غیرملیار پویا هستند.
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پیرسم  1و همکاران ( ،)2007هوعمان 2و سیورسوکا ،)2007( 3والرک و تورازدل (،)2009
رابینسون )2010( 4و ووع  5و پوعزهاگ  )2009( 6از جملز پژوهشگران غیر ایرانی هستند وز
در حوزۀ زبانشناسی اجتماعی شناختی بز مطاعلوز پرداختوزانود .پیرسوم و همکواران ()2007
اربسک مدلهای ذهنی واژه را در زبانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار دادهاند .آنها اسامی
م هبی قب و بلد از حادثز سپتامبر  2001را مورد بررسی قرار داده و چگوونگی عملکورد ایو
مدلها را در تبیی شباهکهای ملنایی و ارتباحی بی واژگان و عوام تأثیرگ ار بر آنها نشوان
میدهند .هوعمان و سیورسکا ( )2007در ی

مطاعلۀ اربردبنیاد از دسوتور ،وتواهسوازی را در

گویش النکشیر 7مورد بررسی قرار دادند .نتایج گویای آن بودند ز فرایند وتاهسازی عالوه بر
توجیهات زبانشناسی بز عوام اجتماعی مانند هویک قومی و محلی نیز بستگی دارد .والرک

8

و ترازدل )2009( 9دگرگونی اجتماعی صویات مّوی را در چوارچوب زبوانشناسوی شوناختی
بررسی ردهاند .آنها تغییرات آوایی را در فرایند «پیشی شودگی  )THدر اسوکاتلند مر وزی –
شرقی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان می دهند ای تغییرات متاثر از هر دوعام شوناختی
و اجتماعی در نار هم میباشند .بز باور آنها ای رویکرد تلییدی ،عالوه بر آن ز یو

نگورا

اقتوادی بز زبان اسک ،در فهم عمیقتر دگرگونیهای صوتی نیز تأثیر بسزایی دارد.
رابینسون ( )2010پدیدۀ چندملنایی در صیک ( awesomeعاعی) را از دیدگاه زبانشناسی
اجتماعی شناختی بررسی رده اسک .یافتزهای وی حا ی از آن اسک ز ظهوور ملنوای جدیود
متاثر از شرای محیطی و متغیرهای اجتماعی اسک؛ زیرا فرهن
میهومسازی و ادراک آنها ندش برجستزای دارند .ووع
چندی فرهن

و حبدۀ اجتماعی افراد در شیوۀ

و پوعزهاگ ( )2009در مطاعلۀ خوود

عغک متیاوت انگلیسی را از منظر زبانشناسی اجتماعی شوناختی موورد بررسوی

قرار دادند .آنها ملتددند رویکرد استلارۀ میهومی با تنوعات منطدزای ،بزویژه در زبان انگلیسی

1. Peirsman, Y
2. Hollmann, W.
3. Siewierska, A.
4. Robinson, J.
5. Wolf, H. G.
6. Polzenhagen, F.
7. Lancashire, R. W.
8. L. Clark
9. G.Trousdel
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هن  -نگی ،پیوند داشتز و احالعات میهومیِ برجستۀ فرهنگوی مویتوانود ارتباحوات میهوومیِ
آشکاری بی بازیافک آیتمهای واژگانی داشتز باشند.
روش تحقیق

پژوهش حاضر توصییی-تحلیلی اسک و بز شیوۀ اسنادی و تمامشماری ،و متوون تواب
فارسی پایۀ هشتم ،دورۀ متوسطۀ اول (ا بری شلدره )1397 ،را از دیدگاه زبانشناسی اجتمواعی
شناختی مورد بررسی قرار میدهد .جاملۀ آماری ای پژوهش (بوزجوز توضویحات مربووط بوز
دستور و تمری ها) ،تمامی متون درسی تاب ،مشتم بر نثرهوای ادبوی ،سواده و شولر اسوک.
واحد تحلی «جملز» اسک؛ یو

جملوۀ امو و مسوتد  .بورای رسویدن بوز هودف پوژوهش،

نگارندگان با نیوذ بز الیزهای زیری مت  ،جملزهایی وز دربردارنودۀ حور وارههوای توووری
هستند را بزعنوان مهمتری ابوزار شوناختی در ملنویشناسوی شوناختی و اسواط نگاشوکهوای
استلاری ،استخراج و مورد تحلی

ییی و مّی قرار خواهنود داد .الزم بوز ذ ور اسوک در ایو

مطاعلز ،عالوه بر حر وارههای تووری جانسون ( ،)1987حر وارهای تووری دیگوری چوون
«ابزار»« ،جانبخشی»« ،شیء»« ،آغاز/پایان» و «چشایی» نیوز اسوتخراج شودهانود .سوپآ از میوان
جملزهای استلاری استخراجشوده ،جملوزهوایی وز دارای متغیرهوای اجتمواعی چوون «حبدوۀ
اجتماعی»« ،جنسیک»« ،نزا ک»« ،همبستگی»« ،قدرت»« ،فرهن »« ،نگرا اعتدادی و مو هبی»،
«تاریب» و «س » هستند ،استخراج و در نهایک از منظر زبانشناسوی اجتمواعی شوناختی ،موورد
بررسی قرار خواهند گرفک .در تحلی آماری دادهها از جودول و شوک اسوتیاده شوده اسوک.
درصدها با تدریب متر از ی

