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چكيده
زبانشناسي شناختي يكي از علوم شناختي است كه در دهههاي اخير گسترش چشمگيري يافته است.

٥

اين شاخه علمي كه از نتايج ديگرعلوم شناختي در خصوص ذهن و فرايندهاي ذهني سود ميبرد ،تأثير

دستاوردهاي زيادي داشته و همچنان در حال گسترش ميباشد .نگارنده با اشاره به ادعاي اصلي اين
جريان و اصول آن ،به بيان نقدهاي مختلف از قبيلِ تجربهگرايي و نسبيتگرايي و عدم همخواني با
تجرد نفس و تجرد ادراك و غيره ميپردازد و اين نقدها را ناشي از سوء فهم اين اصول و برخي
ادعاهاي فلسفي و عدم تعمق در آنها ميداند .از اين گذشته ،به وجود تقريرهاي مختلف از برخي

ديدگاهها -مانند بدنمندي -ميپردازد؛ همچنين نگارنده تفاوت استعارههاي مفهومي با استعاره ادبي را
بيان كرده ،مغالطات مخالفان در اين زمينه را بر ميشمارد و در پايان ،به برخي دستاوردهاي اين نوع

تحليل در مطالعات قرآني ميپردازد .مطالعات قرآني در عصر حاضر به مطالعات پيشين و پسين تقسيم

ميشوند .در نوع نخست ،بر خلاف نوع دوم ،به مفهومسازيهاي دروني قرآني وقع چنداني نهاده

نميشود و به تطبيق پارهاي از اصول زبانشناختي پيشين بسنده ميشود.

واژگان كليدي :معناشناسي ،تجربهگرايي ،نسبيتگرايي ،بدنمندي ،تجربهگرايي تعبيري ،استعارة
مفهومي ،استعاره ادبي.
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گستردهاي بر مطالعات ادبي و فهم متون ديني داشته است .بهكارگيري اين جريان در مطالعات قرآني

مقدمه
زبانشناسي شناختي يكي از شاخههاي مهم علوم شناختي است كه ادبيات گستردهاي
را در زبانشناسي در دهههاي اخير به خود اختصاص داده است .جذابيت اين جريان و

اهميت آن در اين نكته نهفته كه از تحقيقات در زمينة ذهن و فرايندهاي ذهني سود

٦

جسته است؛ به عبارت ديگر در اين جريان ذهنشناسي پاية زبانشناسي قرار گرفته

است .تحول در زبانشناسي معلول تحول در نگاه به زبان و رابطة آن با ذهن بوده
است.

زبانشناسي شناختي عنوان دومين انقلاب معرفتشناختي در زبانشناسي را به خود

پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥عليرضا قائمينيا

اختصاص داده است .اين جريان از نقد دستاوردهاي زبانشناسي چامسكي كه انقلاب

معرفتي نخست در اين زمينه به شمار ميآيد ،قد برآورده است .انقلاب چامسكي
مطالعات زبانشناختي را متحول كرد و پايههاي علوم شناختي و نزديكترشدن علوم
انساني به علوم شناختي را رقم زد.

يكي از ادعاهاي علوم شناختي اين بوده كه ذهنشناسي بايد پايه و اساس

دانشهاي ديگر قرار گيرد .اين علوم ،با نوع همكاري بينارشتهاي تلاش ميكنند نگاه ما
به ذهن و فرايندهاي ذهني را به واقع نزديكتر سازند .زبانشناسي هم در دهههاي

گذشته تحت تأثير نگاههاي صوري و نقشگرا بود و هرگز به رابطة ذهن و فرايندهاي
ذهني و پردازشهاي زباني نميپرداخت؛ اما زبانشناسي شناختي با الهامگرفتن از

دستاوردهاي علوم شناختي به نقش فرايندهاي ذهني در زبان توجه كرد .از اين نظر
ميتوانيم زبانشناسي را به دو دسته تقسيم كنيم:

 .١زبانشناسي پيشين ) :(Apriori linguisticsدر اين نوع زبانشناسي صرف ًا به

قواعد دستوري و منطقي توجه ميشود و هرگز به نقش ذهن در پردازشهاي زباني
نميپردازند.

 .٢زبانشناسي پسين ) :(Aposteriori linguisticsدر اين نوع زبانشناسي به

نقش فرايندهاي ذهني و تجارب بدني در پردازشهاي زباني و سطوح مختلف زبان

توجه ميشود.
انقلاب نخست زبانشناختي هنوز در مرحله زبانشناسي پيشين بود و تحليل ذهن

در آن جايگاه مناسبي پيدا نكرده بود؛ اما در زبانشناسي پسين كه انقلاب شناختي آن را

پديد آورد ،زبانشناسي همگام با ديگر علوم شناختي بر پاية تحليل علمي ذهن استوار
گشت .اين جريان با نقدهايي كه جورج ليكاف و ديگران بر پيكرة زبانشناسي زايشي

وارد كردند ،رونق گرفت .نخست به بيان ادعاي اصلي زبانشناسي شناختي ميپردازيم.

٧

الف( دو تقرير
دو تقرير متفاوت از ادعاي اصلي زبانشناسي شناختي وجود دارد:
گوينده است و به واسطه ذهن واقعيت را نشان ميدهد.

در فلسفة غرب نزاع طولاني دربارة رابطة زبان با عالم واقع صورت گرفته است.

ويتگنشتاين در رسالة منطقي فلسفي نظرية تصويري زبان ) Picture theory of

 (languageرا مطرح كرد كه طبق آن ،زبان تصوير عالم خارج است .اين نظريه

موجب پيدايش رويكرد فلسفي »اتميسم منطقي« شد كه برنامة اصلي آن تعيين نسبت

گزارهها با جهان خارج بود .ويتگنشتاين در فلسفة متأخرش ،يعني در كتاب

پژوهشهاي فلسفي به نظرية كاركردهاي زباني روي آورد كه بنا بر آن ،زبان

كاركردهاي بيشماري از قبيلِ اخبار ،استفهام ،امر و نهي دارد و تصوير عالم خارج تنها
يكي از كاركردهاي آن است.
 .٢تقرير دوم )رابطه معنا با مفهومسازي( :معنا همان مفهومسازي )پردازش
اطلاعات( است.

نبايد مفهومسازي را با مفهوم يكي دانست .مفهوم چيزي است كه از لفظ فهميده

ميشود ،ولي مفهومسازي نحوة پردازش اطلاعات است كه واژه يا جمله آن را نشان
ميدهد؛ براي نمونه جملة »كتاب را خواندم« را با جملة »كتاب را ديدم« مقايسه كنيد.
مفهوم »كتاب« در هر دو جمله يكي است؛ ولي پردازش اطلاعات در آنها متفاوت
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 .١تقرير اول )بر اساس رابطه زبان با واقعيتها( :زبان آيينه تمامنماي ذهن

است .در جملة نخست كتاب به عنوان چيزي مفهومسازي شده كه ميتوان آن را
خواند و در دومي به عنوان چيزي مفهومسازي شده كه قابل ديدن است .به تعبير

لنگاكر نمابرداري خاصي در هر يك از دو جمله به چشم ميخورد .يك نماي مفهوم
كتاب خواندنيبودن و نماي ديگر ديدنيبودن است .در هر جمله نماي خاصي از كتاب
مورد توجه قرار گرفته است .از اين گذشته ممكن است مراد از كتاب »پرونده« يك

٨

شخص باشد؛ ازاينرو با مفهومسازي اين پرونده به صورت كتاب دلالتهاي خاصي با
توجه به سياق پيدا ميشود.

به اين مثال توجه كنيد:
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 (١آب از بالاي كوه سرازير ميشود.
 (٢آب از بالاي كوه پايين ميآيد )شخصيتبخشي دارد؛ چون فعل آمدن براي
انسان يا حيوان است(.
دو جمله ناظر به يك موقعيت بيروني است؛ ولي دو تفاوت دارند كه يك تفاوت

در شخصيتبخشي است و تفاوت ديگر تفاوت در چشمانداز است )جايگاه فرضي
گوينده كه يكي در بالاي كوه است و در ديگري ،پايين كوه( .معناي اين دو جمله
موقعيت بيروني نيست؛ معنا پردازش اطلاعات است كه در هر دو جمله هست.

نكته مهم :معنا را نبايد با موقعيت خلط كرد .معنا همان مفهومسازي ،يعني پردازش

اطلاعات است .از يك موقعيت )يا صحنه( ممكن است مفهومسازيهاي مختلفي

صورت بگيرد .معناي هر يك از اين مفهومسازيها هم متفاوت است .اين جملات اوّلاً
و بالذات مفهومسازيهاي گوينده را نشان ميدهد؛ ثاني ًا و بالعرض موقعيت زباني را
نشان ميدهد.

اين دو تقرير هرچند با هم درظاهر فرق دارند ،به يك نتيجه ميانجامند .تقرير

نخست به نسبت زبان با عالم واقع مربوط ميشود؛ يعني ادعا ميكند زبان بهطورثانوي
موقعيت بيروني را توصيف ميكند .تقرير دوم هم بر جنبة پردازش اطلاعات در زبان
تأكيد ميكند .زبان درحقيقت يك دستگاه پردازش اطلاعات است؛ بدين معنا كه

اطلاعاتي را كه ذهن از عالم خارج و موقعيتهاي بيروني ميگيرد ،به صورت خاصي
پردازش ميكند؛ به عبارت ديگر عالم واقع در اين دستگاه پردازش ميشود .بنا بر اين

زبان همان پردازش است ،نه خود واقع به صورت خام .مراد از مفهومسازي پردازش
اطلاعات است .در مفهومسازي يك قلمرو مفهومي ) (Conceptual domainرا بر
حسب قلمرو مفهومي ديگر ميفهميم .جملات زير مراد از مفهومسازي و قلمرو

مفهومي را نشان ميدهند:

٩

 (١زمستان بهسرعت نزديك ميشود.
 (٢تعداد سهم ما ديگر تمام شده است.
هر يك از سه جمله فوق به سه قلمرو مفهومي مختلف تعلق دارند .جملة نخست

به قلمرو زمان و مفاهيم زماني و جملة دوم به قلمرو كميت و جمله سوم به قلمرو
روابط شخصي تعلق دارد .يك قلمرو مفهومي مجموعهاي از معرفتهاي درون دستگاه

مفهومي ماست كه ايدهها و تجارب مرتبط را تشكيل ميدهد؛ براي نمونه قلمرو زمان
بايد مجموعهاي از مفاهيم زماني ،از جمله زمستان را به هم ربط دهد .در هر سه مثال
يك قلمرو انتزاعي )زمان ،عدد و دوستي( داريم كه آن را بر حسب قلمرو مفهومي

ديگر كه با تجربه عيني مادي ارتباط دارد؛ فهميدهايم؛ مثل ًا زمان را بر حسب امر مادي

فهميدهايم كه حركت ميكند .يا عدد را بر اساس چيزي فهميدهايم كه ته ميكشد و

تمام ميشود .يا دوستي را بر حسب قرب مكاني فهميدهايم .نمودار زير سرشت
مفهومسازي را نشان ميدهد.

قلمرو )(١

سرشت مفهومسازي
بيان

قلمرو )(٢
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 (٣آنها رابطة دوستي نزديكي دارند.

مثالهاي فوق نشان ميدهند كه مفاهيم انتزاعي بر اساس دستگاه مفهومي كه از
تجربه اخذ ميشوند ،ساختار مييابند ).(Evans & Green, 2006, pp.14-15

سخن فوق بدين معنا نيست كه به نظر زبانشناسان شناختي ،همه معارف از تجربه

ناشي ميشوند؛ بلكه به نظر آنها ،فهم بشر از تجربه آغاز ميشود و او قلمروهاي

غيرمادي را هم بر حسب تجربهاي كه از قلمرو مادي دارد ،ميفهمد .اين ديدگاه كامل ًا
١٠

مقابل دوگانهانگاري دكارتي است.

ب( تجربهگرايي
در مباحث علمي تعيين مراد از اصطلاحات بسيار مهم است .عدم توجه به آنها گاهي به
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مغالطاتي دامن ميزند .شايد بدون اغراق ادعا كنيم كه نزاعهاي فلسفي بيش از

زمينههاي ديگر دچار اين مشكل رنج است .در اين مورد دست كم دو مشكل وجود
دارد:

 .١كاربردهاي مختلف و تنوع معاني ابهام خاصي را به وجود ميآورد كه مخاطب

را دچار سردرگمي ميكند و درنتيجه »مغالطة اشتراك لفظي« رخ ميدهد؛ بدين معنا كه
ذهن حكم يك كاربرد را به خاطر عدم تفكيك كاربردها ،به ديگري سرايت ميدهد.

 .٢عدم توجه به كاربردهاي مختلف موجب ميگردد محقق دچار نوعي »سياه و

سفيدانديشي« ) (Black and white thinkingبشود .در اين نوع تفكر يك رويكرد
بهطوركلي يا پذيرفته ميشود يا رد ميشود يا برچسب سياه ميخورد يا بر چسب

سفيد.

اصطلاح »تجربهگرايي« )) (Empricismو نيز نسبيتگرايي( هم از اين قبيل است.

