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Abstract
This paper introduces the main tenets of the new
approach to cognitive sociolinguistics and
suggests that by incorporating the insights of
sociolinguistics with those of cognitive linguistics,
this new approach can provide a new and fruitful
perspective to the study of language. The two
properties of this new approach, i.e., its usagebased character and its emphasis on social
variations of language, make it heart throbbing
and most optimal for the study of language. After
introducing the main tenets of cognitive
sociolinguistics, this paper shows that these two
underlying properties, the usage-based character
and the emphasis on social variations, are the
communication loop between the cognitive
linguistics and sociolinguistics approaches. Such
an approach should accept that the only acceptable
way to study the systematic variation of language
that encompasses the social dimension of the
phenomenon is necessarily empirical. In other
words, adopting social approach entails taking an
empirical method.
Keywords: cognitive linguistics, sociolinguistics,
cognitive sociolinguistics, usage-based, meaning.
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چكیده

در این مقاله پس از معرفی مبانی اصلی رویکردزبانشناسی
. نشان داده میشود،شناختی اجتماعی از طریق منابع دست اول آن
 که محصول همگرایی در مطالعات زبانشناسی،این نگاه نوین
 میتواند چشم اندازی جدید،شناختی و زبانشناسی اجتماعی است
 زبانشناسی شناختی اجتماعی از.و راهگشا در مطالعۀزبان باشد
درون مطالعاتزبانشناسان شناختی سر برآورد و در پی تلفیق با
 دو ویژگی مهم این.دستاوردهای زبانشناسی اجتماعی غنیتر شد
 محور آن و دیگری توجه به تنوعات- یکی ماهیت کاربرد،رویکرد
 قلب تپنده و کانون مطالعات، در کنار هم،اجتماعی زبان است که
 این مقاله در پی آن است که پس از.این رویکرد محسوب میشوند
 نشان دهد حلقۀ ارتباطی بین،معرفی این رویکرد نوین
 همین دو،رویکردزبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتماعی
 محور بودن آن و تأکید بر تنوعات- یعنی کاربرد،ویژگی بنیادین
 چنین رویکردیباید این واقعیت را نیز قبول کند که.اجتماعی است
تنها راه مطالعۀنظاممند تنوعاتی که ابعاد اجتماعی مختلف را در
، به عبارت دیگر. لزوماً تجزیه و تحلیل تجربی است،برمیگیرند
.اتخاذ رویکرد اجتماعی مستلزم روش تجربی است
 زبان شناسـی، زبانشناسی اجتماعی، زبانشناسی شناختی:کلیدواژهها
. معنا، محور- کاربرد،شناختی اجتماعی
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مقدمه
مقالۀ حاضر به معرفـی مبـانی اصـلی زبـانشناسـی شـناختی
اجتماعی 1میپردازد .این رویکرد پس از گذشت چندین دهه از
شــکلگیــری ،رشــد ،و بلــو زبــانشناســی شــناختی و نیــز
زبان شناسی اجتماعی زاده شده است.این الگوی نو بـا بررسـی
عوامل متنوع اجتماعی ،همچون سن ،جنسیت ،جغرافیا ،میـزان
تحصیالت و ،...که در تعبیری کلی ،هویت یک جامعۀ زبانی را
تشکیل میدهند ،تالش میکنـد بـا توجـه بـه ابزارهـایی کـه
توسطزبانشناسی اجتمـاعی و نیـز زبـان شناسـی شـناختی در
اختیارمان قرار گرفته و مطالعۀ آماری پیشرفتۀ آنها ،به بررسـی
و درک هرچه بیشتر زبان نایل آید.
تأکید اصلیزبانشناسی شناختی اجتماعی بـر تحقیـق روی
تنوعات کاربردبنیاد تجربـی و نیـز ،بـه تبـع آن ،روششناسـی
تجربی است .به دیگر سخن ،زبانشناسی شناختی اجتماعی از
چشم انداز نظری ،به بررسی جنبههـای مفهـومی و اجتمـاعی
تنوعات درون زبانی می پـردازد .ایـن رویکـرد جدیـد از منظـر
روششناختی نیز بر پایۀ استواری قرار دارد که حاصل بـه کـار
بستنروشهای پیشرفتۀ پیکرهبنیاد و تحقیقات میدانی و تجربی
است .همچنین ،زبانشناسی شناختی اجتماعی با به کار بسـتن
این دو منظر،در پی کشف ابعاد چندمتغیره و پیچیـدهای اسـت
که با استفاده از متغیرهای اجتماعی در معنا تأثیر میگذارند.
عالقۀ شدید رویکردهای شناختی -اجتماعی بـه تنوعـات
زبانی و کاربرد زبان،عالقهای نوظهور اسـت .تنهـا چنـد سـال
قبل ،دیرون 2آنگاه که پژوهشگران را به درکی کاربرد -محـور
از زبان درزبانشناسی شناختی فرا مـیخوانـد ،در مقالـهای بـا
عنوان رگههای اصلی در زبـانشناسـی شـناختی 3از ایـن امـر
شکوه میکـرد کـه «جـای تنوعـات زبـانی در پـژوهشهـای
زبانشناسی شناختی هنوز خالی است ،در حالی که مطالعاتی از
این دستدر واقعمیبایستدر قلب این پـژوهشهـا جـای داشـته
باشد» (دیرون.)41 :0111 ،
زبانشناسی شناختی اجتماعی به دنبال انجام تحقیقاتی در
ابعاد شناختی -اجتماعی زبـان در سـطحی کاربردبنیـاد اسـت
(گیررتس ،4کریستینسن 5و پیرسمن .)0 :0101 ،6این نـامبرای