درصد میباشند .در بخش تحلی

ییوی دادههوا ،از میوان تموام

جملزهای تحلی شده 10 ،جملز ،بزمنظور ملرفی اعگو ،بزحور هدفمند انتخاب و موورد تحلیو
و بازنمایی قرار خواهند گرفک.
تحلیل دادهها
 1-4تحلیل کمّی کتاب فارسی پایةة هشةتم ،دورة متوسة ة اول (اکبةری شةلدره )1397 ،از
دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی

برای دستیابی بز هدف پژوهش ،ابتدا

جملوزهوای تواب اسوتخراج شودند و از دیودگاه

زبانشناسی شناختی مورد بررسی قرار گرفتز اسک .از  1200جملۀ (نثر و نظم) استخراجشوده ،
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قریب بز  500جملز دارای سازو ار میهومی و استلاری بودنود .ایو تلوداد جملوز ،تدریبوا 42
درصد از

جملزهای تاب را شام میشوند .الزم بز ذ ر اسک ز حور وارههوای توووری

در بلضی موارد با هم همپوشانی داشتند .از ای میان 170 ،جملۀ استلاری با بیش از  320مورد
حر وارۀ تووری با متغیرهای اجتماعی و تنوعات زبانی ( 240مورد) در تلام بودند.
جدول  -2بررسی کمّی کتاب فارسی پایة هشتم ،دورة متوس ة اول (اکبری شلدره)1397 ،
دادهها

تعداد

درط

17

مت

28

جملز

1200

جملۀ استلاری

500

جملۀ اجتماعی شناختی

170

حر وارۀ تووری

320

متغیر اجتماعی

240

در جدول ( )3تلداد و درصد انواع حر وارههای توووری وز بوا متغیرهوای اجتمواعی در
تلام هستند ،بز ترتیب فراوانی نشان داده شده اسک.
نتایج نشان میدهند وز در ایجواد نظوامهوای اسوتلاری ،حور وارههوای توووری «نیورو»،
«حر ک»« ،فرایند» و «حجم» بیشتری سهم و حر وارههای توووری «چشوایی»« ،مر زیوک» و
«فاصلز» متری سهم را داشتزاند .همچنی از بی حر وارههای توووری پیشونهادی جانسوون
( ،)1987حر وارههای «اجبار»« ،دور/نزدی »« ،اتحاد»« ،تکرار»« ،مدیاط» و «انطبات» در یافتزها
مشاهده نشدند .در ای تحلی  ،بزجز حر وارههای تووری جانسون ،حور وارههوای توووری
«جانداری»« ،چشایی»» ،ابزار»« ،نور» و «آغاز/پایان» نیز یافک شدند.
در جدول شمارۀ ( )4تلداد و درصد مشار ک متغیرهای اجتماعی در جملزهایی ز ساختار
استلاری دارند ،بز ترتیب فراوانی نشان داده شده اسک.
از منظر زبانشناسی اجتماعی ،یافتزها نشوان مویدهنود وز متغیرهوای «نگورا اعتدوادی و
م هبی»« ،همبستگی» و «جنسیک» بیشتری سهم را در تلام با ساختارهای استلاری داشتزانود.
در حوزۀ «جنسیک» ،تیاوت آشکاری بی دو جنآ م ر و مون

دیده میشود .در حوزههوای
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«جغرافیا» و «ملیک» ،نیز نام شور ایران و ملیک ایرانی بیشتری سهم را از آنِ خود رده بودند.
همچنی تیاوت زیادی بی دو متغیر همبستگی و نزا ک مشاهده میشود.
جدول  -3میزان و درصد مشارکت طرحوارههای تصوری در تعامل با متغیرهای اجتماعی
ردیف

طرحوارة تصوری

تعداد

درصد

ردیف

طرحوارة تصوری

تعداد

درصد

1

نیرو/قدرت

30

%9

17

ارتباط

7

%2

2

حر ک

28

%9

18

نیروی متداب

7

%2

3

حجم

25

%8

19

شکاف

6

%2

4

فرایند

25

%8

20

جهک

6

%2

5

توده/تلداد

22

%7

21

آغاز/پایان

4

%1

6

جانداری

20

%6

22

چرخشی

4

%1

7

مجموعز

18

%6

23

توانایی

4

%1

8

تلادل

14

%4

24

مانش

4

%1

9

تماط

13

%4

25

/جز

4

%1

10

ج ب

12

%4

26

پیوند

3

%1

11

نور

10

%3

27

پر/خاعی

3

%1

12

رفش مانش

10

%3

28

چشایی

2

%1

13

سطح

10

%3

29

مر زیک

2

%1

14

موقلیک

9

%3

30

فاصلز

2

%1

15

شیء

9

%3

16

ابزار

7

%2

320

%100

مجموع

 1-4تحلیل کیفی کتاب فارسی پایة هشةتم ،دورة متوسة ة اول (اکبةری شةلدره )1397 ،از
دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی

همانحور ز در بخش روا تحدیق گیتز شد ،تحلی دادهها بزشیوۀ تموامشوماری صوورت
گرفتز اسک .از ای رو تمام جملزهوایی وز دارای امکانوات شوناختی و اجتمواعی بودنود (170
جملز) مورد تحلی و تلبیر قرار گرفتزانود .بورای نشوان دادن چگوونگی تحلیو  ،از میوان ایو
جملزها 10 ،جملز بزعنوان نمونز انتخاب شده ز در اداموز از دیودگاه زبوانشناسوی اجتمواعی
شناختی مورد بح

قرار خواهند گرفک .همانحور ز در قسمکهای قبلی گیتز شد ،بزمنظوور

سال دوازدهم
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ییی جملزها ،نخسک ،دادهها از منظر شناختی تیسیر و تحلیو خواهنود شود.