اين اصطلاح كاربردهاي بسيار متنوعي دارد كه در هر يك از آنها ادعاهاي متفاوتي در

بر دارند و بايد هر يك را جداگانه بررسي كرد .اين اصطلاح در حوزههاي مختلفي از

ل متافيزيك ،معرفتشناسي ،معناشناسي و فلسفه ذهن به كار ميرود و در هر يك
قبي ِ
دلالتهاي متفاوتي دارد .از اين گذشته ،هر يك از اين كاربردها پيامد خاصي در

ديگرحوزهها دارد كه خود به بررسي گسترده نيازمند است .ارائة تعريفي كه همه اقسام

و صور و حوزههاي كاربرد تجربهگرايي را در بر بگيرد كاري بسيار دشوار و بلكه
غيرممكن است .معمولاً اين اصطلاح در معرفتشناسي و متافيزيك به كار ميرود كه

ادعاهاي اصلي آن عبارتاند از :هر گفتار معناداري دربارة جهان با تجربه حسي -كه

حس دروني يا دروننگري را هم در بر ميگيرد -ارتباط دارد و مرزهاي تجربه حسي

ممكن مرزهاي معرفت ممكن هستند و تجربهگرايي در برابر عقلگرايي يا راسيوناليسم
قرار ميگيرد .راسيوناليسم كه به عنوان رويكردي معرفتشناختي در نظر گرفته
ميشود ،نقش كمتري به تجربه حسي در معرفت ميدهد و بر اهميت قوة عقل در

١١

معرفت تاكيد ميكند .پژوهشگران جديد تمايز قاطع ميان عقلگرايي و تجربهگرايي در

) .Lacey, 2010, p.208در ادامه دست كم ميان سه نوع تجربهگرايي فرق ميگذاريم
تا ادعاهاي زبانشناسي شناختي را بيشتر بررسي كنيم .آنها عبارت اند از:
 .١تجربهگرايي منبعي )در منبع معرفت(؛

 .٢تجربهگرايي تعبيري )در مفهومسازي(؛
 .٣تجربهگرايي بدني )يا بدنمند(.
.١تجربهگرايي منبعي
قديميترين تقرير از تجربهگرايي منبعي را ميتوان در نزاع عقلگرايان و حسگرايان
در فلسفه ديد .حسگرايان معرفت بشري ،اعم از تصورات و تصديقات را به تجربه بر

ميگرداندند .به عقيدة آنها تصورات فطري ذاتي و بديهي معنا ندارد و ذهن در ابتدا به

مثابة لوح سفيد خالي بينقشي است و بهتدريج از راه حواس خارجي و داخلي
نقشهايي را ميپذيرد .تمام تصورات صورتهايي هستند كه ذهن از راه ابزارهاي
حسي به دست ميآورد .در مقابل ،عقلگرايان ميگويند ذهن در ابتدا واجد تصورات
فطري ذاتي است؛ يعني عقل پارهاي از تصورات و مفاهيم را بالفطره واجد است.

تجربهگرايي كلاسيك عنواني براي تجربهگرايان انگليس بوده كه در آغاز فلسفة

جديد به صورتبندي خاصي از تجربهگرايي منبعي پرداختند .نقدهاي متعددي به اين

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

ميان برخي فيلسوفان بزرگ قرن هفدهم را رد ميكنند & (Proudfoot, Michael

ديدگاه شده است :اين ديدگاه معارف بديهي و پيشيني را نفي ميكند .بديهيات اوليه
سه ويژگي دارند :دوام ،ضرورت و كليت .روشن است كه اين ويژگيها از تجربه به

دست نميآيند .شهيد مطهري در مقالة پنجم از پاورقيهاي اصول فلسفه و روش
رئاليسم بهتفصيل در نقد اين نوع تجربهگرايي سخن به ميان آورده است )مطهري،
 ،١٣٧٥ص.(٢٦٥-٢٥٢
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.٢تجربهگرايي تعبيري
ادعاي اصلي تجربهگرايي تعبيري ) (Construal empricismاين است كه ذهن در

مواجهه با فضاي جديد -مادي يا انتزاعي يا مجرد -آنها را بر اساس مفاهيم تجربي و
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بدني مفهومسازي ميكند .اين ديدگاه اول ًا وجود فضاها و قلمروهاي ديگر را انكار

نميكند؛ به عبارت ديگر اين ادعاي هستيشناختي را مطرح نميكند كه فقط امور
تجربي و مادي وجود دارند .ثاني ًا ادعا نميكند كه همة معارف ما تجربياند؛ بلكه ما
باورهاي صادق در خصوص فضاهاي ديگر هم داريم كه ميتوانند از منابع معرفتي

مختلفي ناشي شده باشند .ثالث ًا ادعا ميكند كه انسان در صورتبندي و مفهومسازي اين
فضاها و معارف از تجارب خود كمك ميگيرد.

تجربهگرايي تعبيري را بايد درست عكس ادعاي كانت دانست .كانت با تفكيك

نومن از فنومن ،اين ادعا را مطرح ميكند كه ذهن آكنده از مفاهيم و مقولاتي است كه
به تجربه شكل و ساختار ميدهند .ذهن به نومن ،يعني شيء في نفسه دسترسي ندارد و
همواره آن را از پشت حجابهاي ذهني ميبيند .در مقابل ،تجربهگرايي تعبيري اين

ادعا را مطرح ميكند كه مفاهيم تجربي ،يعني مفاهيمي كه از تجربه برخاستهاند ،به

مفاهيم ذهني و محتواي ذهن ساختار ميدهند .ذهن در مواجهه با فضاها و قلمروهاي
جديد مفاهيم مأخوذ از تجربه را در فهم آنها مبنا و پايه قرار ميدهد.

سخن فوق نشان ميدهد كه تجربهگرايي تعبيري با تجربهگرايي منبعي يكي نيست.

تجربهگرايي تعبيري هرگز اين ادعا را ندارد كه همة معارف ما از تجربه ناشي ميشوند
و معارف عقلي نداريم؛ به عبارت ديگر در تجربهگرايي منبعي مفاهيم برآمده از حس و

تجربه مضمون و محتواي ذهن را تشكيل ميدهند؛ اما اين مفاهيم در تجربهگرايي
تعبيري مضمون و محتواي ذهن را تشكيل نميدهند ،بلكه قالب و چارچوب آن را

تعيين ميكند .تفكيك »مضمون« از »ساختار« تا حدي تفاوت اين دو نوع تجربهگرايي
را نشان ميدهد .آيا تجربه مضمون ذهن را تشكيل ميدهد؟ يا به آن ساختار ميدهد؟
تجربهگرايي تعبيري تجربهگرايي در ساختار معرفت است ،نه منبع معرفت.

چنان كه بعد ًا خواهيم گفت ،بدنمندي در مفهومسازي علوم حضوري و معارف

الهي هم اجتنابناپذيرند .ما وقتي ميخواهيم دربارة علم حضوري سخن بگوييم يا آن
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را به علم حصولي تبديل كنيم ،باز در قلمرو بدنمندي قرار ميگيريم؛ همچنين براي
مجال مناسب ميطلبد و در اينجا صرفاً با تبيين آن و ارتباط آن با زبانشناسي و فهم
قرآن سر و كار داريم.
بدنمندي هم نوعي تجربهگرايي تعبيري است؛ به عبارت ديگر ذهن در

مفهومسازي همواره از تجارب بدني استفاده ميكند و فهم و بيان زباني بدون اين تعابير
براي بشر امكانپذير نيست .بدنمندي همواره در فرايندهاي شناختي حضور دارد.

مفاهيم مرتبط با بدن در انديشه بشر حضور دارد و از آنها براي فهم حوزههاي ديگر
كمك ميگيرد .مفاهيم بدني صرف ًا ابزارهايي نيستند كه پس از فهم كنار نهاده شوند،
بلكه اين مفاهيم در ساختار فهم بشر حضور دارند.

گفتيم تجربهگرايي تعبيري هرگز ادعا نميكند كه فقط قلمرو مادي وجود دارد؛ به

عبارت ديگر ادعاي هستيشناختي ماديگرايانه ندارد كه هستي فقط در موجود مادي
منحصر ميشود .همچنين ادعاي انحصار معارف در معارف حسي ندارد .معارف ممكن
است يا از حس و تجربه ناشي شوند يا از عقل ،بلكه صرف ًا ادعا ميكند كه ما قلمرو
غيرمادي را در قالب تجارب مادي ميفهميم .بنا بر بدنمندي هم بشر قلمرو غيرمادي

را در قالب تجارب بدني و طرحوارههاي برخاسته از اين نوع تجارب ميفهمد.

نقدهايي كه بر تجربهگرايي منبعي وارد شده ،بر تجربهگرايي تعبيري و بدنمندي

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

معارف غيرمادي الهي از مفاهيم بدنمند استفاده ميكنيم؛ البته بررسي دلايل بدنمندي

وارد نميشود .اين نوع تجربهگرايي مفاهيم پيشين را نفي نميكند ،بلكه وجود
ساختارهاي مفهومي پيشين را شرط معرفت ميداند .چنانكه خواهيم گفت،

زبانشناسي شناختي بر پاية تجربهگرايي تعبيري استوار شده است .تجارب بشري در
مفهومسازيهاي زباني نقش دارند.
.٣بدنمندي
١٤

يكي از ادعاهاي مهم علوم شناختي و زبانشناسي شناختي كه مناقشاتي را برانگيخته

است »بدنمندي« ) (Embodimentاست .بنا بر اين فرضيه ،بدنمندي مادي و شناختي


و اجتماعي بشر زمينة دستگاههاي مفهومي و زباني ما قرار ميگيرد.
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برخي بهاشتباه بدنمندي را با فيزيكاليسم ) (Physicalismو »منحصركردن همه

موجودات به موجود مادي« يكي گرفتهاند؛ در صورتي كه بدنمندي هرگز به معناي
ماديبودن ذهن و عقل و زبان و نيز به معناي نفي وجود غيرمادي نيست .فيزيكاليسم
نظريهاي درباره هستي است كه بنا بر آن هر موجودي مادي است .اين نظريه ادعاي
هستيشناختي است .بهتر است دو گونه ماديت را از هم جدا سازيم (١ :ماديت

مضموني؛  (٢ماديت ساختاري .مراد از ماديت مضموني اين است كه انديشه و ذهن


در مورد بدنمندي تصورات نادرست در زبان فارسي فراوان به چشم ميخورد؛ براي نمونه دكتر

صفوي گفته است» :من در اينجا از همان واژة تجسم ) (Embodimentاستفاده كردم كه قرنهاست در
مطالعات ايرانيان در بارة استعاره متداول است .مسلماً خوانندة اين نوشته بهخوبي ميداند كه اگر

»تشبيه« و »استعاره« را به موازات هم قرار بدهيم ،مستعارمنه در حوزة مطالعه استعاره ،در موازات
مشبهبه در حوزة مطالعه تشبيه قرار ميگيرد و مستعارله همارزش مشبه در تشبيه است .آنچه در مطالعة

استعاره ،جامع ناميده ميشود ،همان وجه شبه در مطالعة تشبيه است و به گفتة جرجاني )متوفاي
٤٧١ق( جامع مبتني بر تجسم است؛ يعني گذر از مستعارله به مستعارمنه همواره به سوي

جسميتبخشيدن حركت ميكند« )صفوي ،١٣٩٣ ،ص ٤٢٤پاورقي( .همانطوركه از عبارت پيداست،
تصور مشخصي از بدنمندي در كار نيست .اولاً بدنمندي با تجسم فرق دارد و ترجمه به تجسم

درست نيست .ثانياً بدنمندي سابقه در مطالعات استعاره و تشبيه ندارد و مبناي فلسفي خاصي است كه

در زبانشناسي شناختي مطرح شده است .ثالثاً حركت به سوي جسميتبخشيدن -كه تشبيه المعقول
بالمحسوس نام گرفته است -باز با بدنمندي تفاوت دارد و نبايد اين دو را يكي دانست.

هويت كامل ًا مادي دارد و جوهري مجردي به نام ذهن وجود ندارد .ما اين نوع ماديت
را در مورد انديشه و ذهن نميپذيريم .با مباني فلسفي ميتوان دراينباره بحث كرد.

مراد ليكاف و ديگران هم از طرح ادعاي بدنمندي ورود به بحث مادي يا مجردبودن
ذهن و انديشه نيست .از اين گذشته بدنمندي منافاتي با تجرد ذهن و انديشه ندارد .در

مقابل ،بنا بر ماديت ساختاري ،ذهن و انديشه ساختار مادي دارد؛ به عبارت ديگر
روابط مادي بدن با عالم پيرامون در ساختار ذهن و انديشه تأثير دارد.