نخستین بـار در کتـابتنوعـات زبـانی ،الگوهـای فرهنگـی ،و
1. Cognitive sociolinguistics
2. Dirven
3. Major Strands in Cognitive Linguistics
4. Geeraerts
5. Kristiansen
6. Peirsman

نظامهای اجتماعی (کریستینسن و دیرون )0111 ،مطرح شـد.
کتاب فوق برای نخستین بار با ارائۀمثالهای متنـوع و متعـدد
به حوزهای پرداخت که در واقع فصـل اشـتراک زبـانشناسـی
شناختی و زبانشناسی اجتماعی بود و از این طریق چشمانـداز
نسبتاً وسیعی را به روی حوزهای جدید در زبانشناسی شناختی
گشود (گیررتس و دیگران.)0 :0101 ،
آغاز پیدایش زبانشناسی شناختی به عنوان رویکـردی در
مطالعۀ زبان و یکی از نگرشهای مسلط در زبانشناسی امروز،
به دهۀ هفتاد میالدی بازمیگـردد (کرافـت 7و کـروز:0114 ،8
 .)0در این رویکرد ،به زبان به عنوان نظامی برای سازماندهی،
پردازش و انتقال اطالعات نگریسته میشود که بازتابی از نظام
مفهومی ذهن است .مطالعات زبانشناسـی اجتمـاعی نیـز کـه
تنها چیزی در حدود پنجاه سال قدمت دارد ،نظامی نسبتاً نو را
در مطالعات زبانی پی افکنـده اسـت ،کـه بـا وجـود تاریخچـۀ
کوتاهش توانسته از آغاز تا مرحلۀ بلو خود تحول چشمگیری
را تجربه کند (تالیامونته .)i :0100 ،9این مطالعات کمی بعـدتر
در دهۀ هفتاد میالدیزبانشناسی اجتماعی متغیرگرا 10را رقم زد
که ایده و عزم اصلی آن مطالعۀحیات اجتماعی زبان و سـاختار
ذاتاً متغیر آن بود (همان.)ix :
تأکید بر این نکتـه ضـروری اسـت کـه جنبـۀ مـروری و
مباحث نظری در این نوشته بدین سبب پررنگ است کـه ایـن
مقاله از سوی نگارندگان به مثابه ستونی در نظـر گرفتـه شـده
که مقاالت بعدی حاصل از پژوهش در دست انجام -مطالعات
موردیــدربارۀ چنــدمعنایی در ایــن چــارچوب -بــرآن اســتوار
شدهاند.در این گام نخست ،مطالعۀ گسـتردهای بـر روی منـابع
دست اول این حیطه انجام شد و بسیاری از آثـار مهـم نوشـته
شده به زبان انگلیسی در این رویکرد مطالعه شـد .نگارنـدگان
امیدوارند این پژوهش و مجموعۀ مقاالت بعـدی ایشـان ،کـه
مبتنی بر چارچوب مورد نظـر خواهـد بـود (و در واقـع نوشـتۀ
حاضر نخستین آنها محسوب مـیشـود) بتوانـد آغـازگر دوران
جدیدی در مطالعات زبانشناسی شناختی و به ویژه معناشناسی
شــناختی در کشــور مــا باشــد.در واقــع ،در مقالــههــای بعــدی
نگارندگان دراین چارچوب ،تـالش خواهـد شـد بـا اسـتفاده از
نمونههایی که به شیوۀ طبیعی از پیکـرههـای مـأخوذ از افـراد
جامعه به دست میآید ،به مطالعـۀ هرچـه طبیعـیتـر مفـاهیم
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زبانشناسی شناختی (که برگرفته از شناخت انسـان از محـیط
پیرامون او است) پرداخته شود.
چرا زبانشناسی شناختی اجتماعی؟
ممکن است این سـؤال پـیش بیایـد کـه چـرا در ایـن مقالـه
اصطالحزبانشناسی شناختی اجتماعی به عنوان معـادل بـرای
عبارت انگلیسـی Cognitive Sociolinguisticsانتخـاب
شده است ،حال آنکه ترجمۀتحت اللفظی این عبارت انگلیسی،
«زبانشناسی اجتماعی شناختی»است.
در این بارهباید گفت که نخست ،به اذعـان پژوهشـگرانی
چون پوتز ،1رابینسون 2و ریف ،)9 :0104( 3اکثر کسانی که در
این رشته تحقیقاتی داشتهاند زبانشناسان شناختی بودهاند کـه
به مطالعۀ عوامل اجتماعی تأثیرگذار در مطالعـات خـود همـت
گماردهاند ،نه زبان شناسان اجتمـاعی کـه بـه مطالعـۀ عوامـل
شناختی تأثیرگذار در مطالعات خود پرداخته باشند .از مهمترین
زبانشناسان شناختی و مجموعههای مطالعاتی که بـه تکـوین
مطالعات اولیۀ زبان شناسی شناختی اجتماعی کمک کـردهانـد،
میتوان به کریستینسـن و دیـرون( )0111و مجموعـۀمقاالت
ویراستۀگیررتس و دیگران( )0101نام برد .امـا دلیـل دیگـر و
دلیل مهمتر در انتخاب معادل فارسی«زبـانشناسـی شـناختی
اجتمـــاعی» بـــرای اصـــطالح انگلیســـی Cognitive
 Sociolinguisticsآن بود کـه نویسـندگان مقالـۀ حاضـر،
همسو با گیررتس و دیگران ( ،)0 :0101زبان شناسی شـناختی
را چارچوب نظری مشخصی با ابعاد گوناگون خـود مـیداننـد،
حال آنکه زبانشناسی اجتماعی تنها به حیطـهای از تحقیقـات
اشاره میکند که در ارتباط با ساختارهای اجتمـاعی اسـت ،نـه
یک چارچوب نظری مدوّن.