بررسی و تحلی

سووپآ بووا اسووتخراج متغیرهووای اجتموواعی و تنوعووات زبووانی ،همگرایووی و تلامو دو دیوودگاه
زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتماعی مورد بازنمایی قرار خواهد گرفک.
جدول  -4تعداد و درصد مشارکت متغیرهای اجتماعی در جملههای استعاری
ردیف

تعداد

متغیر اجتماعی

درصد

1

نگرا اعتدادی و م هبی

43

%18

3

همبستگی

38

%16

34

%14

4

جنسیک

نام

م ر

مون

4

م ر

30

مون

5

نام پیامبر (ه) و ائمز (ع)

5

نام دانشمندان و شاعران

8

نام افراد عادی

13

شهر
5

جغرافیا

ایرانی

4

خارجی

0

ایران

15

خارجی

2

شور
حبیلک

31

22

%13

%9

1

6

تاریب

17

%7

7

حبدۀ اجتماعی

14

%6

8

فرهن

10

%4

9

س

10

%4

7

%3

6

%3

12

شغ

3

%1

13

نزا ک

3

%1

15

منزعک

2

%1

240

%100

نسبک خانوادگی
11

ملیک

مجموع

ایرانی

5

غیرایرانی

1
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«از آن دانادالن ز ایران را بز گ شتۀ پرفروغ آن میپیوندد( ».ا بری شلدره)31 :1397 ،
ساختار ذهنی خالت ما با مشاهدۀ اشیاء ،رخودادها و پدیودههوا در جهوان خوارج و سوب
تجربز از آنها ،ساختارهای میهومیای را خلق مینماید ز میتوانند پایوزهوای ملمووط بورای
نگاشکهای استلاری باشند (حر وارههای تووری) .یکوی از ایو پدیودههوا نوور و روشونایی
اسک .نور و روشنایی در جهان خارج یکی از عوام اصولی سوالمک جانوداران ،رشود و نموو
گیاهان اسک .در بیشتر اوقات زمانی ز نور و روشونایی هسوک ،فلاعیوک ،سوازندگی ،آبوادانی،
هوشیاری و بیداری جریان دارد .بدی عحاظ در نظام استلاری ،رشد ،پیشورفک ،موفدیوک و در
میاهیم مثبک بز شک نور حر وارهسازی میشوند .شور ایران تمدن پیشرفتز و باشوکوهی
داشتز اسک؛ بنابرای  ،ساختار ذهنی برای میهوم انتزاعی «گ شتز» نور قائ میشوود( .حور وارۀ
تووری نور) .از حرفی شور ایران بز ی

میهوم انتزاعی (گ شتز) وص شده اسک (حور وارۀ

تووری پیوند) .با حر وارۀ تووری «حجم» نیز مواجز هستیم؛ زیرا میهووم انتزاعوی «گ شوتز»
همچون ظرفی توور شده اسک ز میتواند پر از نور باشد .در ای عبارت حر وارههای حجم
و پر/خاعی با یکدیگر همپوشانی دارند .از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی ،با متغیرهوای اجتمواعی
جغرافیا ،نام شور («ایران») و «تاریب» مواجز هستیم .ایو جملوز اشواره بوز تمودن باشوکوه و
پیشرفتۀ ایران دارد .بنابرای  ،از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شوناختی حور وارههوای توووری
«نور» و «پیوند» در تلام با متغیرهای اجتماعی «جغرافیا» و «تاریب» هستند.

جغرافیا

طرحوارههای تصوری
نور-پیوند

تاریخ

شکل  -1تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 1

عید آمده بود( .همان )59:

حر ک اصلیتری ویژگی ی

تغییر اسک .بز اعتدواد عیکواف و جانسوون ( )1999سواختار

زمان بز صورت "حر ک در فضا" اسک؛ زیرا اساط فهم بشر از زمان ،در تجربۀ او از تغییرات

سال دوازدهم
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اسک و وِچش ( )63-62 :1393ملتید اسک در ساختار ذهنی ما میهوم زمان بر اساط حر ک
و مکان میهومسازی میشود .استلارۀ «زمان حر ک اسک» نشان میدهد انسان زمان را بزواسطۀ
برخی عناصر پایزای مانند اشیاء ،مکان و حر ک درک می ند .از نظر او انطباتهای زیور ندوش
اساسی در درک میهوم زمان دارند:
 زمان شیء اسک؛ گ ر زمان حر ک اسک؛ آینده در برابر ناظر اسک و گ شتز پشک سر او؛-ی

چیز حر ک می ند و چیز دیگر ثابک اسک؛ آن چیز ثابک انون اشاره اسک.

از ای رو در میهومسازیِ زمان ،یا زمان ثابک اسک و ناظر متحرک1؛ ماننود جملوۀ «بوز عیود
رسیدیم» و یا ناظر ثابک اسک و زمان متحرک2؛ مانند جملۀ «عیود آموده بوود» .از منظور زبوان-
شناسی اجتماعی واژۀ «عید» ،ز در ای درط بز عید نوروز اشاره دارد ی

رخوداد باسوتانی و

فرهنگی اسک (متغیر اجتماعی فرهن ) .بنوابرای  ،از دیودگاه زبوانشناسوی اجتمواعی شوناختی
حر وارۀ تووری «حر ک» در تلام با متغیرهای اجتماعی «فرهن » اسک.