بدنمندي يك »ادعايي شناختي« است؛ يعني ادعايي دربارة فرايندهاي ذهني و
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ارتباط اين فرايندها با روابط بدني آدمي است .در مقابل ،تجرد ذهن و انديشه كه در
وجود ذهن و انديشه با نوع وجود اشياي مادي تفاوت بنيادين دارد .بدنمندي ادعاي
هستيشناختي ) (Ontologicalنيست؛ ادعايي شناختي ) (Cognitiveاست .بدنمندي
نه ادعا ميكند تنها منبع معرفت بشري تجربه است و نه وجود كليات را نفي ميكند و

نه تجرد نفس را؛ بدنمندي تنها ادعايي شناختي است كه نقش تجارب بدني را در فهم
مورد تأكيد قرار ميدهد؛ به عبارت ديگر ما چگونه فضاهاي مجهول را ميفهيم؟ مثلاً

كليات و نيز مجردات را چگونه ميفهميم؟ بنا بر بدنمندي ما با تجارب بدني بهتدريج
به فهم فضاهاي جديد مجرد و انتزاعي نايل ميشويم و در عين حال متوجه هستيم كه

آنها فضاهاي مادي نيستند؛ براي مثال نسبت خدا با موجودات را در قالب رابطة مكاني
بالا -پايين ميفهميم و ميگوييم »خدا بالاتر از موجودات است« .رابطه مكاني مذكور از

تجارب بدني ما ناشي ميشود .در عين حال هم خدا مادي نيست.
نبايد اين نكته را هم ناديده گرفت كه ذهن در نظرية بدنمندي ذهن با نفس يكي
نيست و ميان اين دو تفاوتهايي وجود دارد .در فلسفة اسلامي نفس قواي خاصي دارد
و ذهن هم يكي از مراتب هستي و درواقع مرتبهاي از نفس به شمار ميآيد كه در برابر

وجود خارجي قرار ميگيرد و برخي از آثار وجود خارجي را ندارد .در فلسفه ذهن

بيشتر به معناي نوعي پديده است كه حالات خاصي -كه حالات ذهني ) Mental
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فلسفه اسلامي بر آن تأكيد ميشود ،ادعايي هستيشناختي بوده ،بدين معناست كه نوع

ل تفكر و احساس و توجه و آگاهي دارد .بررسي تفاوت
 (statesنام گرفتهاند ـ از قبي ِ
اين دو خود مجال ديگري ميطلبد و نبايد اين دو را يكي انگاشت.

فرضيه بدنمندي در وسيعترين معنا اين ادعاست كه بدنمندي مادي و شناختي و

اجتماعي بشر پاية دستگاه زباني او قرار ميگيرد .بدنمندي معاني مختلفي دارد و به

صورت يك ادعا مطرح نشده است .در دهههاي اخير اين معاني به صورت ادعاهاي
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مختلف در چارچوب »شناخت بدنمند« مطرح شدهاند و در فهم سرشت فرايندهاي
ذهني و ارتباط زباني تأثير داشتهاند .در مورد بدنمندي بايد به نكات زير توجه كرد:

 .١وجود تقريرهاي متفاوت :ما تقرير واحدي از بدنمندي نداريم و در ميان
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دانشمندان علوم شناختي تقريرهاي متفاوتي به چشم ميخورد.

 .٢كاربردهاي مختلف نظري :اين نظريه در موارد و زمينههاي مختلفي از قبيل
زبانشناسي ،فلسفه ،هوش مصنوعي و تحليل فرهنگي به كار رفته است.

پديدارشناسان پيشتر مفهوم بدنمندي را مطرح كرده بودند .مرلوپونتي

) (Merleau-Pontyجزو نخستين كساني است كه در پديدارشناسي به آن پرداخته
است .به نظر او محتواي تجربه حسي معطوف بهطورمطلق يا به خودش نيست ،بلكه

ل »بالا«،
مطابق شبكهاي از روابط مكاني خودمركزانه نظم و سامان مييابد .جهاتي از قبي ِ
»پايين«» ،جلوي «...و »در سمت راست« كه اين شبكه را ميسازند ،نسبياند .به نظر او

»مطلق را بايد در قلمرو امور نسبي يافت« ) Burwood & Gilbert and Lennon,

.(2005, p.176

از زماني كه ليكاف و جانسن ايده بدنمندي را مطرح كردهاند ،ادبيات رو به

رشدي دربارة اين مفهوم شكل گرفته است .در اين ادبيات ديدگاههاي متفاوتي ،از
ديدگاه فيزيولوژيكي گرفته تا ديدگاه فرهنگي و از ديدگاه عصبي گرفته تا ديدگاه

اجتماعي مطرح شدهاند .همانطوريكه رومانو و پورتو خاطر نشان كردهاند ،بحث از
بدنمندي دو نسل توسعه يافته است :نسل نخست پژوهشگران كه بر پاية مادي

شناخت و زبان تمركز كرده بودند .نسل دوم پژوهشگران مفهوم بدنمندي را به گونهاي

گسترش دادند تا پاية فرهنگي و اجتماعي ساختارهاي مفهومي و زباني را در بر بگيرد
) .(Romano & Dolores Porto, 2016, p.4درواقع اين پژوهشگران بهتدريج به

ابعاد مختلف بدنمندي توجه كردند.

گاهي بدنمندي به عنوان يك ديدگاه ضد دكارتي در باب زبان و ذهن به كار

ميرود .دكارت مسائل موجود در تفكر هندسي و رياضي را به عنوان مسائل الگو براي

مطالعة ذهن و زبان به كار گرفت و به نتيجه رسيد كه معرفت بدنمند نيست؛ يعني

بهطوراساسي از احساسات بدني خاص و تجربه و چشمانداز مستقل است.
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آزمايشهاي ذهني دكارت بهشدت سنت فلسفه تحليلي و معناشناسي عينيگرا

آغاز طرح آن ديدگاههاي افراطي وجود داشته است .رورِر ) (Rohrerدر مقالة »سه

جزميت بدنمندي« به آنها اشاره كرده كه عبارتاند از:

 .١تحويلگرايي حذفي :نخستين جزميت نادرست تحويل و تقليلدادن ساختار

زبان به ساختار مغز است .ليكاف و داج ) (Dodgeبه اين نكته اشاره كردهاند كه

زبانشناسي شناختي در صورتي كه ساختار مرتبط مغز را در نظر نگيرد ،هرگز
زبانشناسي شناختي نخواهد بود و ساختار زباني ساختار مغز را منعكس ميسازد.

 .٢فرض ثبات زماني :مغز يك شيء ارگانيك است و ثابت نيست؛ رشد و بلوغ و

تغيير و پويايي دارد .بايد تأثير اين پويايي بر شناخت و زبان در نظر گرفته شود.

 .٣فرض آگاهانه )يا ناآگاهانه(بودن :برخي از پژوهشگران بر ناآگاهانهبودن

فرايندهاي ذهني تأكيد دارند .برخي ديگر هم بر آگاهانهبودن آنها اصرار ميورزند.
رورر به اين نكته اشاره ميكند كه هر سه جزميت در هم تنيدهاند و بايد تقريري از

بدنمندي را پيش كشيد كه از هر سه نوع جزميت رها باشد ) Rohrer, 2006,

.(pp.120-124

كلارك ) (Clarkميان دو نوع بدنمندي تمايز قايل ميشود :ساده و افراطي.

بدنمندي ساده ) (Simple embodimentاين ايده است كه بدن يك ارگانيسم در

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

) (ObjectivistSemanticsرا تحت تأثير گذاشت .در خصوص بدنمندي از همان

تواناييهاي بازنمايي آن به شيوههاي خاصي تأثير ميگذارد .شايد همانطوريكه ليكاف
ميگويد ،ويژگيهاي ريختشناختي بدن محتواي مفاهيم بشر را محدود ميكند .در

مقابل ،بدنمندي افراطي ) (Radical embodimentبدن را در دستگاه شناختي يك
جزء سازنده ميداند؛ به فراتر از مغز توسعه مييابد و پردازش شناختي را شامل تعامل

ميان مغز و بدن و جهان ميداند .در اين مورد بدن از شكلدهندة شناخت به بخشي از
١٨

شناخت بهطوردقيق پيش ميرود ) .(Shapiro, 2014, p.83به بيان ديگر دو نوع

بدنمندي با هم تفاوت اساسي دارند:

 .١بدنمندي ساده :اين نوع بدنمندي ادعايي دربارة نحوة بازنمايي شناخت دارد.
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 .٢بدنمندي افراطي :بدنمندي در اين نگاه شناخت را ميسازد و در مضمون آن
سهيم است.
نبايد اين دو نوع بدنمندي را با هم خلط كرد و معمول ًا مخالفان اين نظريه در رد
آن به تقرير افراطي حمله ميكنند و از اين طريق مطلق بدنمندي را رد ميكنند .ما بر
بدنمندي در نحوة بازنمايي معرفت تأكيد داريم .از اين گذشته نبايد بدنمندي را با
فيزيكاليسم يكي دانست .بدنمندي با ديدگاههاي متفاوتي در فلسفه ذهن هماهنگ

است و ميتواند در سياق هر يك از آنها مطرح شود كه عبارتاند از:
 .١فيزيكاليسم حذفي؛

 .٢فيزيكاليسم غيرحذفي؛
 .٣كاركردگرايي؛

 .٤نوخاستهگرايي وصفي؛
 .٥نوخاستهگرايي جوهري.
بيان هر يك از اينها بايد در مباحث فلسفه ذهن دنبال شود .بيترديد عدم آشنايي

با مباحث اين شاخه از فلسفه موجب گرديده كه بدن مندي با فيزيكاليسم -آن هم
حذفي -يكي دانسته شود.

.٤تجربهگرايي افراطي

مارينا راكوا و برخي ديگر ليكاف و جانسن را به تجربهگرايي افراطي متهم كردهاند.

راكوا تلاش كرده است از اين طريق استعاره مفهومي را هم رد كند .همانطوريكه

ليكاف و جانسن گفتهاند ،او درابتدا رئاليسم بدنمند را با نوعي تجربهگرايي افراطي
اشتباه گرفته است .سپس بهاشتباه فرض كرده كه نظرية استعاره مفهومي فقط نوعي

تجربهگرايي افراطي است و سرانجام فرض ميكند كه اگر بتواند تجربهگرايي افراطي را

بياعتبار جلوه دهد ،توانسته است نظرية استعاره مفهومي را هم رد كند )نيليپور،١٣٩٤ ،

١٩

ص.(٨٨

افراطي و چه غيرافراطي ،طرفداري نكردهاند .تجربهگرايي كلاسيك يك موضعگيري
فلسفي است كه ادعا ميكند ما با نوعي لوح سفيد ،يعني بدون معرفت فطري متولد
شدهايم و همه معارف و مفاهيم ما و حتي خردورزي ما از حواس ناشي ميشود.

تجربهگرايي بدين معنا با خردگرايي در تقابل است كه استدلال ميكند همة خرد انسان
و از جمله ساختار مفهومي انسان فطري است؛ بنابراين اگر باور داريد كه هر نوع

مفهومي با هر نوع شكلي از طريق خرد انسان قابل يادگيري است ،شما طرفدار
تجربهگرايي هستيد و اگر بر اين باوريد كه شكلهاي اساسي خرد انتزاعي نتيجة فرايند
يادگيري است ،به نظر راكوا بايد »تجربهگراي افراطي« باشيد )همان ،ص.(٩٠

ليكاف و جانس هم تحليل راكوا را نادرست ميدانند و در پاسخ به نقد رئاليسم

نابدنمند ميپردازند .آنها در مقابل از رئاليسم بدنمند دفاع ميكنند .به نظر آنان

يافتههاي جديد عصبشناسي تقابل فطري -اكتسابي را رد ميكند .همچنين راكوا

بهاشتباه گمان ميكند طرحوارههاي تصويري كامل ًا از تجربه گرفته ميشوند؛ در صورتي
كه طرحوارههاي تصويري پيچيده ياد گرفته ميشوند ،ولي طرحوارههاي ابتدايي نهادي

)فطري( هستند )ر.ك :همان ،ص.(٩١-٩٠

رئاليسم علمي كلاسيك نابدنمند ) (Disembodiedبود و سه ادعا در بر داشت:

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

ليكاف و جانسن بدين نكته اشاره ميكنند كه از هيچ نوع تجربهگرايي )منبعي( ،چه

 (١جهان خارج مستقل از فهم ما وجود دارد.
 (٢ميتوانيم معرفت ثابت نسبت به اين جهان داشته باشيم.

 (٣مفاهيم و صور عقل ما نه توسط مغز و بدن ما ،بلكه توسط جهان خارج حاصل
ميآيند و مطلقاند.

ليكاف و جانسن گزينههاي ) (١و ) (٢را ميپذيرند؛ اما ) (٣را در تضاد با يافتههاي

٢٠

علوم شناختي ميدانند ) .(Lakoff & Johnson, pp.88-90بررسي اين ديدگاه مجال
مستقل ميطلبد.

چند نكته در اين خصوص قابل توجه است:
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 .١راكوا و كساني كه بدنمندي را به تجربهگرايي افراطي و كلاسيك متهم كردهاند،

ميان اين نوع تجربهگرايي و تجربهگرايي تعبيري و تجربهگرايي بدنمند خلط كردهاند.

 .٢رئاليسم بدنمند نوعي رئاليسم پيچيده است كه بر نقش دستگاه عصبي و
طرحوارهها در شناخت تأكيد دارد و از اين نظر با رئاليسم خام تفاوت دارد.

 .٣اين نوع رئاليسم وجود معارف پيشين را نفي نميكند و دست كم وجود

طرحوارههاي تصويري فطري را ميپذيرد.