بحث و بررسی
از تولد زبانشناسی شناختی اجتماعی حدود یک دهه میگذرد.
نخستین کتابی کـه ایـن نـام را بـر پیشـانی خـود دارد کتـاب
کریستینسن و دیرون اسـت کـه در سـال  0111منتشـر شـده
است.در مورد پیشینۀ فارسی،میتوان به دو اثر اشاره کـرد کـه
در چارچوب شناختی اجتماعی نوشته شـدهانـد؛ نخسـت مقالـۀ
زندی و احمدی ( )0911که به معرفی نـامشناسـی 4اجتمـاعی
شــناختی و بررســی ابعاداجتماعیشــناختی مــؤثردر نــامگــذاری
میپردازد و دیگری مقالۀ مدرسی و مظفری ()0917کـه شـأن
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اجتماعی تنوعات گونه ای زبان فارسی را در قالب مؤلفـههـای
همبستگی و منزلـت اجتمـاعی در چنـد شـهر اسـتان فـارس
ارزیابی کرده است .با وجود این ،تا آنجا که نگارنـدگان اطـالع
دارند تاکنون پژوهشی که به معرفی و تبیین این چـارچوب بـه
زبان فارسی بپردازد انجام نشده است.
ذکر این نکتـه الزم اسـت کـه حتـی پـیش از آنکـه ایـن
رویکرد رسماً پا به عرصۀ مطالعات زبانی بگذارد ،پژوهشـگران
متعددی از لـزوم تلفیـق آمـوزههـای دو رویکردزبـانشناسـی
شــناختی و زبــانشناســی اجتمــاعی ســخن گفتــهانــد .مــثالً
کریستینسن و دیرون میگویند:
«النگــاکر ( )970 :0111تأکیــد مــیکنــد کــه الزم اســت
زبـانشناســی شـناختی بــه حـوزههــای گفتمـان و تعامــل
اجتماعی هم بپردازد" :تأکید بر ماهیت پویای سـاختارهای
مفهومی و دسـتوری ،مـا را بـه پویـایی گفتمـان و تعامـل
اجتماعی رهنمون میشود .اگر چـه ایـن دو حـوزه از ابتـدا
بخشی از دستور شناختی محسوب میشـدهانـد ،امـا قطعـاً
اهمیتی را که شایستۀ آن بودهاند دریافتنکردهاند»".
(کریستینسن و دیرون)0 :0111 ،

همگرایی زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتمـاعی از
آنرو تسهیل میشود که هر دو رشته در مبانی و روششناسـی
مطالعۀ تنوعات ،اشتراک نظر دارند .با وجـود این،بایـد تصـریح
کرد که تاکنون عمدتاً زبانشناسان شـناختی بـودهانـد کـه بـر
اهمیت در نظـر گـرفتن چشـمانـداز اجتمـاعی و فرهنگـی در
مطالعات شناختی (یعنی بر ایجاد رشتۀ زبـانشناسـی شـناختی
اجتماعی) تأکید کـردهانـد .بـه عنـوان مثـال ،کنفـرانسهـا و
نوشتههایی که رویکرد اجتماعی -شـناختی بـه زبـان را مـورد
توجــه قــرار دادهانــد توســط پژوهشــگران حیطــۀزبانشناســی
شناختی طراحی ،اجرا یا نوشته شدهاند ،نه توسط زبانشناسـان
اجتماعی .تنها استثناء مهم در ایـن میـان ریچـارد هادسـون،1
نویسندۀ کتب مطرح در حیطۀزبانشناسی اجتماعی اسـت کـه
به وضوح بر بررسی مسائل شناختی در رویکـرد زبـانشناسـی
اجتماعی به زبان و همچنین بر لزوم مطالعۀ عوامـل اجتمـاعی
در زبانشناسی شناختی تأکید میکند:
«زبانشناسی شناختی این پتانسیل را داراست کـه سـهمی
جدی در برخی حیطههـای مهـم زبـانشناسـی اجتمـاعی
داشــته باشــد .از ســوی دیگــر ،ایــن بــدان معناســت کــه
حیطــههــایی از زبــانشناســی اجتمــاعی هــم بــه حــوزۀ
زبان شناسی شناختی تعلق دارند و باید بر اندیشـه و عمـل
5. Hudson
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در حوزۀزبانشناسی شناختی تأثیر بگذارند».
(هادسون ،0 :0111 ،به نقل از پوتز و دیگران)4-9 :0104 ،