فرهنگ

طرحوارة تصوری
حرکت

.
شکل  -2تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 2

شاه به تنگنا افتاد( .اکبری شلدره)72 :1397 ،

با مشاهدۀ اشیایی چون فنجان ،جلبز و  ،...پدیدههای حبیلی یا دسکساختزای مانند گودال،
چاه ،درّه ،دریا و  ...و رخدادهایی چون افتادن و سدوط ردن در ذه ما ساختار میهومی پدید
میآید ز میتواند برای میاهیم انتزاعی حجم یا ظرف قائ شود؛ بزگونزای ز میتوان در ایو
ظرف افتاد یا چیزی انداخک .در نظام استلاری ،در بیشتر مواقش ،میاهیم انتزاعی ز بار میهوومی
1. moving-ego
2. moving-time
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منیی دارند ،مانند ناتوانی ،بدبختی ،شکسک و گرفتاری بز شک افتوادن در یو

چواه یوا چاعوز

توویرسازی میشوند .در جملۀ باال «تنگنا» ز یو

میهووم انتزاعوی منیوی اسوک و نواتوانی و

بیچارگی را در خود جای داده اسک ،بز شک ی

چاعز توور شده اسک ز «شاه» در آن افتاده

اسک (حر وارۀ تووری حجم/ظرف) .از منظر زبانشناسی اجتماعی واژۀ «شواه» ،بوز دو متغیور
اجتماعی «حبدۀ اجتماعی» و «جنسیک» اشاره دارد .بنوابرای از دیودگاه زبوانشناسوی اجتمواعی
شناختی حر وارۀ تووری «حجم/ظرف» در تلام با متغیرهای اجتمواعی «حبدوۀ اجتمواعی» و
«جنسیک» میباشد.

جنسیت

طرحوارة تصوری
حجم/ظرف

طبقة اجتماعی

شکل  -3تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 3

توطئة انگلیس شکست خورد( .همان)72 :

ساختار ذهنی ما با مشاهده و سب تجربز از رخدادهایی چون شکافت  ،شکست  ،پاره شدن
اشیاء و از بی رفت آنها در جهان خارج ،حر وارۀ شکافک را در خود شک میدهود وز بوا
استیاده از آن میتواند بلضی از میاهیم و رخدادهای انتزاعی را در زبان تجلی بخشد .در جملۀ
شمارۀ  4،میهوم انتزاعی توحئز مانند ی

شیء توور شده اسوک وز مویتوانود شکسوتز شوود

(حر وارۀ تووری شئ) .همچنی رخداد شکستز شدن در مورد ی

میهووم انتزاعوی (توحئوز)

بز ار رفتز اسک؛ بنابرای  ،با حر وارۀ تووری «شکافک» نیز مواجز هستیم .از منظر زبانشناسی
اجتماعی «انگلیآ» ،نام شور اسک وز در مدوعوۀ اجتمواعی «جغرافیوا» جوای دارد .از دیودگاه
زبانشناسی اجتماعی شناختی حور وارههوای توووری «شویء» و «شوکافک» نواظر بور متغیور
اجتماعی «جغرافیا» هستند

سال دوازدهم
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جغرافیا
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طرحوارههای
تصوری شئ-شکافت

شکل  -4تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 4

ملتی که در دوران دفاع مقدس ،لحظههای تلخ و شیرینی بسیاری را به چشةم دیةده ساسةت .
(همان)77 :

از تجربۀ مزّهها و حلمهای مختل  ،اعم از شیرینی ،شوری ،تلخی و تندی در جهان خارج،
ساختار میهومیای در ذه ساختز میشود ز بز م

آن میتوان برای میاهیم انتزاعی ،حلم و

مزّه قائ شد« .عحظز» ،زمان اسک و در ای جملز ،ساختار ذهنی ما برای زمان حلمهوای «تلوب»
و «شیری » قائ شده اسک (حر وارۀ تووری چشایی) .ذهو خوالت بشور بوا مشواهدۀ توودۀ
اجسام و مددار م یا زیاد اشیاء در جهان خارج و ذخیرۀ آنها در خود ،ساختار میهومی را بوز-
وجود میآورد ز میتواند برای میاهیم انتزاعی تلداد یا مددار توور نود (حور وارۀ توووری
تلداد/توده) .در ای جملز ،برای میهوم انتزاعوی «عحظوز» مدودار بسویاری تووور شوده اسوک.
بنابرای  ،با حر وارۀ تووری «تلداد/توده» مواجز هستیم .بوا حور وارۀ توووری «تمواط» نیوز
مواجز هستیم؛ زیرا میهوم انتزاعی «عحظزها» قاب دیدن هستند .در جهان واقوش تمواط نوور بوا
اشیاء و انلکاط آن بز چشم ،آن جسم را قاب رؤیک می نود .ایو تجربوز در سواختار ذهنوی،
حر وارۀ تووری «تماط» را ایجاد مینماید .حر وارۀ «تماط» امکان دیدن میواهیم انتزاعوی را
فراهم می ند .در نظام استلاری «زمان ،ظرف اسک» .بنابرای با استیاده از ای نگاشک میتووان
عبارت «دوران دفاع مددط» را ز زمان اسک ،بوز مثابوۀ ظرفوی تووور ورد وز در آن میهووم
انتزاعی «عحظز» دیده میشود (حر وارۀ تووری ظرف/حجم) .از منظر زبوانشناسوی اجتمواعی
ای جملز روایک تاریخی اسک ز بز دوران دفاع مددط اشاره می ند .منظوور از واژۀ «ملتوی»،
ایرانیان اسک؛ ع ا با متغیرهای اجتماعی «تاریب» و «قومیک» مواجز هسوتیم .بنوابرای از دیودگاه
زبانشناسی اجتماعی شناختی حر وارههوای توووری «چشوایی»« ،تلوداد/توده» و «تمواط» و
«حجم/ظرف» ناظر بر متغیرهای اجتماعی «تاریب» و «قومیک» میباشند.
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طرحوارههای تصوری