 .٤به نظر ميرسد رئاليسم بدنمند هم با زبانشناسي شناختي و نظريه استعاره

مفهومي پيوند ضروري ندارد و ميتوان تقريري از آنها ارائه داد كه مبتني بر اين نوع
رئاليسم نباشد.

البته -چنانكه گفتيم -رئاليسم بدنمند بايد در جاي مناسب خود بررسي شود.

ج( تجربهگرايي و معنا
در نقد زبانشناسي شناختي و ارتباط آن با تجربهگرايي افراطي معمول ًا به دو نكته

بسنده ميشود:

 .١وسعت قلمرو ادراكات انسان :قلمرو ادراكات انسان فقط امور تجربي نيستند.

انسان در حيطة فهم خود با انحايي از واقعيات نفسالامري و عوالم معنايي مواجه
ميشود و از آنها مفهومسازي ميكند كه بالضروره همگي بدنمند نيستند )سعيديروشن،

 ،١٣٩٦ص .(٧٩زبانشناسي شناختي با اين فرضيه كه معنا همان مفهومسازي است،
وجود واقعيات نفسالامري را نفي نميكند؛ فقط معنا را با اين واقعيات و با نفسالامر

يكي نميداند .معنا با واقعيت يكي نيست .نظريات خاصي پيشتر در كار بودند كه معنا
را با واقعيت -و در فلسفه اسلامي با نفسالامر -يكي ميدانستند؛ اما در تحليل شناختي

معنا مفهومسازي ما از واقعيت است؛ بنابراين گستردگي واقعيت مشكلي براي اين نوع
تحليل ايجاد نميكند .از اين گذشته ،از كجا ادعا ميشود كه بشر با انحايي از واقعيات
نفسالامري مواجه ميشود كه بالضروره همگي بدنمند نيستند .اين ادعا نه تنها بدون

٢١

شاهد است ،بلكه موارد ادعايي هم قابل طرح در اين نظريه هستند.

قرآن از زبان بدنمند درباره حق تعالي استفاده ميكند ،همين باشد كه ادراك انسان در
چنگال بدنمندي اسير است و مفاهيم و مفهومسازيهاي او نميتوانند واقعيت حق
تعالي را زير پوشش خود قرار دهند .جالب است كه بشر هيچ فهم شفاف و

غيربدنمند از خدا و روح و ملائكه و حقايق غيبي و غيره ندارد و چنانكه در اين
موارد در الهيات بحث شده است ،الهيات سلبي ضرورت مييابد.

سخن فوق فرض ميگيرد كه بشر ميتواند فارغ از مفهومسازيهاي خود به اين

واقعيات نفسالامري دست بيابد و هيچ محدوديتي در اين خصوص ندارد .گويا ذهن و

زبان بشر آيينه تمامنماي نفسالامر بوده ،فارغ از مفهومسازيهاي خود بدان دست
ميبايد؛ به عبارت ديگر مفهومسازيهاي بشر در اين مورد نه تابع بدنمندي به معناي

وسيع كلمه و ديگرعوامل معرفتي است ،بلكه كامل ًا تابع نفسالامر است .به نظر ميرسد
اين نگرش نوعي »رئاليسم خام« ) (Naive realismدر باب مفهومسازي است؛ در
صورتي كه بدنمندي هم نوعي رئاليسم پيچيده است كه آدمي از دريچة

محدوديتهاي بدني و غيره خود به نفسالامر مينگرد و از اين نظر تمام ابعاد آن را در
نمييابد.

 .٢تناقض آشكار :ليكاف و جانسن اداعا كردهاند كه شواهد تجربي بدنمندي را

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

شايد دليل آنكه از تفكر در ذات خدا نهي شده است )لاتفكروا في ذات الله( و

اثبات ميكند؛ يعني اين شواهد تأييد ميكنند كه بدنمندي براي نحو و معناشناسي و
كاربردشناسي يك ضرورت مطلق است و اين ادعا تناقضي آشكار در بر دارد؛ زيرا

تجربه فاقد اين خصيصه است كه بتواند ضرورت مطلق را اثبات كند )سعيديروشن،

 ،١٣٩٦ص.(٨٠

اين نقد نيز بر تصور قرن هجدهمي از رابطة تجربه و تئوري مبتني شده است.

٢٢

گويا گمان شده كه ليكاف و ديگران ميخواهند از دل تجربه و مشاهده عنصر ضرورت

را به دست بياورند و همانطوريكه هيوم گفته ما اين عنصر را در تجربه نمييابيم.
ديدگاه ليكاف و جانسن را بايد در دل فلسفه علم قرن بيستم ،نه قرن هجدهم ،ديد.
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تبيين شواهد تجربي به نحو »استدلال از راه بهترين تبيين«)(to the best explanation

اين نكته را نشان ميدهد .در اين مورد نه استقرا كه منطق مرده در قرن بيستم است
مراد است و نه يافتن عنصر تجربه در دل خود تجربه .بايد در اين مورد به معناي تأييد
و اثبات در فلسفه علم متأخر توجه كرد؛ به عبارت ديگر آنها بدنمندي را بهترين تبيين

براي پارهاي از پديدههاي عصبشناختي و تجربي ميدانند .ليكاف و جانسن پديدههاي

مذكور را بهتفصيل در آثار خود مطرح كردهاند.

د( تقرير واحد و اثباتگرايي
گاهي در نقد كاربست زبانشناسي شناختي در قرآن گفته ميشود كه تقرير واحدي در
اين جريان به چشم نميخورد و اين جريان بيشتر به صورت مجمعالجزايري از
نظريات است .چه دليلي هست كه حتم ًا بايد در زبانشناسي تقرير و نظريه واحدي در

كار باشد؟ در زبانشناسي سنتي و خصوصاً در زبانشناسي اسلامي ،يعني زبانشناسي

كه مسلمانان در چهارده قرن گذشته به كار گرفتهاند ،هرگز تقرير و نظريه واحدي در
كار نبوده است .ما با انبوهي از ايدهها و ديدگاهها روبهرو هستيم كه محققان مسلمان
بهتناسب هر كدام را كه خواستند ،به كار گرفتند؛ اختلافاتي كه در نحو و لغت و غيره

در كار بوده است ،مكتب كوفه و مكتب بصره تحليلهاي مختلف و آراي متضاربي

داشتند ،اختلاف در معاني حروف و در نحوة تركيب ،در ريشهشناسي لغت و غيره؛ اما
اين تنوع و تكثر هرگز مانع از تحليلهاي دقيق زبانشناختي در حوزه تفسير نشده

است.

شايد اصل اين باشد كه ما پديدههاي زباني را متكثر و پلورال ببينيم و از دل اين

تكثر مشكلات مورد نظر را حل كنيم .چرا در حيطة زبانشناسي دنبال وحدت بايد
باشيم؟ در هر مسئله و هر بحثي كه وارد ميشويم ،بهتناسب و درخور آن مسئله روش
و نظريه را انتخاب كنيم .همانگونهكه در روششناسي گفته ميشود ،متعلق بحث روش

٢٣

شما را تعيين ميكند.

كه ما نه تنها بايد از دستاوردهاي تحليلها و جريانهاي سنتي استفاده كنيم ،بلكه بايد
تا آنجا كه ممكن است از دانشهاي روشي جديد و از زبانشناسيهاي جديد استفاده

كنيم .همچنين نبايد خودمان را به جريان واحدي محصور و محدود كنيم.

ممكن است بر تكثرگرايي روشي اين خرده گرفته شود كه اين جريانها با هم قابل

جمع نيستند .در پاسخ بايد به اين نكته توجه كرد كه هر يك از نظريات و جريانهاي
زبانشناختي به ابعاد و مسائل خاصي از زبان توجه ميكنند .اين جريانها و نظريات
ويژگي انباشتي دارند و بهراحتي با يكديگر تلفيق ميشوند؛ البته اين بدان معنا نيست

كه ما ميتوانيم همه نظريات و تئوريها را در زبانشناسي جمع كنيم و بيترديد برخي
از آنها با هم قابل جمع نيستند؛ اما »فلسفه علم زبانشناسي« و تاريخ زبانشناسي به ما

اين نكته را آموخته كه اين جريانها و نظريات در كليت و با تفاسير جديد مانعةالجمع
نيستند و تلفيق آنها ممكن است.

 در اين مورد به كتاب الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين :البصريين و الكوفين نوشته

ابنالأنباري كه انبوهي از ديدگاههاي مختلف را بدون برگرداندن آنها به اختلاف مباني زبانشناختي
فهرست كرده است ،مراجعه شود.

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

بنده بهشدت طرفدار »تكثرگرايي روششناختي« هستم و بدين نكته اصرار ميورزم

هـ( خلط معرفت و شناخت و علم
اصطلاحاتي كه در زبانشناسي شناختي به كار ميروند ،دلالتهاي خاص خود را دارند
و نبايد آنها را با ديگر اصطلاحات خلط كرد.
بدنمنديسازي شناخت و وابستهدانستن شناختها و ساختار مفهومي انسان
به تجربه حسي اساسيترين دغدغة معناشناسان شناختي است؛ اما نميتوان
ناديده گرفت كه چنين رويكردي ملازم با نگرش مضيق در مبادي معرفت

٢٤

انسان است .نخستين معناي علمدانستن مقابلندانستن و مطلق آگاهي است كه
شامل هر نوع شناخت ميشود )(Knowledge؛ اما مفهوم دوم علم كه در

قرن حاضر رواج يافت ،در دانستنيهايي منحصر ميشود كه از طريق تجربه
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مستقيم حسي به دست ميآيند ) (Scienceمقابل اصطلاح همه دانستنيهاي
آزمونناپذير چون متافيزيك ،اخلاق و دين قرار گرفت )سعيديروشن،١٣٩٦ ،
ص.(٧٣

اين مطالب ارتباطي با بدنمندي ندارد .براي ايضاح اين نكته به چند مطلب اشاره

ميكنيم:

 .١اساسيترين دغدغة زبانشناسان شناختي بدنمندي و ...نيست .بدنمندي و

تجربهگرايي به معناي خاص جزو اصول و البته نه مباني است كه آنها پذيرفتهاند
)توجه به تفاوت اصل و مبنا در اين مورد سودمند است( .از اين گذشته در رد

زبانشناسي شناختي به رد بدنمندي بسنده شده و اين نوعي »مغالطة جزء و كل« است.
زبانشناسي شناختي زمينهاي بسيار گسترده بوده كه در آن نظريههاي بسياري مطرح

است و بدنمندي و استعاره مفهومي يكي از اين نظريههاست ،نه همة آنها.

 .٢تفكيك مطلق آگاهي از معرفت ناشي از حس و تجربه هم ربطي به بدنمندي

ندارد .بدنمندي مطلق آگاهي را رد نميكند و هرگز علم را منحصر در دانستنيهايي
نميداند كه بهطورمستقيم از حس آمدهاند .آگاهي ممكن است راجع به قلمرو حسي و

موجودات مادي باشد يا راجع به قلمرو غيرمادي و انتزاعي .بدنمندي ادعا نميكند كه
همه دانستنيها بهطورمستقيم از حس آمدهاند و مدركات را به مدركات تجربي منحصر

نميكند.
 .٣در كلام فوق ميان بدنمندي و پوزيتيويسم خلط شده است .بدنمندي نه بدين

معناست كه دانستنيهاي آزمونناپذير را بايد كنار گذاشت و نه بدين معناست كه علم
در معرفت حسي منحصر ميشود.

و( مشكل تجرد ادراك
تجرد ادراك كه يكي از آموزههاي فلسفه اسلامي است ،يك ادعاي هستيشناختي

٢٥

است؛ بدين معنا كه نوع وجود ادراك را غيرمادي ميداند .فعاليتهاي مادي و عصبي
صرف ًا علل معدهاند .به سه نكته در اين ارتباط اشاره ميكنيم:

قوانين عمومي عليتاند و با ماده ارتباط دارند؛ اما خواص عمومي ماده را ندارند.
پيدايش ادراكات حسي هرچند معلول عوامل مادي خارج از ظرف ذهن انسان است و
ذهن در اين فرايند معلومات حسي و سلسله اعصاب انسان از عوامل خارجي متأثر

است ،اما ادراك امري مجرد بوده ،فعاليتهاي عصبي مقدمه آن است.

 .٢محوريت توجه نفس :يكي از دلايل ساده تجرد ادراك اين است كه اگر ادراك

حسي از قبيل فعل و انفعالات مادي ميبود ،بايد هميشه با فراهمشدن شرايط مادي

تحقق يابد؛ در صورتي كه بسياري از اوقات با وجود فراهمبودن شرايط مادي ،به سبب
تمركز نفس بر امر ديگري تحقق نمييابد .درنتيجه حصول ادراكات منوط به توجه
نفس است و از قبيل فعل و انفعالات مادي نيست.

 .٣تغيير مغز و ثبات تصورات و تصديقات :در طول عمر يك فرد چندين بار

سلولهاي مغز وي عوض و سلولهاي ديگري جايگزين آنها ميشود ،در صورتي كه

خاطرات نفساني وي ،اعم از تصورات و تصديقات ،تغيير نميكند .تصورات مانن ِد

چهرة دوستان دوران كودكي و تصديقات مانندِ» :ارسطو شاگرد افلاطون بوده است«،
همه در ذهن باقي ميمانند.