گیررتس و دیگران ( )0 :0101در مورد تالقی دو رویکـرد
زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی شـناختی در زبـانشناسـی
شناختی اجتماعیچنین میگویند:
«به طور کلی زبانشناسی شناختی اجتمـاعی را مـیتـوان
تالشی برای دستیابی بـه هـمافزایـی میـان زبـانشناسـی
شناختی و زبان شناسی اجتماعی دانست .حـال دو پرسـش
مطرح میشود :یکی اینکه زبانشناسـان شـناختی بـه چـه
دلیل به سمت تحقیقات متغیرگرا سوق مییابنـد؟ و دیگـر
آنکه چرا زبانشناسان اجتماعی به خـود زحمـت مطالعـات
زبانشناسی شناختی میدهند؟»
(گیررتس و دیگران)0 :0101 ،

گیــررتس و دیگــران ( )0101در ادامــه و در پاســخ بــه دو
سئوال باال چنین استدالل میکنند که،از منظـر زبـان شناسـی
شناختی ،دو شاخصهای که معـرف رویکـرد حاصـل از تلفیـق
متغیرهای اجتماعی در زبانشناسی شناختی هستند عبارتنـد از
 )0دیدگاه ناظر بر اولویت معنا در زبانشناسـی شـناختی ،و )0
ماهیت کاربرد -بنیاد زبانشناسی شناختی .این شاخصها (کـه
به طرق متفاوتی با یکدیگر وابسـتگی دارنـد) ،هـر دو ،معـرف
ویژگیهایی هستند که قلب تپندۀ نظام زبانشناسـی شـناختی
محسوب شده و به میزان وسیعی تکامل درونی این رویکـرد را
نشان میدهند .بعداً مشخص خواهد شـد کـه ایـن ویژگـیهـا
چگونه به طرزی اجتنابناپذیر با منظر اجتماعی ارتباط دارند.
پوتز و دیگران ( )0104به بررسی برخی ویژگیهای مهـم
و برجستۀ هر دو حیطۀ زبانشناسـی شـناختی وزبـان شناسـی
اجتماعی مـیپردازنـد تـا ببیننـد چگونـه مـیتـوان آنهـا را در
رویکردی واحد ،یعنی در زبانشناسی شناختی اجتماعی به کـار
بست .برخی از مفاهیم مهمی که در این اثر مطرح مـیشـود و
خطوط کلی پژوهش در این حیطه را نشان میدهنـد بـه قـرار
زیر است.

زبانشناسی کاربرد -محور و تنوعات درون زبانی
در هر دو حیطۀ زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتمـاعی،
اهمیت زیادی به کاربرد واقعی نظام زبـان و دانـش گوینـده از
این کاربرد داده میشود .زبانشناسان شناختی همواره رویکـرد
کاربرد -محور به زبان را تبلیغ و تشویق کردهاند ،به طوری که
این امر یکی از اصول اساسـی زبـانشناسـی شـناختی اسـت.
زبانشناسی کاربرد -محور ریشه در این فرض دارد کـه زبـان