تاریخ

قومیت

چشایی-تعداد/توده-
تماس-حجم/ظرف

شکل  -5تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 5

تو سکشور ایران ایستادهای و پسران تو مردان نیایش و شمشیرند( .همان)82 :

در ای جملز واژۀ «تو» بز شور ایران اشاره دارد .در ساختار میهوومی ایو جملوز ،شوور
ایران همچون انسانی توور شده اسک ز دارای فرزند اسک (حر وارۀ توووری جانوداری) و
میتواند بایستد (حر وارۀ تووری توانایی) .دو میهوم انتزاعی «نیایش» و «شمشیر» بوزصوورت
ی

مجموعز آورده شدهاند (در ای جملز« ،شمشیر» بز میهوم جن

بز وار بورده شوده اسوک)

(حر وارۀ توووری مجموعوز) .از منظور زبوانشناسوی اجتمواعی واژۀ «توو» ،متغیور اجتمواعی
«همبستگی» میباشد و واژههای «پسران» و «مردان» اشاره بز متغیر «جنسیک» دارند .بنابرای  ،از
دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی حر وارههای تووری «جانداری»« ،توانایی» و «مجموعز»
ناظر بر متغیرهای اجتماعی «همبستگی» و «جنسیک» میباشند.

جنسیت

طرحوارههای تصوری
جانداری-توانایی-

همبستگی

مجموعه

شکل  -6تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 6

انقالب اسالمی ،درهای تازهای به روی ادبیات گشود( .همان)92 :

در نظام استلاری ،ساختارهای انتزاعی پیچیدهای چون نظامهای اقتوادی ،سیاسوی و دوعتوی
میتوانند حوزۀ ساختمان را بزعنوان مبدا انتخاب نمایند ( ووِچش .)218-217 :1393 ،در ایو

سال دوازدهم

بررسی کتاب فارسی پایة هشتم از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی

295

جملز «اندالب اسالمی» در ساختار ذهنی همچون ساختمانی تووور شوده اسوک وز «در» دارد
(حر وارۀ تووری شیء) و بز ای ساختمان انتزاعی توانایی بخشیده اسک ز میتوانود باعو
گشودن در بشود (حر وارۀ تووری توانایی) .همچنی  ،در ای جملز ،میهوم انتزاعوی «اندوالب
اسالمی» علک خلق ایده های و تیکورات نوو در ادبیوات ایوران ملرفوی شوده اسوک و در نظوام
استلاری علک ،نیرو اسک ( همان( )222 :1393 ،حر وارۀ تووری نیرو) .با حر وارۀ شوکافک
نیز مواجز هستیم؛ زیرا میهوم انتزاعی «اندالب اسالمی» باع
«ادبیات» ز خود نیز ی
جملز ،ی

باز شدن «درهای توازه» بوز روی

میهوم انتزاعی اسک ،میشود .از منظور زبوانشناسوی اجتمواعی ،ایو

رخداد تاریخی را بیان می ند ز بر روی فرهن

و ادبیوات شوور تاثیرگو ار بووده

اسک .بنابرای از دیودگاه زبوانشناسوی اجتمواعی شوناختی حور وارههوای توووری «شویء»،
«توانایی»« ،نیرو» و «شکافک» ناظر بر متغیرهای اجتماعی «تاریب» و «فرهن » میباشند.

فرهنگ

طرحوارههای تصوری
شیء-توانایی-نیرو-

تاریخ

شکافت

شکل  -7تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 7

حاج آقا ابوترابی همیشه وجود چنین روحیّه پر از امید را در بین اسرا میستود( .اکبری شلدره،
)99 :1397

میهوم انتزاعی «روحیّز» همچون ظرفی توور شده اسک ز پر از (میهوم انتزاعی) امید موی-
باشد (حر وارههای تووری حجم و پر/خاعی) .همانحور ز در مثال شومارۀ  5گیتوز شود ،در
نظام استلاری علک ،نیرو اسک؛ در ای جملز ،علک ستایش حاج آقا ابووترابی میهووم انتزاعوی
«روحیّۀ پر از امید» میباشد (حر وارههای تووری نیرو) .از منظر زبانشناسوی اجتمواعی ،ایو
جملز ،ی

روایک تاریخی از دوران دفاع مددط اسک .عبارت «حاج آقا ابوترابی» بز متغیرهای

اجتماعی «جنسیک»« ،نوام»« ،منزعوک» و «ادب» اشواره دارد .بنوابرای  ،از دیودگاه زبوانشناسوی
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اجتماعی شناختی حر وارههوای توووری «حجوم»« ،پر/خواعی» و «نیورو» نواظر بور متغیرهوای
اجتماعی «تاریب» و «جنسیک»« ،نام»« ،منزعک» و «نزا ک» میباشند.