هيچ يك از اين مطالب ادعاي علوم شناختي را رد نميكند .نخست بايد به اين

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

ل علم و ادراك تابع
 .١اعداديبودن فعاليتهاي مادي و عصبي :امور نفساني از قبي ِ

نكته توجه كرد كه در علوم شناختي ادراك با فرايندهاي مغزي و عصبي يكي شمرده
نميشود .استدلال فوق بر پاية بدنمندي افراطي استوار شده؛ يعني فرض شده است كه
فعاليتهاي عصبي در مضمون ادراك دخالت ميكنند و آن را ميسازند .ارتباط
ساختاري با شناخت و قالبدهي ) (Framingاصل ًا ربطي به ادعاي فوق ندارد.

بدنمندي دست كم در تقرير سادهاش با ماديت ادراك يكي نيست و هرگز بدين معنا
٢٦

نيست كه مقدمات ادراك در ادراك حضور دارند و ادراك از قبيل فعل و انفعال مادي

است.

استدلالهاي فوق هم ،بر فرض اينكه تمام باشند ،صورت خاصي از بدنمندي را
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رد ميكنند .بدنمندي به اين معناست كه الگوهاي مشترك خاصي كه پاية بدنمندي
انسان است ،در فهم و ادراك او تأثير ميگذارند و ساختار خاصي به ادراك بشر
ميدهند .بنابراين تغيير سلولهاي مغز تغيير اين الگوهاي مشترك را ايجاب نميكند و
آن الگوها همچنان بهطورثابت و مشترك وجود دارند .تحقق ادراك هم منوط به وجود
شرايطي است كه يكي از آنها بدنمندي است و حتي در پديدة توجه هم حضور دارد.

نكته ديگري را نبايد از نظر دور داشت كه استدلالهاي فوق با توجه به

پيشرفتهاي علوم شناختي نياز به بازسازي و تكميل دارند كه بايد در محل مناسب
مورد بحث قرار گيرند .مباحث جديد در اين زمينه را نميتوان صرف ًا با برگرداندن آنها

به ماديتگرايي قرن هجدهم نفي كرد .در اين علوم تبيينهاي فيزيكاليستي و

غيرفيزيكاليستي از پديدة توجه و غيره وجود دارد كه با استدلالهاي فوق نفي
نميشوند .مسئلة علوم شناختي با تطبيق بر ادعاهاي فلسفي گذشته حل نميشود و در
اين زمينه نياز به نوعي اجتهاد فلسفي است كه تا كنون صورت نگرفته است.
اين نكته هم قابل تأمل است كه بدنمندي در افراطيترين صورت تنها تجرد عقلي

را نفي ميكند ،نه تجرد مثالي را؛ به عبارت ديگر اين نظريه ادراكي مجرد از هر گونه
صور مادي را نفي ميكند ،اما ادراك مثالي يعني ادراك در قالب صور مادي را كه

طرحوارههاي بدني هم جزو آنها هستند ،نفي نميكند .استعاريبودن معرفت عقلي

بدين معنا است كه ما حوزه مقولات را با روابط هستيشناختي و معرفتشناختي كه
اين حوزه با محسوسات دارد ،ميفهميم.

ز( اثبات فرضيهها در زبانشناسي شناختي
گفته ميشود كه تئوري واحدي در زبانشناسي شناختي در كار نيست و ادعاهاي آن
بهطورعمده به صورت فرضيههاي اثباتنشده برجسته ميشود .اين تصور از

زبانشناسي شناختي بهطوركلي و از نقش فرضيهها در علم ناقص و بلكه نادرست

٢٧

است .توجه به دو نكته ضروري است:

 .١ادعاهاي زبانشناسي شناختي مبتني بر دستهاي از تحقيقات در حوزة علوم

زبانشناسي شناختي يكي از اضلاع مهم علوم شناختي است و خصلت بينارشتهاي دارد.
بنابراين تحقيقات روانشناختي و عصبشناختي و تحقيقات در هوش مصنوعي آن را

پشتيباني ميكند؛ تحقيقاتي كه در زمينه رابطة ذهن و خارج و نحوة پردازش اطلاعات
توسط مغز و ذهن و نحوة مقولهبندي و طيف رنگها و غيره استوار شده است .از اين
گذشته در منابع اين جريان ،مانند كتاب اوانز و گرين استدلالهاي مرتبط با اين ادعاها

را بهخوبي مطرح كردهاند.

 .٢معناي اثبات فرضيه چيست؟ تصور نادرستي كه در مورد علوم امروزه وجود

دارد كه گمان ميرود هر چيزي در علم بايد اثبات شود ،اين تصور نادرست و بلكه
خلاف واقع است .اين سخن بدين معنا نيست كه استدلالهاي خاص در كار نيست و

دانشمندان از راه نامعقول ادعاهايي را ميپذيرند .در اين مورد بايد به فلسفه علم قرن
بيستم و فراز و نشيبهاي آن توجه كرد .در اين ميان بايد به نقش »استدلال از راه

بهترين تبيين« ) (Explanation to the bestتوجه كرد كه اساس كار دانشهاي جديد
است )ر.ك :اُكاشا ،١٣٨٨ ،ص.(٥٠-٣٧
ل »منطق تجربي« و غيره نميتوان رد
اين نوع استدلال را با برچسبهايي از قبي ِ
كرد:
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شناختي است كه آنها هم به نوبه خود بر پايه استدلالهاي خاصي استوار شدهاند.

طرفداران منطق تجربي براي حصول شناخت فقط بر عنصر مشاهده و تجربه
و سير از احكام جزئي ذهن به احكام كلي تأكيد ميورزند .آنان به زيرساخت
اساسي علم بهدرستي و بهطورعميق توجه نكردهاند كه اكتفا به تجربة علم و
همين طور شناخت واقعيت را با چالش مواجه ميكند .توسعة حكم موارد

آزمايششده بر مصاديق آزمايشناشده و ساخت قانون كلي فقط با اذعان به

٢٨

يك سلسله اصول كلي پيشاتجربي موجه ميشود )سعيديروشن،١٣٩٦ ،
ص.(٨٠

اين نوع تطبيق مبتني بر تصور نادرستي از سرشت تجربه از يك سو و بر فهم

نادرست معناشناسي شناختي استوار شده است .تجربهاي كه در زبانشناسي شناختي
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مورد بحث قرار ميگيرد ،با تجربه به معناي آزمايش و سير از جزئي به كلي فرق دارد؛؛
به عبارت ديگر در اين دانش از جمعآوري تعدادي از جزئيات به حكم كلي رسيده

نميشود و آزمايش به اين معنا اصل ًا در آن راه ندارد و نه هنگاهي كه بر مبناي تجربه
بدني معنا تأكيد ميشود ،مراد اين است كه از مشاهده موارد عديدهاي بر اساس

آزمايش كه تأثير تجربه بدني در معنا در آن موارد روشن شده ،حكم كلي به تأثير اين

تجربه در معنا ميشود؛ بلكه بدنمندي بهترين تبيين براي پارهاي از يافتههاي تجربي
است .درواقع اين نوع استدلال ،بر پاية گونهاي حدس قوي استوار شده است كه قدرت

تبييني بالايي دارد.

بگذريم از اين نكته كه نقد فوق بر تصور نادرست از مفهوم »تجربه« و »آزمايش«

مبتني شده است .تجربه و آزمايش در اين تصور همان استقرا و سير از جزئي به كلي

است .فلاسفه علم بر اين تصور در قرن بيستم تاختند .تحليلهاي هنسُن و كوهن و
ديگر فلاسفه علم از »تجربه« تصور فلاسفه قديم را درباره سرشت تجربه دگرگون كرده
و بر تصور فرانسيس بيكني از تجربه و آزمايش خط بطلان كشيدهاند .در فلسفة علم

قرن بيستم اين پرسش همواره مطرح شده كه آيا نظريه بر مشاهده تقدم دارد يا مشاهده
بر آن تقدم دارد .فلاسفة علم امروزه بر اين باورند كه تئوري در متن مشاهده حضور

دارد و هر تجربهاي گرانبار از نظريات است .اين نكته كه بايد معناي صحيح آن در

محل مناسب خود بيان شود ،استقرا و تجربه به معناي سنتي را به نقد كشيده است.
همچنين زبانشناسي شناختي وجود اصول كلي پيشاتجربي مانن ِد اصل عليت را رد

نميكند .ليكاف و جانسن در »استعارههايي كه با آنها زندگي ميكنيم« تحليلي از عليت
را پيش كشيدهاند .آنها به تحليل ساختار مفهوم عليت و نحوة توسعه استعاري آن
پرداختهاند .در اين تحليل عليت كامل ًا استعاري نيست ،بلكه بخشي از آن استعاري و

بخشي ديگر ساختاري نوظهور دارد ).(Lakoff & Johnson, 1980, pp.69-76

پرداختن به اين تحليل ما را از هدفمان دور ميسازد؛ ولي در »استعارههاي مفهومي و

٢٩

فضاهاي قرآن« به تحليل و بسط آن ،با جرح و تعديل متناسب ،پرداختهايم )قائمينيا،

باز تأكيد بر اين نكته را لازم ميدانم كه هرگز ادعا اين نيست كه عليت به معناي
حقيقي فقط در ماديات وجود دارد و بس؛ بلكه سخن بر سر اين است كه ما در
حوزههاي مختلف عليت را چگونه ميفهميم و چگونه از مفهوم عليت كه آن را

نخستين بار در ماديات مييابيم ،براي فهم آن در حوزههاي ديگر كمك ميگيريم.

ح( خلط استعاره مفهومي با استعاره ادبي
استعاره در مطالعات ادبي همواره در برابر حقيقت و به عنوان يكي از اقسام مجاز به

كار ميرود .در كاربرد حقيقي لفظ در ماوضعله به كار ميرود و در كاربرد مجازي لفظ
در غيرماوضعله به كار ميرود .استعاره مجاز قائم به تشبيه است )مجموعة من المؤلفين،

]بيتا[ ،ص .(٤٥روشن است كه در »استعاره مفهومي« استعاره به معناي ادبي نبوده،
مقابل حقيقت به معناي فوق قرار نميگيرد .حقيقت استعاره مفهومي انتقال از فضاي
آشنا به فضاي ناآشنا جهت فهم آن و استفاده از مفاهيم فضاي نخست در فهم فضاي

دوم و نيز بهكارگيري الفاظ فضاي نخست براي سخنگفتن دربارة فضاي دوم است؛
بنابراين در استعاره مفهومي چند مؤلفه وجود دارد:

 .١فضاي مجهول :ذهن با فضا و قلمرو مجهولي روبهرو ميشود؛ براي نمونه ذهن

با عصبانيت بيش از حد زيد مواجه ميشود كه پديدهاي نادر بوده و قابل فهم براي

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

.(٣٧٥-٣٦٨ :١٣٩٦

ديگران نيست.
 .٢فضاي معلوم :ذهن براي فهم فضاي مجهول بايد از فضاي معلوم حركت كند و

آن را بفهمد.

 .٣مفاهيم فضاي معلوم :ذهن براي انديشيدن دربارة فضاي مجهول به ناچار از

مفاهيم فضاي معلوم كمك ميگيرد .در مثال مذكور هم براي فهم عصبانيت نامتعارف و
٣٠

بيش از حد از مفهوم »جوشيدن« و »سرريزشدن« و غيره استفاده ميكند.

 .٤الفاظ و واژگان فضاي معلوم :به دنبال اينكه ذهن از مفاهيم فضاي آشنا براي

فهم فضاي ناآشنا كمك ميگيرد ،از الفاظ و واژگان فضاي آشنا براي سخنگفتن دربارة
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فضاي ناآشنا بهره ميجويد.

در اينجا بهتر است به برخي تفاوتهاي استعاره ادبي با استعاره مفهومي اشاره
كنيم:
 .١تفاوت اصلي اين دو نوع استعاره در اين نكته است كه قلمرو اصلي استعاره

مفهومي و حيثيتهاي مرتبط با آن ،ذهن است نه الفاظ و زبان .در مقابل ،قلمرو اصلي
استعاره ادبي الفاظ و زبان است .در استعاره ادبي بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا دو
فضاي مختلف وجود دارد يا نه؟

 .٢ممكن است از لحاظ ادبي ،يك كاربرد حقيقي باشد ،ولي از لحاظ شناختي

استعاره مفهومي باشد .اين نكته اهميت فوقالعادهاي دارد؛ براي نمونه علم در مورد
خداوند در »خدا عالم است« بهطورحقيقي به كار ميرود .علم هم در انسان و هم در

خداوند به معناي دانستن است؛ اما ما علم خداوند را بهطوراستعاري ميفهميم؛ يعني
حقيقت علم را نخست در خود مييابيم و به واسطة نگاشتهاي هستيشناختي و
معرفتشناختي به علم حق تعالي راه پيدا ميكنيم .استعاره مفهومي به فرايند شناخت
مربوط ميشود؛ ولي استعاره ادبي به وضع لفظ و كاربرد در موضوعله .اين دو با هم
فرق دارند .اين نكته نشان ميدهد كه بسياري از كاربردهايي كه در تحليل ادبي حقيقي
به حساب ميآيند ،ممكن است جزو استعارههاي مفهومي -يا به بيان دقيقتر ،از

تجليات زباني استعارههاي مفهومي -به شمار آورد.
از نكات فوق بهخوبي روشن ميشود كه »نه خود اصل بدنمندي رابطة ضروري با

استعاره مفهومي دارد و نه تقرير خاصي از آن .استعارة مفهومي تنها در تقرير ليكاف و

جانسن بر اين اصل با تقرير خاصي استوار شدهاند و ميتوانيم اين نظريه را بدون
مبناقراردادن بدنمندي يا بدون پذيرش تقرير افراطي از بدنمندي بپذيريم.
همانطوريكه رورر گفته ،بايد زبانشناسي شناختي را از سه جزميت مذكور رها

ساخت و استعاره مفهومي هم از اين نكته مستثنا نيست«.