تنها مخزنی از واحدهای صورت-معنـا نیسـت کـه در کـاربرد
روزمره مورد استفاده قرار مـیگیرنـد ،بلکـه خـود نظـام زبـان
محصول این کاربرد روزمره است و ریشـه در تجربـۀ کـاربران
دارد (بایبی 0117 ،0و 0101؛ النگـاکر 0117 ،0و  .)0111بـه
این ترتیب ،زبانشناسی کاربرد -محور ادعامیکنـد کـه تمـام
معنا دارای ماهیت تجربی است (بایبی )0110 ،و تنوع در معنا
(ازجمله تغییرات معنایی)از استنباطهایی برمیخیزد کـه ریشـه
در رخدادهای کاربرد دارند (تراگوت0111 ،9؛ تراگوت و داشر،4
 .)0110طبیعتاً گردآوری دادههـای کـاربردی واقعـی مسـتلزم
روشهای تجربی مورد استفاده درزبانشناسی پیکرهای است.
7
گرونــدلرز ،1گیــررتس ،و اســپیلمن )0117( 0و گــرایس
واستفانویچ )0110( 1از جملـۀ نماینـدگان گـروه فزاینـدهای از
زبانشناسان شناختی هستند که در جهتگیری روششـناختی
خود از شیوههای نسبتاً کیفی (و گاه حتی صرفاً شمّی) فاصـله
میگیرند و به سمت کارهای کمّی پیش میروند .همـانگونـه
که ویراستاران جلد متأخری از نشریۀ «روشها در زبانشناسی
شناختی» 1میگویند :امروزه این آگاهی وجود دارد کـه نظریـۀ
زبانی باید ریشه در مشاهدۀ کاربرد زبانی داشته باشد ،یعنـی در
آزمونهای تجربی(گوانزالزـمارکز 01و دیگـران.)xxii :0117 ،
یکی از شیوههایی که مدتی طوالنی است در مطالعـات زبـانی
به کارمیرود اما اخیراً به حیطۀزبانشناسی شـناختی راه یافتـه
است ،تجزیه و تحلیل پیکرهای است؛ یعنی بررسـی نظـاممنـد
دادههای زبانی که به طور طبیعـی رخـدادهانـد .در حـالی کـه
برخی مطالعات پیکرهای خود را به گزارش بسامد رخـداد یـک
مقولۀ واژگانی یا یک مقولۀ دستوری دلخوش میکنند ،برخـی
دیگر از مطالعات یک گـام پـیشتـر رفتـه و حتـی رویکـردی
آماری به خـود مـیگیرنـد .نمونـۀ قابـل تـوجهی از مطالعـات
زبانشناسی شناختی را که گـرایش بـه سـمت قطـب کمّـی-
آماری داشتهاند ،میتوان در کتاب پیکـرههـا در زبـانشناسـی
شناختی ،00ویراستۀ گرایس و استفانویچ ( )0110مشاهده کرد.
روشهای تجربی (و مخصوصاً آمـاری) ابزارهـای الزم بـرای
آزمودن سازههای نظری در درون زبانشناسی شناختی هستند؛
1. Bybee
2. Langacker
3. Traugott
4. Dasher
5. Grondelaers
6. Speelman
7. Gries
8. Stefanowitch
9. Methods in Cognitive Linguistics
10. Goanzalez-Marquez
11. Corpora in Cognitive Linguistics
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یعنی برای بررسی واقعیت روانشناختی دادههای (پیکرهبنیـاد)
خــاص .کــاربرد فزاینــدۀ روشهــای تجربــی در زبــانشناســی
شناختی را باید به مثابه گرایش نویدبخشی در نظر گرفت کـه
بــه ادغــام زبــانشناســی شــناختی و زبــانشناســی اجتمــاعی
میانجامد :هر دو شاخه اکنون به روشهای پـژوهش تجربـی
یکسان (یا مشابه) تکیه میکنند در حالی کـه چشـمانـدازهای
شناختی و اجتمـاعی خـاص خـود را نیـز بـا یکـدیگر ترکیـب
میکنند.
اگرچه اتخاذ رویکرد کاربرد -محور به آن معنا است کـه
هر رخداد کاربرد (چـه آنـی 0و چـه اسـتخراج شـده )0بـرای
نتیجه گیری در خصوص بازنمایی هـای شـناختی و اجتمـاعی
زبان مناسب است ،اما تفاوت هایی بین زبان شناسی شـناختی
و زبان شناسی اجتماعی در خصوص نوع رخدادهای کاربردی
که مورد توجهشـان بـوده وجـود دارد .بـه ایـن ترتیـب کـه
زبان شناس اجتماعی معموالً داده های مربوط به کـاربرد را از
یک جامعـۀ گفتـاری از پـیش تعریـف شـده 9و بـه صـورت
آزمونهای استخراج 4یا مصاحبه ،یا دادههایجمعآوری شده از
مشاهدات قوم نگاری گسترده و یا شیوه های دیگرجمـعآوری
می کند ،اما زبان شناسی شناختی کاربرد -محـور معمـوالً بـه
پیکره های بزرگ غیراستخراج شـده 1تکیـه مـیکنـد تـا بـه
تعمیم هایی در خصوص معنـا و تنـوع در زبـان دسـت یابـد؛
اگرچه گـاه داده هـای اسـتخراج شـده نیـز در زبـانشناسـی
شــناختی بــه کــار مــی رونــد (بــرای مثــال ،رک .گیبــز،0
0114؛ســـندرا 7و رایـــس .)0111 ،1بنـــابراین ،در حـــالی
کهزبان شناسی اجتماعی با دقت بسیار گویندگان و جامعـه و
فرهنگ آنها را در مرکز طراحی پژوهش خود قـرار مـیداده،
به نظر میرسد زبان شناسی شناختی ادعاهای کاربرد -محور
خود را بدون در نظر گرفتن کاربرد واقعی زبـان در تعـامالت
اجتماعی برمیساخته است.
این واقعیت که زبانشناسـی شـناختی همیشـه اطالعـات
مربوط به مشارکتکنندگان در رخـداد کـاربرد را مـورد توجـه
قرارنمیداده است ،آشکارا برای این نظریۀ زبـانی کـه ماهیـت
معنا را تجربی و منظربنیاد 1میداند ،مشـکلسـاز خواهـد بـود.
1. spontaneous
2. elicited
3. pre-defined speech community
4. elicitation experiment
5. non-elicited
6. Gibbs
7. Sandra
8. Rice
9. perspectival

حال زبانشناسی شناختی که ادعا میکند تنوع و تغییر معنـا از
طریق تقویـت کـاربرد شـناختی اسـتنباطهایگوینـده-شـنونده
انگیختهمیشود ،چگونه میتواند گوینده و شنونده را در مرکـز
طراحی پژوهشی خود قرار ندهد؟
در فضای پس از درک این نقیصه ،پژوهشـگران شـناختی
احساس کردند که به منظور رسیدن بـه نظریـۀ جـامعتـری از
زبان،زبانشناسی شناختی باید به این امر توجه کند که مفاهیم
اصلی معنا و نیز مقولهبندی و انعطـافپـذیری آنهـا در سـطح
کاربرد روزمرۀ زبان چگونه تحقق مییابند؛ چه میان گویشوران
در ســـطح جوامـــع گفتـــاری و چـــه از منظـــر هنجارهـــای
سبکشناختی ،اجتماعی یا فرهنگی حاکم بر این رخدادها.
البته باید اذعان کرد که در درون زبـانشناسـی شـناختی،
بخشهایی هم وجـود دارنـد کـه در پـی انضـمام مـدلهـای
فرهنگی و شناختی واقـع شـده در اجتمـاع 01بـودهانـد ،ماننـد
دیرون ،فرانک 00و پـوتز ( ،)0119فرانـک و دیگـران (،)0111
ایتکـــونن ،)0119( 00ســـینها ،)0117( 09هـــاردر،)0101( 04
زالتف 01و دیگران ( .)0111اما این مطالعات رویکرد غالـب در
درون زبانشناسی شناختی محسوب نشدهاند.
با در نظر گرفتن آنچه در باال گفتـه شـد ،زبـانشناسـی
شناختی اجتماعی پیشـنهاد مـی کنـد کـه درک کامـل تـر از
ماهیت کاربرد -محور زبـان تنهـا وقتـی ممکـن اسـت کـه
مجموعه ای از عوامل اجتمـاعی و فرهنگـی کـه بـه رخـداد
کاربرد شکل می دهند در کنار عوامـل شـناختی ،بـه صـورت
نظام مند مورد بررسـی قـرار گیرنـد .بنـابراین ،زبـانشناسـی
شناختی اجتماعی بـر گوینـدگان ،جایگـاه آنـان در جامعـه و
مشارکت آنها در نقش های اجتماعی متفـاوت تأکیـد زیـادی
می کند .این رویکـرد همچنـین بـه تلقـی ضـمنی و صـریح
گویندگان از تنوعات زبانی و درک آنـان از ایـن پدیـده نیـز
توجه دارد .طراحی روش های پژوهشی که بتوانـد همـۀ ایـن
جنبه های تنوع را به صورت درست مورد توجه قرار دهد ،تنها
وقتی امکان پذیر است که یک رویکرد بینارشته ای دنبال شود
که بر میرا مشترک زبان شناسی شـناختی و زبـانشناسـی
اجتماعی بنا شده باشد و این دقیقاً همان چیزی است کـه در
قلب زبان شناسی شناختی اجتماعی قرار دارد.