تاریخ
جنسیت

طرحوارههای تصوری

نزاکت

حجم-پر/خاعی-نیرو

نام

منزلت

شکل  -8تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 8

چگونه سنگ در دستان کودکان حماسه میآفریند( .همان)114 :

ساختار ذهنی ما با مشاهدۀ جانداران و تواناییهای آنها در انجام فلاعیوکهوا مویتوانود بوز
اشیاء و پدیدههای بیجان ،عد و جان ببخشد و آنها را در انجوام بسویاری از ارهوا توانمنود
سازد .همچنی با تجربزای ز در جهان خارج از رخدادها و وقایش سوب موی نود ،مویتوانود
میاهیم انتزاعی را بز شک ی

فرایند در خود میهومسازی نماید .در ای جملز ،ساختار ذهنوی

ما بز «سن » آنقدر توانایی داده اسک ز میتواند حماسز بیافریند (حر وارۀ توانایی) .در نظوام
استلاری میهوم انتزاعی «حماسز» مانند ی

رخداد در جهان خارج ساختز و پردازا مویشوود.

ساختار ذهنی ما ای پردازا را در قاعب حر وارۀ تووری «فرایندم میهومسازی موینمایود .از
منظر زبانشناسی اجتماعی ،ای جملز ،ی

روایک تاریخی از مبارزۀ مردم فلسطی بوا اسورائی

اسک « .ودک» نیز بزعنوان متغیر اجتماعی «س » محسوب میشود .بنوابرای  ،از دیودگاه زبوان-
شناسی اجتماعی شناختی حور وارههوای توووری «توانوایی» و «فراینود» نواظر بور متغیرهوای
اجتماعی «تاریب» و «س » میباشند.

سال دوازدهم
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تاریخ

شکل  .9تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة 9

اگر غمگین هستید ،با صبر و تحمل و توکل به خدا و امید به فردایی روشن بار غم را به دوش
بکشید (همان.)119 :

غم و بدبختی نیرویی هستند ز مانش احساط خوشبختی و رضایتمندی میشوند .از ایو رو
در در نظام استلاری ،غم بزعنوان ی

مانش میهومسازی میشود.

جانسون ( )46 :1987سز حاعک را برای حر وارۀ تووری نیرو ملرفی می ند:
اع  :وقتی مانش سد راه میشود و چارهای جز قطش مسیر نیسوک؛ ماننود عبوارت «بودبختیام
نمیزارن یکم بز خودم برسم».
ب :دومی نوع از حر وارۀ تووری نیرو شام سز حاعک متیاوت میباشد:
 وقتی ز بتوان آن مانش را برداشک و حر ک رو بز جلو را ادامز داد؛ مانند عبارت «بوا هوربدبختی بود ،رایز خانز رو جور ردم».
 حاعک دوم از نار مانش عبور مویشوود؛ یوا آن را دور زد و بوز راه اوعیوز اداموز داد؛ ماننودعبارت «باالخره غول نکور رو شکسک دادم و وارد دانشگاه شدم».
 حاعک سوم تغییر مسیر و برخورد نکردن با مانش اسوک؛ ماننود عبوارت «از خیور دانشوگاهبگ ر و وارد بازار ار شو».
ج :سومی حاعک حر وارۀ تووری نیرو ،با تالا و وشش مشکالت را با موفدیک پشوک
سر گ اشت اسک؛ مانند عبارت «هر جور بود آدرط رو پیدا ردم».
در جملۀ شمارۀ ( ،)10با سومی حاعک حر وارۀ تووری نیرو مواجز هستیم؛ یلنی ،حور -
وارۀ تووری «رفش مانش»« .بدبختی» مانش اسک ،اما با «صبر و امید بز فردایی» روش میتووان آن
را تحم نمود .میاهیم انتزاعی «صبر و تحم و تو

بز خدا و امید» بزصورت یو

مجموعوز
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آمدهاند (حر وارۀ تووری مجموعز) .همچنی ای مجموعز بزصورت اهرم و ابوزاری میهووم-
سازی شدهاند ز بز م

آنها میتوان بار غم را بر دوا شوید (حور وارۀ توووری ابوزار).

همانحور ز در جملۀ شمارۀ ( )1گیتز شد ساختار ذهنی ما با سب تجربز از نور و روشونایی
در جهان خارج ،میاهیم انتزاعیای چون موفدیک ،امید و سازندگی را میهومسوازی موینمایود؛
بنابرای  ،نویسنده با در نظر گرفت موفدیک در آینده ،آینده («فردا») را نورانی و روش میهووم-
سازی رده اسک .میهوم انتزاعی «غم» ،همچون ی
میتوان آن را بر دوا حم

شیء ( وعز یا یسز) توور شده اسک وز

رد (حر وارۀ تووری شویء) .میهووم انتزاعوی «غوم» بور دوا

شیده میشود؛ یا بزعبارتی حر ک داده میشوود (حور وارۀ توووری حر وک) .بوا حور وارۀ
تووری تماط نیز مواجز هستیم؛ زیرا میهوم انتزاعوی «غوم» بوا عضووی از بودن («دوا») در
تماط اسک .از منظر زبانشناسی اجتماعی ای جملز ی
تو

«نگورا مو هبی» اسوک وز صوبر و

بر خداوند را راهکاری مناسب برای مبارزه با غم و اندوه ملرفوی موینمایود .بنوابرای از

دیدگاه زبوانشناسوی اجتمواعی شوناختی حور وارههوای توووری «نیرو/موانش»« ،رفوش موانش»،
«مجموعز»« ،ابزار»« ،نور»« ،شیء»« ،حر ک» و «تماط» ناظر بر متغیر اجتماعی «نگرا اعتدادی
و م هبی» اسک.