٣١

ما در استعارههاي مفهومي و فضاهاي قرآن تقريري بسيار حداقلي از بدنمندي

ديگر ،نقش طرحوارههاي تصويري در آن و بهتفصيل مثالهاي قرآني اين ادعا را
آوردهايم )ر.ك :قائمينيا ،١٣٩٦ ،ص.(٢٢٣-٢١٦

علاوه بر اين ،نظريه تلفيقهاي مفهومي را با استعاره مفهومي به كار بردهايم .نظريه

نخست در ظاهر نقد استعاره مفهومي بوده ،بر بدنمندي به هيچ وجه مبتني نيست؛ اما
درواقع اين نظريه از جهتي به معناي گذر از استعاره مفهومي و گسترشدادن آن است.
تبيين اين نكته را بايد در جاي مناسب خود دنبال كرد.

در آيات قرآن به مواردي بر ميخوريم كه براي مثال كافران را مرده به شمار
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از مفسران اين قبيل موارد را بر مجاز مرسل و استعاره حمل كردهاند؛ اما برخي ديگر از

مفسران مانند علامه طباطبايي اين ديدگاه را نقد كرده و كاربرد حيات و موت را در

اين مورد حقيقي دانستهاند.

منشأ تفاوت اين دو تفسير را بايد در كاركرد دين در تعامل با انسان جست .در

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

زبان را مطرح كردهايم كه دو مؤلفه دارد :يكي ،نقش روابط مكاني -زماني در زبان و

رويكرد نخست ،الفاظ قرآن در معاني عرفي و لغوي به كار رفتهاند .حيات ظهور حالتي
در شيء و منشأ آگاهي از محسوسات و انجام افعال ارادي است .حيات امري مشكك
و ذومراتب نيست و التزام به دين موجب تحولي در روح و حيات انسان نيست؛ اما بنا
به رويكرد دوم فروكاستن معارف قرآن در سطح فهم عاميانه درواقع بهابتذالكشاندن

معارف قرآن است .ايمان حقيقي و التزام به دين در آگاهي مؤمن تحولي بنيادين
٣٢

صورت ميدهد .نور هم وقتي بر خدا اطلاق ميشود ،به معناي حقيقتي است كه در

ذات خود پيدا و پيداكننده است .به اين معنا هيچ چيز در مقابل خدا نور نيست؛ يعني
همه نورها در مقابل خدا ظلمتاند )ر.ك :سعيديروشن ،١٣٩٦ ،ص.(٩٤-٩٢
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سخن فوق ربطي به استعاره مفهومي ندارد و در اين نوع نقد استعاره ادبي با

استعاره مفهومي خلط شده است .استعاره مفهوميبودن نور و حيات و غيره بدين معنا
نيست كه اين مفاهيم در مورد مؤمن يا خداوند بهطورمجاز يا استعاره ادبي به كار
ميروند و حيات طيبه به معناي حقيقي حيات است و خدا هم به معناي حقيقي نور

است .استعاره مفهوميبودن اين مفاهيم بدين معناست كه ما راهي براي فهم اين مفاهيم
بهجز حركت از حيات به معناي زيستي مادي و نور به معناي حسي نداريم .از قلمرو

مادي حركت ميكنيم و قلمرو غيرمادي )حيات طيبه و نور غيرحسي( را ميفهميم؛ در
عين حال هم ميدانيم كه اين امور مادي نيستند .درنتيجه بشر فهم كاملي از آنها ندارد
و فهم او از اين امور همواره ناقص است ،مگر آنكه خود حقيقت اين امور را به دست

آورد .شايان ذكر است كه ما ميان سه چيز فرق گذاشتيم:

 .١استعاره مفهومي :موطن استعاره مفهومي همواره ذهن است و هرگز به شكل
صريح ظاهر نميشود؛ مثل ًا استعاره مفهومي »زندگي يك سفر است« يا »نظريهها
ساختمان هستند« ،اينهمانيهايي هستند كه در ذهن صورت ميگيرند و پشتوانة
استعارههاي زباني بسياري قرار ميگيرند.

 .٢استعاره زباني :هر استعاره مفهومي تجليات زباني بيپاياني ميتواند داشته باشد.

اينهمانيهاي مذكور در استعارههاي زباني تجلي ميكنند؛ مانن ِد »زندگي ما به بنبست

رسيده است« و »در زندگي نيز به راهبلد داريم« و غيره و نيز» :شالودة اين نظريه محكم
است« و »چارچوب اين نظريه مشكل دارد« و غيره.

 .٣استعاره ادبي :استعاره ادبي مجاز قائم به علاقة شباهت است كه در كتابهاي

ادبي به آن پرداخته ميشود .استعاره زباني ممكن است استعاره ادبي باشد يا نباشد.

ط( برخورد كليشهاي با معنا
در برخورد با تحليلهاي علمي دقيق برخوردهاي كليشهاي نتيجهبخش نيست .دقيقاً

٣٣

چه تحليلي از معنا بايد داشته باشيم؟ زبانشناسان پاسخهاي متفاوتي به اين پرسش

دادهاند .زبانشناسي شناختي نيز معنا را با مفهوم يكي ميگيرد؛ به عبارت ديگر

مشخص ميكند و نه مستلزم محدوديت معناست و نه معاني باطني قرآن را نفي
ميكند .به يكي از اين برخوردهاي كليشهاي توجه كنيد:

نظريه شناساني با مبناي بدنمندسازي شناخت و استعارههاي مفهومي فاقد طرحي

جامع براي واقعيتهاي نفسالامري و گسترة فراخ عوالم معنايي است كه قابليت

مفهومسازي دارند و فقط رهيافتي مضيق از معنا را ترسيم مي كنند .اين ناتواني
بهوضوح در سخن ليكاف آشكار است .وي در پاسخ به اين ايراد راكوا درباره ديدگاه

فلسفة بدنمند كه بهدشواري ميتوان رد كرد چگونه مفاهيم فيض و عدم تناقض از

تجربه ناشي شده باشد ) ،(Rokova, 2002, V.13, pp.215-244پاسخ درخور ارائه

نمي كنند؛ همچنين در برابر اين سؤال كه چگونه ممكن است كسي كه از بينهايت

تجربهاي ندارد ،بينهايت را درك كند ،اذعان ميكند كه به نتيجهاي نرسيده است

)نيليپور ،١٣٩٦ ،ص .(١٠در اينجا بايد اشاره داشت كه هر نظريهاي در معناشناسي

ناگزير است تصوير روشني از »معنا ارائه كند« )سعيدي روشن ،١٣٩٦ ،ص.(٨١

مشخص نيست چرا ديدگاه شناختي رهيافتي مضيق به عوالم معناست؟ مراد از

طرح جامع به واقعيتهاي نفسالامري چيست؟ بدنمندي عوالم معنا را تضييق
نميكند ،بلكه مكانيسم فهم اين عوالم را مشخص ميسازد .اين نظريه نه تنها رهيافتي

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

پردازشهاي ذهني را در معنا دخيل ميداند .اين نكته سرشت معنا را در هر قلمروي

مضيق به عوالم معنا نيست ،بلكه وسعت عالم معنا را هم بهخوبي زير پوشش خود قرار
ميدهد؛ چراكه با تبيين مكانيسم فهم نشان ميدهد كه عوالم معنا هر قدر هم گسترده

باشد ،باز بر اساس روابط هستيشناختي و معرفتشناختي با عالم تجربه بدني قابل فهم
است.

توجه به نحوة فهم مفهوم »بينهايت« هم سودمند است .ما نخست بينهايت را در

٣٤

كميت ميفهميم؛ مثل ًا اين مفهوم را ميفهميم كه خطي تا بينهايت امتداد پيدا ميكند؛

البته ما مصداق خط بينهايت را هرگز در نمييابيم .بينهايت را هم با نوعي استعاره
مفهومي ميفهميم .يكي از جالبترين نتايج ديدگاه نونز و ليكاف به مفهومسازي مفهوم
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بينهايت مربوط ميشود .بسياري از مفاهيم هستند كه به مفهومسازي دربارة بينهايت

مربوط ميشوند :نقطة بينهايت هندسة تصويري و معكوس ،مجموعههاي بينهايت،
رياضيات استقرايي ،اعداد ماوراي متناهي و توالي نامتناهي .همة اين مفاهيم را ميتوان
به عنوان يك مفهمسازي خاص ساده براي استعارة پاية بينهايت توجيه كرد .ايدة

اصلي »بينهايت واقعي« از بينهايت اين نيست كه چيزي همچنان ادامه داشته باشد،
بلكه نوعي استعاره است .استعارة بينهايت بسيار ساده و خارج از حيطة رياضيات

است .كاري هم كه رياضيدانان انجام دادهاند ،عبارت است از طراحي دقيق نمونههاي
خاصي از اين استعارة مفهومي )ر.ك :نيليپور ،١٣٩٤ ،ص.(٥٨
ليكاف و نونز در بخش سوم از كتاب رياضيات از كجا ميآيد دربارة ارتباط

بدنمندي و مفهوم بينهايت بهتفصيل بحث كردهاند ).(Núñez& Lakoff, 2000

نسبيتگرايي هم به يكي از اصطلاحات كليشهاي در اين زمينه تبديل شده است.

يكي از نقدهاي ديگر راكوا بر نظريه بدنمندي ،نسبيتگرايي است .او نظر خود را

چندان توضيح نميدهد .نسبيتگرايي معاني و كاربردهاي مختلفي دارد و برخي براي

آن بيش از سيصد كاربرد برشمردهاند .همه اين معاني و كاربردها مردود نيستند و
معمول ًا همه فلاسفه كمابيش برخي از آنها را بهطورضمني پذيرفتهاند؛ اما برخي ديگر از
معاني آن ،مانن ِد نسبيت در صدق و نسبيتگرايي مفهومي بهشدت قابل نقد هستند.

ليكاف و جانسن در پاسخ به راكوا به اين نكته اشاره كردهاند كه نسبيتگرايي در

مفهوم وسيع داراي دو ادعاست (١ :هيچ مفهوم همگاني وجود ندارد (٢ .مفاهيم زيادي
هستند كه به نحو قابل ملاحظهايي بين زبانها متفاوتاند و در طول زمان تغيير كردهاند

)نيليپور ،١٣٩٤ ،ص.(٩٦

ادعاي نخست را نميتوان پذيرفت و ليكاف و جانسن با آن بهشدت مخالفاند و

دلايل خود را با مفاهيم همگاني بدنمند مانن ِد طرحوارههاي تصويري ابتدايي،

طرحوارههاي نمودي كنترل حركت و مطالعات قديمي درباره رنگها مطرح كردهاند و

٣٥

به همين دليل مورد حمله نسبيتگرايان قرار گرفتهاند .از سوي ديگر آنها با كليت

)ر.ك :همان ،ص.(٩٧

ليكاف و جانسن در مقابل خردگرايي و تجربهگرايي افراطي ،رئاليسم )واقعگرايي(

بدنمند را مطرح ميكنند .اين ديدگاه بسيار پيچيده از دوگانگي فوق رها ميشود؛ هم
وجود تعداد زيادي از مفاهيم همگاني را ميپذيرد.