10. socially-situated meaning
11. Frank
12. Itkonen
13. Sinha
14. Harder
15. Zlatev
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درک قاعده -محور در مقابل درک کاربرد -محور از زبان
به باور باد 0و کوچران ،)0117( 0اهمیـت مـدلهـای کـاربرد-
محور در این واقعیت نهفته اسـت کـه قادرنـد پدیـدههـایی را
تبیین کنند که برای رویکردهای قاعـده -محورمشـکلآفـرین
هستند .هینس کنس ،)0100( 9در جدیدترین پژوهشی کـه در
این خصوص انجام شده ،نظرات موافق و مخالف در خصـوص
رویکردهای کاربرد -محور و قاعده -محور به تنوعات آوایی را
مورد بررسـی قـرار داده اسـت .رویکردهایکـاربرد -محـور یـا
نمونه -محور( 4مانند نظریـۀ شـناختی نـوع نخسـت ،از جملـه
رک.راش 1و مرویس )0171 ،0معتقدند که تولید و درک زبـان
در انسان بر مبنای تجربیات زبانی ملموس شکل میگیرد ،نـه
با قواعد زبانی انتزاعی .این مدلها فرض میکنند که کـاربران
زبان هر بار که واژههای زبان خود را میشنوند اطالعات دقیق
زبانی (مـثالً اطالعـات واجـی) آنهـا را در ذهـن خـود ذخیـره
میکنند (هینس کنس .)0100 ،در مقابل ،رویکردهای قاعده-
محور چنین فرض میکنند که کاربران زبان ،کاربردهای خـود
را بر قواعد زبانی (مـثالً قواعـد واجـی) مبتنـی مـیکننـد کـه
انتزاعی ،مطلق و بیقید و شرط بـوده و بـر بسـیاری از مـوارد
خاص قابل تعمیم هستند.
8

مطالعۀ تنوع معنایی
همانطور که دیدهایم ،مطالعۀ «معنای تنوع» در زبانشناسـی
شناختی اجتماعی از جایگاه مهمـی برخـوردار اسـت .در عـین
حال ،مطالعۀ «تنوع معنا»نیز فرصت دیگری است که از پیونـد
زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتماعی حاصل مـیشـود.
حتــی مــرور مختصــری بــر ادبیــات پــژوهش در دو حیطــۀ
زبانشناسی شناختی و زبانشناسی اجتماعی نشان میدهد که
این دو رشته در خصوص نحوۀ رویارویی با معنا و تنوع معنایی
با یکدیگر تفاوتهای عمدهای دارنـد .در منظـر زبـانشناسـی
شــناختی ،معناشناســی از جایگــاهی بنیــادین برخــوردار اســت.
افزون بر این ،معناشناسی در رویکرد شناختی حـوزهای منفـکّ
از دیگر سطوح زبان ،مانند واجشناسی ،نحـو ،و کاربردشناسـی،
در نظر گرفتهنمیشود .برعکس ،ویژگـیهـایی از معنـا ماننـد
ساختار نوع نخست 1و شبکۀشعاعی( 01رک .لیکـاف)0117 ،00
1

1. Bod
2. Cochran
3. Hinskens
4. exemplar-based
5. Rosch
6. Mervis
7. variation of meaning
8. meaning of variation
9. prototype