نگرش

طرحوارهای تصوری

اعتقادی

نیرو/مانع -رفع مانع-

و مذهبی

مجموعه -ابزار -نور،
شیء -حرکت -تماس

شکل  -10تلام دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملۀ شمارۀ 10

بحث و نتیجهگیری

از آنجا ز جوهرۀ زبانشناسی شناختی بر پایۀ تلام ذه با محی بیرون و اجتماع اسوک،
مطاعلز در ای حوزه ،میبایسک با در نظر گرفت همگرایی و تالقوی دو رویکورد زبوانشناسوی
شناختی و زبانشناسی اجتماعی صورت بپ یرد .در ای مطاعلز سلی شده اسک ز با اسوتخراج

سال دوازدهم
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و تلبیر ساختارهای میهومی در تاب فارسی پایۀ هشوتم ،دورۀ متوسوطۀ اول (ا بوری شولدره،
 )1397و تحلی آنها در بستر زبانشناسی اجتماعی ،تلام و همگرایی سوازو ارهای شوناختی
با متغیرهای اجتماعی مورد بازنمایی قرار گیرد .وجز تمایز مطاعلۀ حاضر با پژوهشهایی ز در
زمینۀ تحلی محتوای زبانشناختی تابهای درسی شده اسوک ،ایو اسوک وز در بسویاری از
آنها تنها ی

جنبز( ،یا شناختی و یا اجتماعی) تاب مورد بررسوی قورار گرفتوز اسوک؛ حوال

آن ز مطاعلۀ حاضر برای دستیابی بز نتایج دقیقتر و اربردیتر ،تحلی محتوای متون نوشوتاری
را با تا ید بر پیوند دو رویکرد زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتماعی انجام داده اسک.
یافتزهای حاص از تحلی محتوای مّی نشان میدهند از میان  1200جملۀ اسوتخراج شوده
از تاب 500 ،جملز ( )%42دارای ساختار استلاری بودند .گرچز ایو تلوداد سواختار میهوومی
نشان میدهند ز مؤعیان تاب فارسی پایۀ هشوتم ،دورۀ متوسوطۀ اول (ا بوری شولدره)1397 ،
نسبک بز تیکرات انتزاعی نوجوانان توجز داشتزاند؛ اما با توجز بز مخاحبوان ایو

تواب وز در

سنی  14اعی  15سال و در آخری مرحلۀ رشد شناختی قرار دارند ،نگارندگان ملتددند واربرد
هرچز بیشتر ساختارهای شناختی و میاهیم انتزاعی در متون آموزشی میتواند تواثیر بسوزایی در
رشد و خالقیک ذهنی دانشآمووزان داشوتز باشود؛ چنوانچوز زنودی و همکواران ( )1394نیوز
ملتددند برای رسیدن بز باالتری سطح تیکر و اندیشز ز بارزتری رساعک آمووزا و پورورا
اسک ،درک استلاره بزعنوان یکی از مهمتری میاهیم ذهنی و انتزاعی ،امری ضروری محسووب
میشود.
از میان  500جملزای ز سواختار اسوتلاری داشوتند ،تنهوا  170جملوز ( )%34در تلامو بوا
متغیرهای اجتماعی بودند %66 .از بدیۀ جملزهای استلاری بز دو علک با متغیرهای اجتماعی در
تلام نبودند )1 :بز دعی حسی و درونی بودن برخی از ساختارهای میهوومی؛  )2در بلضوی از
جملزهای استلاری ،تلام با متغیرهای اجتماعی بزصورت غیرمستدیم بود و از آنجایی وز در
ای مطاعلز واحد تحلی ی

جملۀ ام و مسوتد در نظور گرفتوز شوده اسوک ،ایو دسوتز از

جملزها در آمار جملزهای اجتماعی شناختی قرار نگرفتند .ای نتیجز نمیتواند در راستای ایو
فرضیز باشد ز همیشز شناخک با اجتماع و تنوعات زبانی در تلام اسک.
در بط  170جملۀ اجتمواعی شوناختی اسوتخراج شوده ،نزدیو

بوز  320موورد حور وارۀ

تووری با  240مورد متغیر اجتماعی در تلام بودند ز در بوی آنهوا حور وارههوای «نیورو»،
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«حجم»« ،حر ک» و «فرایند» و متغیرهای اجتماعی «نگرا اعتدادی و م هبی»« ،همبسوتگی» و
«جنسیک» بیشتری سوهم را در تلوامالت دو رویکورد زبوانشناسوی شوناختی و زبوانشناسوی
اجتماعی داشتند .در ساختارهای شناختی استخراج شده ،نزدی