ي( مجاز عقلي و استعاره مفهومي
گاهي در نقد نظريه استعاره مفهومي گفته ميشود كه اين ديدگاه در ميان مسلمانان

مطرح بوده ،بحث جديدي نيست؛ مثل ًا عبدالقاهر جرجاني به آن پرداخته است .اين

ادعا از عدم آشنايي با استعاره مفهومي ناشي ميشود .اين قبيل ديدگاهها بر پاية نوعي
»مغالطة كهنهپرستي« استوار شده است؛ بدين معنا كه هر انديشة جديد را به گذشته بر
ميگرداند و براي آن وقعي نمينهد .اين مغالطه بهشدت در اذهان برخي استادان
حوزوي فلسفه و علوم قرآن ريشه دوانده و چنين گمان ميبرند كه عصر جديد هيچ

معرفت جديدي به بار نياورده و هرچه هست ،در گذشته است .اين مغالطه را در برابر
سبك تفكر دستهاي ديگر قرار ميدهم كه گمان ميبرند ،هرچه هست ،در عصر جديد
هست و معارف سنتي ارزش معرفتي ندارند .اين نوع تفكر هم در دام »مغالطة

نوپرستي« ميغلطد .هر عصري براي خود ميوهها و ثمراتي دارد كه بايد به جاي خود

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

ادعاي دوم هم مخالفاند و آن را بهطورجزئي فقط در مورد برخي از مفاهيم ميپذيرند

سنجيده شوند .معرفت حقيقي هم از برخورد گذشته و حال به دست ميآيد.
ادبا و بلغاي عرب مباحث زيادي درباره استعاره مطرح كردهاند كه هر يك از آنها

درخور ستايش و تقدير است؛ اما استعاره مفهومي با آنها تفاوت دارد .اين نظريه از
جهات مختلفي انديشهاي جديد است و نبايد با ديدگاههاي پيشين در باب استعاره
يكي دانسته شود .عبدالقاهر جرجاني مجاز را به دو بخش تقسيم ميكند :مجاز در كلمه

٣٦

و مجاز در اسناد .او نام مجاز در اسناد را »مجاز حكمي« ميگذارد .او در شاهكارش
دلائل الإعجاز دراينباره گفته است:

إعلم انّ طريق المجاز و الاتساع في الذي ذكرناه قبلُ إنك ذكرت الكلمة و أنت
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لاتريد معناها و لكن تريد معني ما هو ردف له أو شبيه فتجوزت بذلك في

ذات الكلمة و في اللفظ نفسه .و اذ قد عرفت ذلك ،فاعلم أن في الكلام مجاز ًا

علي غير هذا السبيل و هو ان التجوز في حكم يجري علي الكلمة و تكون
الكلمة متروكة علي ظاهرها و يكون معناها مقصوداً في نفسه و مراداً من غير
تورية و لاتعريض .و المثال فيه قولهم :نهارك صائم و ليلك قائم و نام ليلي و

تجلي همّي ...انت ترمي مجازاً في هذا كله و لكن لا في ذوات الكلم و أنفس
الألفاظ و لكن في أحكام اجريت عليها .أفلا تري أنك لمتتجوز في قولك:
نهارك صائم و ليلك قائم و لكن في أن أجريتهما خبرين علي النهار و الليل .و

كذلك المجاز في الآية في لفظة »ربحت« نفسها و لكن في اسنادها الي التجارة«
)الجرجاني١٣٩٨ ،ه١٩٧٨ /م ،ص.(٢٢٧

جرجاني در اين عبارت به چند نكته قابل توجه اشاره كرده است:

 .١مجاز گاهي در كلمه هست؛ بدين معنا كه كلمه گفته ميشود و معناي ديگري از

آن اراده ميشود و گاهي در حكم است .در اين صورت حكم به همان ظاهرش اراده
شده و معناي آن مقصود است و لكن مجاز در احكامي است كه بر آنها جاري شده

است.

 .٢در مثال »نهارك صائم و ليلك قائم« مجاز در حكم است .شخص در روز روزه

ميگيرد و شبها شبزندهداري ميكند؛ اما صوم به نهار و قيام به ليل نسبت داده شده

است.

 .٣جرجاني آية شريفه »فما ربحت تجارتهم« را از همين قبيل ميداند .سود به

شخص نسبت داده ميشود نه به تجارت؛ يعني گفته ميشود شخص از تجارت سود
برد نه اين كه تجارت سود برد.

مجاز عقلي را نبايد با استعاره مفهومي يكي دانست و ميان اين دو تفاوتهايي

وجود دارد .به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

 .١در استعاره مفهومي ادعا نميشود كه مجاز ًا حكم يك فضا به فضاي ديگر

٣٧

نسبت داده شده است؛ بلكه يك فضا را بر اساس مفاهيم فضاي ديگر ،به خاطر وجود
تجارت ميفهم يم .اين انتقال از يك فضا به فضاي ديگر هم در پرتو شباهت صورت
نميگيرد؛ به بيان ديگر رابطه دنيا و آخرت را در قالب رابطه سود و تجارت ميفهميم.
 .٢تمايز ميان استعاره مفهومي و زباني در نظريه استعاره مفهومي مهم است.

جايگاه استعاره مفهومي در ذهن است و همواره به صورت استعارههاي زباني تجلي
ميكند .استعارههاي زباني هم از استعارههاي مفهومي حكايت ميكنند؛ براي مثال

استعارههاي زباني »او از ادعايش دفاع كرد« و »به ادعاي او حمله كردم« و غيره همه بر

اين ادعا مبتنياند كه »ادعاكردن با جنگيدن يكي است« .ادعاي اخير فقط در ذهن وجود
دارد و اساس همه اين استعارههاي زباني است .مجاز عقلي بر پاية تفكيك استعارههاي

مفهومي از استعارههاي زباني استوار نشده است .نظر عبدالقاهر جرجاني اين نيست كه
در ذهن اينهماني ميان تجارت و عمل دنيوي يا زندگي دنيا وجود دارد و تجلي زباني

آن »فما ربحت تجارتهم« است؛ بلكه بر اين ادعاست كه تجارت به معناي خود به كار
رفته و سود مجاز ًا به آن نسبت داده شده است.

 .٣استعاره مفهومي در اساس يك نظريه شناختي است؛ بدين معنا كه با توجه به

فرايندهاي ذهني به تحليل استعاره ميپردازد و بر پاية بنيادهاي تجربي استوار است؛ اما

ديدگاه جرجاني يك نظرية شناختي نيست .او از تحليل فرايندهاي ذهني آغاز نميكند؛

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

نگاشتهاي وجودي و معرفتي ميفهميم؛ مثلاً رابطه دنيا و آخرت را در قالب سود و

بلكه از مقايسه معناي موضوعله با كاربرد شروع ميكند و تحليل خودش را پيش
ميبرد.

 .٤بنا بر نظريه استعاره مفهومي ،در »فما ربحت تجارتهم« با يك استعاره زباني كه

تجلي استعاره مفهومي »زندگي دنيا يك تجارت است« روبهرو هستيم .اين استعاره
ب اللَّ ِه َو أَقامُوا الصَّلا َة وَ
ن يَتْلُو َن كِتا َ
تجليلات زباني مختلفي دارد؛ از جمله» :إِ َّن الَّذي َ
٣٨

ن آ َمنُوا
أَنْفَقُوا ِممَّا َرزَقْنا ُه ْم سِرًّا َو عَلا ِن َي ًة َيرْجُو َن تِجا َر ًة َلنْ تَبُو َر« )فاطر (٢٩ :و »يا أَ ُّيهَا الَّذي َ
ب أَلي ٍم« )صف(١٠ :؛ اما به نظر جرجاني در »فما
ل أَدُلُّ ُك ْم عَلى تِجا َر ٍة تُنْجي ُك ْم مِنْ عَذا ٍ
َه ْ
ربحت تجارتهم« ربح بدون هيچ تقديري به تجارت نسبت داده شده است و اين مجاز
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در حكم است .او اين مجازها را به هم گره نميزند و آنها را به اصل واحدي بر

نميگرداند.

جرجاني در ادامه به اين نكته تأكيد ميكند كه تقديرگرفتن در اين موارد درست

نيست» :و اعلم انه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير اذا انت نقلت

الفعل اليه عدت به الي الحقيقة مثل أنك تقول في "ربحت تجارتهم" :ربحوا في
تجارتهم ...فان ذلك لايتأتي في كل شيء« )الجرجاني١٣٩٨ ،ق١٩٧٨ /م ،ص.(٢٢٩

دليل جرجاني در رد تقدير در اين موارد آن است كه تقدير در همة موارد درست

نيست؛ مثل ًا در »يزيدك وجهه حسن ًا« نميتوانيم فاعلي براي فعل غير از وجه پيدا كنيم.
بنابراين معناي فعل در كلام بهطورحقيقي اخذ شده است )همان ،ص.(٢٣٠

جرجاني از اين جهت با زبانشناسان شناختي همداستان است كه بايد به

مفهومسازي خود عبارت توجه كرد و تقدير درست نيست؛ ولي تحليل او هرگز
شناختي نبوده ،به نقش فرايندهاي ذهني و انتقال از يك فضا به فضاي ديگر توجه

ندارد .همچنين جرجاني هدف از مجاز حكمي را ،مانند مجاز در كلمه ،تفخيم معنا و

مبالغه ميداند:

و اعلم أن الذي ذكرت لك في المجاز هناك من أن من شأنه أن يفخم عليه

المعني و تحدث فيه النباهة قائم لك مثله ههنا فليس يشتبه علي عاقل أن ليس

حال المعني و موقعه في قوله» :فنام ليلي و تجلي همي« كحاله و موقعه اذا انت
تركت المجاز و قلت فنمت في ليلي و تجلي همي ،كما اذا لم يكن الحال في

قولك :رأيت اسداً :كالحال في »رأيت رجلا كالأسد« )همان ،ص.(٢٢٨

اما هدف از استعاره مفهومي تفخيم و مبالغه نيست؛ بلكه تفكر بشر خصلت
استعاري دارد و در اين گونه موارد استعاره اجتنابناپذير است .استعاره در هر موردي
به كار نميرود؛ بلكه در جايي است كه با يك فضاي مجهول مواجه ميشويم و آن را

در قالب فضاي معلوم ميفهميم .در »فما ربحت تجارتهم« با رابطة دنيا و عمل و

٣٩

آخرت مواجه هستيم كه تا حدي براي ما مجهول است؛ ازاينرو خداوند آن را در
عقليبودن مجاز هرگز بدين معنا نيست كه جرجاني همان استعاره مفهومي را

كشف كرده است؛ به عبارت ديگر جرجاني ادعا نميكند كه ما دو اتفاق طولي داريم:
يك اتفاق در ذهن كه در آن اينهماني ميان دو فضا برقرار ميشود -مثل ّا گفته ميشود

ادعاكردن همان جنگيدن است -و اتفاق ديگر در زبان ،يعني تجليات بيشمار آن
استعاره ذهني در زبان است .استعاره عقلي يا حكمي در جرجاني با استعاره ذهني يا
مفهومي -در مقابل استعاره زباني -در ليكاف يكي نيست .استاداني كه گمان بردهاند
اين دو يكي است ،از واژه »عقلي« دچار اشتباه شدهاند و درواقع نوعي »مغالطه اشتراك

لفظي« در اين مورد رخ داده است .عقلي در جرجاني به معناي حكمي و در مقابل
مجاز در كلمه است؛ اما ذهني يا مفهومي در مقابل استعارههاي زباني و نه مجاز در
كلمه .از اين گذشته ،خود استعارههاي زباني در نظريه ليكاف در نگاه جرجاني از

مصاديق مجاز در حكم هستند نه اينكه خود مبتني بر اتفاق ذهني مذكور باشند .مغالطه

اشتراك لفظي فوق موجب گرديده كه برخي استعاره مفهومي را سخني نو در جامة
كهنه بدانند:
افزون بر اين جاي پرسش است كه آيا گفتههاي زباشناسان شناختي دربارة
استعاره صرف نظر از دشواريهاي اساسي آنها سخني نو به همراه دارد يا
سابقة اين سنخ مطالعات و توسعة مفاهيم استعاري در ايران به چندين قرن

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

قالب تجارت و سود مفهومسازي ميكند.

پيش در نوشتههايي نظير اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز جرجاني )٤٧١ق( و
ديگرزبانشناسان مسلمان باز ميگردد؟ و براي هيچ كس تازگي ندارد ،بلكه در

اينجا ما با فرايند كاهش سروكار داريم كه بر پاية واحد حاضر بر روي زنجيرة
درك واحدهاي غايب را ممكن ميكند .در جملة »سماور قل قل ميكند«
امكان درك واحد كاهش يافتة ب را فراهم ميكند )سعيدي روشن،١٣٩٦ ،

٤٠

ص.(٨٥

استعاره در ديدگاه ليكاف هرگز استعاره سنتي نبوده ،خود عالمي ديگر با تحليلي

متفاوت از ذهن و شناخت است .اين سخن از قدر و قيمت ديدگاههاي گذشتگان

نميكاهد .سخن عبدالقاهر جرجاني و سكاكي همان قدر علمي است كه سخن ليكاف
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و ترنر و ديگران.

ك( استعاريبودن مفاهيم فلسفي
نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه مفاهيم و گزارههاي فلسفي سرشت استعاري دارند.
بايد به معنا و مفهوم صحيح اين سخن توجه كرد و هرگز اين ادعا از ارزش مفاهيم و
گزارههاي فلسفي نميكاهد؛ همچنين در اين مورد هم استعاريبودن بدين معنا نيست

كه اين مفاهيم بهرهاي از حقيقت ندارند يا واقعيت را منعكس نميسازند؛ بلكه مراد اين

است كه ما فضاهاي انتزاعي و مجرد را در قالب فضاهاي مادي ميفهميم و از دومي به
اولي حركت ميكنيم.

در مورد اصل تناقض بايد به صورتبنديهاي آن توجه كرد؛ براي نمونه يكي از

صورتبنديهاي اين است» :ارتفاع و اجتماع نقيضان جايز نيست« .ما اين اصل و مراد

از آن را بهخوبي ميفهميم و ميدانيم كه اصلي فلسفي بوده و اختصاص به تجربه ندارد
و از تجربه گرفته نشده است .اما نقيضان را چگونه مفهومسازي كردهايم؟ نقيضان را به
مثابة دو شيء مادي مفهومسازي كردهايم كه هم اجتماع ندارند و هم برداشته
نميشوند؛ به عبارت ديگر دقيق ًا از نسبتهاي اشيا در تجربه براي فهم نسبت نقيضان
كمك گرفتهايم و به كمك مفاهيم برآمده از تجربه اين اصل را صورتبندي كردهايم.