و همچنین انعطافپذیری آن در واقع بر تمام سطوح زبـان،اعم
از صرف ،نحو ،واجشناسی ،و غیره،سایه میافکنند.
اما معنا در خأل وجود ندارد ،بلکه در تعامل افـراد ایجـاد و
منتقل میشود و به همـین دلیـل اسـت کـه تعریـف زبـان در
رویکرد زبانشناسی شناختی نه بـر شـناخت صـرف ،بلکـه بـر
شناخت اجتماعی و فرهنگی مبتنی است .از سوی دیگر ،یکـی
از نکات اساسی در رویکرد شناختی ،کاربرد -محور بودن زبان
است .ایدۀ اصلی زبانشناسی کاربرد -محور ،رابطۀ دیالکتیـک
بین نظام زبان و کاربرد زبان است .در این نگاه ،دسـتور زبـان
صرفاً مخزنی از دانش نیست که در کاربرد زبان مورد اسـتفاده
قرار گیرد ،بلکـه خـود محصـول کـاربرد زبـان اسـت .در ایـن
رویکرد ،رخدادهای کاربرد ،نظام زبانی را بازتعریف می کننـد و
با آن در ارتباط متقابل قرار دارند.
از سوی دیگر ،زبانشناسی اجتماعی تقریباً به طـور کامـل
مطالعۀ معناشناسی و تنوعات آن را به فراموشی سـپرده اسـت.
آثار اولیه و پیشرو در زبـانشناسـی اجتمـاعی (لبـاو0109 ،00؛
ترادگیل )0174 ،09به بررسی تنوعات آوایی/واجی میپرداختند
و بنیانهای نظری و مهمترین بنیانهـای روششـناختی ایـن
رشته در حیطۀ آوایی/واجی بنا شدهاند .اگرچه مطالعات بعـدی
در حیطۀ زبانشناسی اجتماعی اندک انـدک مطالعـۀ تنـوع در
دیگر سطوح زبان ،مانند نحو یا گفتمان ،را نیز آغاز کردهاند ،اما
استیالی مطالعات آوایی/واجـی در ایـن رشـته هنـوز مشـهود
است .معناشناسی و تنوع معنایی در درونزبانشناسی اجتمـاعی
از جایگـــاهی حاشـــیهای برخـــوردار بـــودهانـــد .مطالعـــات
بسیارانگشتشماریرا در زمینۀ بررسی تنوع معنایی ،میتوان در
آثار بوبرگ )0114( 04دربـارۀ تنـوع نـامشـناختی ،و رابینسـون
( 0100a ،0101و  )0100bدربارۀ تنوع مفهومشناختی 01دید.
یکی از دالیل غفلت از مطالعۀ تنوع معنا در زبـانشناسـی
اجتماعی میتواند دشواری روششناختی مطالعۀ پیچیدگیهای
معنایی باشد .تکنیکهای مطالعۀ تنوع ،00مستلزم قطعات زبانی
تعریف شده ای هسـتند کـه بشـود بـه صـورت عینـی آنهـا را
استخراج و مقایسه کـرد .متغیرهـای آوایی/واجـی و صـرفی-
نحوی به صورت قابل قبولی این شرط را برآورده میکنند .امـا
هر جا که تعریف مرزهای روشن الزم باشـد ،ماهیـت فـازی و
10. radial category
11. Lakoff
12. Labov
13. Trudgill
14. Boberg
15. semasiological
16. variationist techniques
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نادقیق معنامیتواند مشکلآفرین باشد.
مانع دیگـر بـر سـر راه مطالعـۀ معناشناسـی در چـارچوب
زبانشناسی اجتماعی تنوعگرا رامـیتـوان نحـوۀ تلقـی متغیـر
زبانی دانست .تالیامونتـه ( )4 :0100مـیگویـد اصـلیتـرین و
ابتداییترین تعریف متغیر زبانی«دو یا چند شیوۀ بیان یک چیز
واحد» است .این تعریف بـرای مطالعـۀ تنوعـات آوایی/واجـی،
صرفی -نحوی و حتی تنوعات نامشناختی مناسب است؛ مـثالً
خیشومی نرمکـامی و خیشـومی لثـوی را مـیتـوان دو شـیوۀ
(گونه) 0تلفـظ واژههـای انگلیسـی دانسـت کهبـه -ingخـتم
میشوند (متغیر  .)-ingامـا بـا در نظـر گـرفتن تغییـر متغیـر،
مشاهده میشود که معناشناسی حیطۀ دشواری آفرینـی اسـت،
چراکه متغیرهای معنایی ،مخصوصاً متغیرهای مفهومشناختی،0
در این مدل خوش نمی نشینند .به عنوان مثـال ،سـاختهـای
سببی در انگلیسی که ساختهایی چندمعنا به شمار مـیرونـد،
بیانگر مفـاهیم متفـاوتی هسـتند ،نـه اینکـه صرفاًشـیوههـای
متفاوت بیان یک چیز واحد باشند (گلدبرگ.)0111 ،9
چالشهـایی کـه بـه سـبب نحـوۀ برخـورد زبـانشناسـی
اجتمــاعی بــا معناشناســی و تنوعــات معنــایی پــیش روی
زبــانشناســی اجتمــاعی قــرار دارنــد ،در واقــع فرصــتهــای
زبانشناسی شناختی اجتماعی تلقـی مـیشـوند .زبـانشناسـی
شناختی اجتماعی در پی بررسیبنیانهای اجتمـاعی-فرهنگـی
تنوع انواع مختلف معنا (یعنی معنـای واژگـانی و سـاختی )4از
طریق مدد جستن از نظریات معناشناسی شناختی است .به این
ترتیب ،زبانشناسی شناختی اجتماعی این ویژگی معنـا را ،بـه
عنوان یک مقولۀ غیرگسسته 1ولـی در عـین حـال نظـاممنـد،
میپذیرد و این فرض را برای تبیین تنوع در درون گویشهای
جغرافیایی ،گویشهـای اجتمـاعی ،فرهنـگهـا ،سـبکهـا ،و
سیاقهای 0متفاوت به کار میگیرد.
ظهور زبانشناسی شـناختی اجتمـاعی (گیـررتس0119 ،؛
کریستینســن ،و دیــرون0111 ،؛ گیــررتس و دیگــران)0101 ،
بخشی از تحول عمدهتری اسـت کـه نـه فقـط زبـانشناسـی
شناختی ،بلکه کل علوم شناختی را تحت تأثیر قرار داده است.
این تحول ،در واقع تغییر کانون توجه از ویژگیهای ذهن فـرد
بهویژگیهای ذهنهای در حال تعامل است؛ این تغییـر عمـدۀ
دررشــتههــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت ،مخصوصـاً در
1. variant
2. semasiological variables
3. Goldberg
4. constructional
5. non-discrete
6. register