بز  20مورد از دو واژۀ «ایوران»

و «ایرانی» استیاده شده اسک؛ با توجز بوز واربرد بواالی متغیور اجتمواعی «نگورا اعتدوادی و
م هبی» ( 43مورد) میتوان نتیجز گرفک ز مؤعیان سلی در ملرفی و ترسیم فرهنو
اسالمی در ای

تاب داشتزاند .همچنی

ایرانوی-

اربرد باالی متغیور اجتمواعی «همبسوتگی» نسوبک بوز

متغیر «نزا ک» نشان میدهد ز مؤعیان سلی ردهاند سازو ارهای ذهنی و شناختی را بور پایوۀ
صمیمیک و نزدیکی با مخاحبی خود ز نوجوانان  14-15ساعز هستند ،ایجاد نمایند .همچنوی
نتایج نشان میدهند در بح

«جنسیک» ،بیشتری تلداد دادهها در اختیار جنآ م ر اسک (30
جنسیتی در ساختارهای شناختی ،با ای شدّت

مورد م ر و  4مورد مون ) .نابرابری و تبلی

اختالف ،میتواند فرادستی و برتری مردان را نسبک بز زنان ،بز مخاحبی نوجوان اعدوا نمایود و
آثار منیی و شاید جبرانناپ یری را در نهاد دانشآموزان نوجوان دختر برجای بگو ارد .آگواهی
بز ای مورد باع

میشود ز مؤعیوان در ملرفوی صوحیح جایگواه زنوان در فرهنو

ایرانوی و

حضور آنها در جاملز توجز افی داشتز باشند.
یافتزها نشان میدهند ز در برخی از جملزها چندی حر وارۀ استلاری ناظر بر ی

متغیور

اجتماعی بودنود (جملوۀ شومارۀ  ،10تلامو  8حور وارۀ توووری بوا یو

متغیور اجتمواعی).

پیچیدگی میهومی در سطح ی

جملز میشود .بوز

نگارندگان ملتددند ای

اربرد نابرابر ،باع

اعتداد آنها عکآ ای نتیجز نیز صادت اسک؛ تلام تنها ی

حر وارۀ تووری با ی

یوا چنود

متغیر اجتماعی میتواند ساختار استلاری سادهای را بزوجود بیاورد (جملۀ شمارۀ  ،2تلام ی
حر وارۀ تووری با ی

متغیر اجتماعی) .نتایج نشان مویدهنود وز در بلضوی از سواختارهای

میهومی دو یا چند حر وارۀ تووری با یکدیگر همپوشانی دارند ،مانند حر وارههای حجوم و
پر/خاعی .همچنی با توجز بوز تلامو و همگرایوی تنهوا  %34از و جملوزهوای اسوتلاری بوا
متغیرهای اجتماعی و تنوعات زبانی ز از فرضیات مسولم در رویکورد زبوانشناسوی شوناختی
اسک ،نگارندگان ملتددند در تاب فارسوی پایوۀ هشوتم ،دورۀ متوسوطۀ اول (ا بوری شولدره،
 ،)1397رویکرد زبانشناسی اجتماعی شناختی بز تمامیک بز منوۀ ظهور نرسیده اسک .پیشنهاد
میشود پژوهشگران دیگر ،در راستای مطاعلات زبانشناختی خود ،بوز تحلیو متوون آموزشوی
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سال دوازدهم

دیگر ،بزویژه متون آموزا زبان فارسی ز ندش عمدهای در ملرفوی فرهنو

و جاملوۀ ایرانوی

دارند ،بپردازند .همچنی انتظار میرود ز مؤعیان و متوعیان امر تللیم و تربیک در تاعی

تاب-

های آموزشی و یا بازنگریهای متون درسی بز نتایج ای دستز از پژوهشها توجوز الزم داشوتز
باشند.
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Abstract
Cognitive sociolinguistics is a new attitude in linguistics that has appeared from the
interaction of two approaches of social linguistics and cognitive linguistics and its
purpose is to study the cognitive socio dimensions in daily use of language. This is a
descriptive-analytical study and the purpose is to analyze the Eighth Persian
Textbook of Junior Secondary School (Akbari Sheldereh, 2018) based on cognitive
sociolinguistics. In this study the unit of analysis was “sentence” and all of the texts
were examined. From among the 1200 sentences existing in the book, all sentences
(500) containing image schemas were extracted using Johnsons’ (1987) research.
From among these (500) sentences, the ones (170 cases) containing social variables
were determined and finally the interaction of image schemas and social variables
were analyzed (quantitatively and qualitatively) and represented. 320 cases of image
schemas and 240 cases of social variables were involved in this interaction. The
results indicated that the image schemas of “force”, “content”, “path” and “process”
and the social variables of “religion and religion attitude”, “culture” and “solidarity”
had the most participation in two approaches of cognitive linguistics and
sociolinguistics interaction. Although, the use of more than 500 metaphorical
sentences indicates that the authors of this book have paid attention to the growth of
youth creativity and abstract thinking, but according to the 34% interaction of
metaphorical sentences and social variables, the authors concluded that the cognitive
sociolinguistics approach is not presented enough. Creating a sense of sincerity with
the high use of “solidarity” variable, gender discrimination and introducing IranianIslamic culture in the metaphorical structures are other findings of this study.
Keywords: Cognitive Sociolinguistics, Persian Textbook, Image Schema, Social
Variable
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