مردمشناسی (برای مثال ،رک .کرونن فلد .)0111 ،7مانند دیگر
جنبههای تغییر اجتماعی،1زبانشناسی شـناختی اجتمـاعی نیـز
باید نتایج و تبعات قرار دادن ذهن در بافت اجتماعی را مدّ نظر
قرار دهد.

نتیجهگیری
1

هاردر ( )9-0 :0104در چکیدۀ مقالۀتنوع ،ساختار و هنجارهـا
میگویـد پـس از گذشـتن از دورهای کـه در آن توجـه علـوم
شناختی منحصر بـر سـازوکارهای ذهنـی بـود ،امـروزه علـوم
شناختی به نحو روزافزونی در حال منضم کردن ابعاد اجتماعی
به مطالعات شناختی است .ظهورزبانشناسی شناختی اجتماعی
بخشی از این گرایش کلی است .این مقاله ادعا میکند که این
فراینــد مســتلزم ارزیــابی دوبــارۀ برخــی مواضــع پیشــین
درزبــانشناســی اســت؛ یعنــی آن مواضــعی کــه هنجارهــای
زبانی/زبانشناختی را در نقطۀ مقابل زبـانشناسـی توصـیفی و
تنوعگرا 01میدانند .پس از این ارزیابی مجدد ،قرار دادن مجدد
شــناخت در جامعــه ،00زبــانشناســی (از جملــه زبــانشناســی
اجتماعی) را قادر خواهد ساخت شکافهـایی را کـه بـه سـبب
ســرکوب کــردن مبــانی اجتمــاعی-فرهنگــی واقعیــتهــای
زبانشناختی در بنیانهای آن ایجاد شده بود ،پر کند.

«[چند] دهه قبل ،ویلیـام لبـاو نسـبت بـه اسـتفاده از واژۀ
زبانشناسی اجتماعی معترض بود ،چرا که از نظر او راهـی
برای مطالعۀ زبان شناختی وجود نـدارد کـه در عـین حـال
جنبههای اجتماعی و متغیرهـای اجتمـاعی را بـه درسـتی
درنظرنگیرد .بنابراین از نظر او اصطالح جدید زبانشناسـی
اجتماعی حشو بود .اما از منظر زبانشناسی شناختی ،که در
آن «کاربرد -محور بودن» و «غیرحوزهای بودن» مفـاهیم
کلیدی هستند ،و بیش از بسیاری نظریههای دیگر مبتنـی
بــر پــژوهشهــای میــان رشــتهای اســت ،اســتفاده از
اصطالحزبان شناسـی شـناختی اجتمـاعی اصـالً حشـو یـا
دلبخواهی نیست».
(کریستینسن و دیرون)0 :0111 ،

اگرچه در زبانشناسـی شـناختی هنـوز تمایـل زیـادیبرای
انجام مطالعات مبتنی بر تولیدات مکتـوب گونـههـای اسـتاندۀ
زبان 00وجود دارد ،اما اگر زبـانشناسـی شـناختی بخواهـد بـه
راستی کاربرد -محور باشد نمیتواند از تنوعات کمّی و کیفـی
7. Kronenfeld
8. social turn
9. Variation, Structure, and Norms
10. variational
11. social recontextualization of cognition
12. Written production of standardized varieties

محمد دبیرمقدم ،فاطمه یوسفیراد ،ویدا شقاقی ،سیدمحمود متشرعی :زبانشناسی شناختی اجتماعی :رویکردی نوین به معنا و 11 ...
که در درونگونههای استانده و غیراستاندۀ یک زبان وجود دارد
غفلت کند .به عبارت دیگر،زبانشناسی شناختی کاربرد -محور
نمیتواند خود را راضی کند که در سطحی از زبان مطالعه کند
که کم و بیش همان سطح چامسکیایی ،یعنی جامعـۀ گفتـاری
همگن است .رویکرد زبانشناسی شناختی کاربرد -محور ،زبان
را آن گونه که در واقع هسـت و توسـط گویشـوران واقعـی در
موقعیتهای واقعی به کارمیرود ،مورد مطالعه قرار میدهد .در
نتیجۀ این رویکرد ،زبانشناسی شناختی نیازمند بـه کـارگیری
روشهای تجربی برای مطالعۀ تنوعات اجتماعی اسـت ،یعنـی
روشهایی که مطابق استانداردهای زبانشناسـی اجتمـاعی در
مطالعۀ تنوعات اجتماعی باشـند و در عـین حـال بتواننـد بـین
تنوعات اجتماعی و تنوعات مفهومی تمایز قائل شوند .به گفتۀ
گیررتس ( )010-001 :0111زبانشناسی شناختی نه تنها باید
این واقعیت را بپذیرد که تنوع اجتماعی به صورت نظاممنـد در
دادههای زبانی خاصی که بـرای مطالعـه در اختیـار قـرار دارد
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