بنابراين هرگز ادعا اين نيست كه ما اصل تناقض را از تجربه گرفتهايم؛ بلكه مراد
اين است كه در فهم متناقضان و روابط ميان آنها از تجربه استفاده كردهايم؛ در عين
حال هم متوجه هستيم كه اين اصل يك ادعاي تجربي ندارد و حقيقتي فلسفي و
غيرمادي را در قالب زبان مادي بيان ميكند .مفهوم وجود و وحدت نيز از همين قبيل

است .اين مفاهيم را ما ابتدا در تجارب مادي خود مييابيم و سپس ،به واسطة
نگاشتهاي معرفتي و هستيشناختي وجود يا وحدت به معناي انتولوژيكي را
ميفهميم .اين نكته با رشد طبيعي بشر هماهنگ است؛ بشر در مراحل رشد ابتدا با

٤١

مفاهيم مادي و تجربي آشنا ميشود و سپس بهتدريج به فهم فضاهاي انتزاعي و مجرد
ما حتي وقتي ميخواهيم علم حضوري را تعريف كنيم در قلمرو بدنمندي وارد
ميشويم؛ مثل ًا ميگوييم» :علم حضوري ،حضور ذات معلوم عند النفس است« .حضور
چيزي نزد چيزي ديگر يك مفهوم مكاني است كه ما نخست آن را در روابط بدني
مييابيم و بعد آن را به حوزههاي انتزاعي و مجرد توسعه ميدهيم؛ در عين حال هم

ميفهميم كه اين حضور ،مادي نيست .علم حضوري هم وقتي در قلمرو علم حصولي

پا ميگذارد ،در دام بدنمندي ميافتد؛ به عبارت ديگر بدنمندي در مرحلة مفهومسازي
علم حضوري نيز حضور دارد.
.١فقدان محكي
يكي از اشكالات استعاريديدن مفاهيم انتزاعي و فلسفي اين است كه موجب
فروكاستن مفاهيم متافيزيكي و ارجاع آنها به مفاهيم نمادين و مخلوقات ذهني بدون

مجكي عيني ميشود و به گونهاي فرار از رويكرد رئاليستي است .اين رويكرد ،مسئلة
اصلي واقعيات متافيزيكي ،اخلاقي و ديني ،مانن ِد هستي خدا و اوصاف او ،حقيقت
روح ،وجود رستاخيز و مانند آن را بيپاسخ ميگذارد .اتكا به اين اصل تداعيكنندة

رويكرد ايدئاليستي در فلسفة علم است كه علم را بهتمامي محصول ذهن و ثابتهاي
فيزيك را بهكلي ذهني ميانگاشت نه برايند عيني و بازآرايي ذهن )ر.ك :باربور،١٣٧٤ ،

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

نايل ميشود.

ص.(٣٢٢-٢٠١

روشن است كه براي باربور نظريه استعارههاي مفهومي مطرح نبوده و آنچه وي از

استعاره اراده ميكند ،با استعاره مفهومي يكي نيست؛ ازاينرو توسل به نقد باربور در
اين زمينه مبتني بر »مغالطه اشتراك لفظي« است .گويا فرض شده بر هرچه نام استعاره

دارد ،نقد واحدي را ميتوان وارد كرد .ارتباط اين نقد با نظريه استعاره مفهومي روشن
٤٢

نيست .ولي به چند نكته در اين ارتباط اشاره ميكنيم:

 .١در نظريه استعاره مفهومي ادعا اين نيست كه فضاهاي مجرد و انتزاعي و

مصاديق و محكي آنها وجود ندارد؛ بلكه تمام سخن بر سر نحوة فهم آنهاست.
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 .٢استعاره به معنايي كه باربور ميگويد ،با رئاليسم علمي )(Scientific realism

سر ستيز دارد و گونهاي ابزارانگاري ) (Instrumentalismاست؛ اما استعاره مفهومي
مشكلي با رئاليسم علمي و ملازمهاي با ابزارانگاري ندارد .اين نظريه ادعا نميكند كه
علم محصول ذهن است .رويكردهاي شناختي در فلسفه علم در اواخر قرن بيستم

رونق گرفت كه يكي از آنها را ميتوان رويكرد پل تاگارد دانست .ليكاف و جانسن
خود تصريح كردهاند كه ديدگاه آنها نوعي رئاليسم علمي است ) & Lakoff

.(Johnson, 1999, pp.89-90

ناقد ميتوانست دست كم به »استعارههاي مفهومي و فضاهاي قرآن« رجوع كند و

ببيند نه تجرد روح انكار شده است و نه آخرت و رستاخير و نه حقايق آن جهاني؛ در
عين حال هم استعارههاي مفهومي سر جاي خودش فهم بشر از اين امور را رقم ميزند
و بشر را در فهم اين امور ياري ميرساند.

.٢هنجارهاي زباني و زبانشناختي

هرگز نبايد از مباحث گذشته نتيجه گرفت كه قواعد و اصول زبانشناسي شناختي براي

فهم قرآن بسنده ميكند و نگارنده هم هرگز چنين ادعايي را مطرح نكرده است؛ بلكه

آنها را شرط لازم و نه كافي ميداند .بهتر است ميان اصول و هنجارهاي زباني و
زبانشناختي فرق بگذاريم.

 .١قواعد و هنجارهاي زباني :اين قواعد و هنجارها در ادبيات عربي ،اعم از لغت و
صرف و نحو غيره ،بيان ميشود .اين قواعد به فهم جنبة زبان عربي قرآن كمك
ميكنند.

 .٢قواعد و هنجارهاي زبانشناختي :اين قواعد و اصول در سطح بالاتري عمل

ميكنند و در دل دسته نخست نهفتهاند .بسياري از نظريات زباني )دسته نخست( مبتني
بر نظريات زبانشناختي )دسته دوم( هستند.

هر دو دسته رهگشاي معارف و مقاصد قرآن هستند .فهم هيچ متني در خلأ و فارغ

٤٣

از اين دو دسته اصول و قواعد صورت نميگيرد .مبدأ حركت فهم متن از اين دو دسته
توجه ميكند.

علامه طباطبايي به اين نكته اشاره كرده كه قواعد لغت و عرف ،با فرض صحت،

شرط لازم براي تفسير قرآن و نه شرط لازم و كافي هستند و اكتفا به اين قواعد براي

راهيابي به مقصود قرآن مصداق روش ناقص و تفسير به رأي است )طباطبايي،١٣٩٣ ،

ج ،٣ص .(٨٠اين قواعد راهگشاي معناي قرآناند و قرآن در اين حد همسو با آنهاست؛

اما قرآن در مراد و معناي خود تابع آنها نيست )همان ،ج ،٢ص.(٧٨

به چه معنايي قرآن در مراد و معناي خود تابع اين اصول و قواعد نيست؟ مگر

اصول و قواعد زباني مقاصد را به ما ميدهند؟ روشن است كه قرآن تابع مقاصد عرف
نيست و خود مقاصد مستقلي دارد .اصول زباني هرگز مقاصد را بيان نميكند ،بلكه

مقاصد نهفته در زبان متن مورد نظر را برملا ميسازد.
نبايد از سخن علامه نتيجه گرفت كه اصول و قواعد زبانشناسي شناختي ارزش
نسبي دارند .اينكه اصول زباني ،اعم از دسته نخست و دسته دوم ،شرط لازم و نه كافي

هستند ،نبايد نتيجه گرفت كه آنها ارزش نسبي دارند؛ بلكه اين اصول هم از ضروت
برخوردارند و هم فراگيرند .مقاصد الهي بالأخره با اين اصول كشف ميشوند .زبان

قرآن از مقاصد قرآن جدا نيست و تحليل اين زبان راهي براي رسيدن به آن مقاصد

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

اصول است؛ هرچند كه معمول ًا اصول دسته دوم پنهان ميمانند و غالب ًا متخصص به آنها

است .اگر مراد از »ارزش نسبي« اين است كه نبايد به اين اصول بسنده كرد ،اينكه
مشكلي براي زبانشناسي پيش نميآورد ،به همان نحو قواعد لغت و زبان عربي
اينچنيناند؛ اما اگر مراد اين است كه اين اصول مطلق نيستند ،اين ادعايي بيدليل بوده
و ربطي به سخن فوق ندارد.
.٣منطق گفتمان قرآن
٤٤

مشكل مطالعات قرآني اين است كه در آن با پارهاي از ابهامگوييها با ظاهر زيبا
روبهرو هستيم كه با تصورات مبهم مبناي پارهاي از استنباطات علمي قرار ميگيرد .اين

ابهامات گونهاي هرجومرج روششناختي را به بار آورده و معلوم نيست دقيق ًا تحليل
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بر پاية چه اصولي استوار شده است )ر.ك :سعيدي روشن ،١٣٩٦ ،ص .(٨٩گاهي با اين

ابهامگويي روبهرو ميشويم كه پيش از تطبيق روش زبانشناختي خاص بر قرآن بايد
پارادايم روشني درباره منطق گفتمان قرآن داشته باشيم كه آيا منطق گفتمان همان منطق
گفتمان عرفي است يا تشكيكي و ذوبطون است؟ نبايد رهيافتي مانن ِد استعارههاي

مفهومي را بر قرآن ببنديم كه با روح قرآن بيگانه بوده ،فاقد اين ويژگي است.

تحليلهاي زبانشناختي براي شروع مناسب و ضرورياند؛ اما اينكه قرآن با همان

منطق گفتمان عرفي پيش ميرود يا منطق آن متفاوت است و معاني بطني دارد ،نكتة
ديگري است و ربطي به اين تحليلها ندارد.

چرا استعاره مفهومي با روح قرآن بيگانه است؟ روح قرآن چيست كه اين نظريه

با آن بيگانه است؟ از سر اتفاق استعاره مفهومي با اين نكته تناسب دارد كه قرآن

ذوبطون است و منطق گفتمان آن عرفي نيست .چند دليل اين نكته را تأييد ميكند :اولاً
بنا به اين نظريه ،استعارههاي قرآن صرف ًا استعارههاي ادبي نبوده كه به خاطر زيبايي
سخن به كار رفته باشند؛ بلكه تار و پود تفكر اسلامي و ابعاد پنهان آن را نشان ميدهند.
اين استعاره از ظاهر الفاظ فراتر رفته و عالمي متفاوت را نشان ميدهند؛ به عبارت

ديگر در اين نگاه دست كم با دو سطح روبهرو هستيم :يكي ،سطح ظاهر الفاظ كه در
آن به برخي استعارههاي زباني بر ميخوريم .دوم ،سطح استعارههاي ادراكي كه در آن

به تعدادي گزارههاي ذهني بر ميخوريم كه از جهانبيني توحيدي قرآن نشئت
گرفتهاند .ثاني ًا اين استعارهها به تفكر و ذهن و زندگي مسلمانان جهت ميدهند و به

مثابة چارچوبهايي هستند كه به تمام ابعاد زندگي و تفكر آنها شكل ميدهند .ثالث ًا
معارف و حقايق برتر هرگز در ظرف زبان مادي نميگنجند و زبان مادي ،يعني زباني
كه بر اساس طرحوارههاي تصويري پي ريزي شده ،نميتواند آنها را به صورت تحت
اللفظي و غيراستعاري )مفهومي( نشان دهد .رابع ًا هر استعاره در نگاه شناختي ابزاري

براي مفهومسازي يك حوزه بر اساس حوزة ديگر است .استعارهها تنها شيوههايي براي

٤٥

گفتوگو دربارة اشيا نيستند؛ بلكه شيوههايي براي انديشيدن دربارة آنها هستند .از اين
اساس حوزههاي معلوم صورتبندي ميكنند و از اين طريق راه انديشيدن را به او
نشان ميدهند.
بنابراين هيچ ملازمهاي ميان استعاره مفهومي و اين ادعا كه زبان قرآن همان زبان

عرفي است ،وجود ندارد .هر زباني ميتواند كاركردهاي مختلف داشته باشد و اينكه در
هر زباني ميتوان از استعارههاي مفهومي كمك گرفت دليل بر تساوي دو زبان ،زبان

عرف و زبان قرآن ،نيست .سنخ استعارههاي مفهومي قرآن با سنخ استعارههاي عرفي
متفاوت است و همين موجب ميگردد كه ابعاد پنهان و فرايندهاي ذهني در
استعارههاي قرآن متفاوت باشد.

ل( دستاوردهاي تحليل شناختي
سنت زباني كه در جهان اسلام شكل گرفت و پاية مطالعات قرآني و روايي قرار
گرفت ،هرچند تحليلهاي شناختي نيز در آن به چشم ميخورد ،ازاساس در فضاي
»زبانشناسي پيشين« سير ميكند و به جايگاه تجربه و فرايندهاي ذهني در آن توجه
نشده است .ما امروز با توجه به تحولات زبانشناسي و دانشهاي پيراموني آن ،به

انقلاب معرفتي در حوزه زبانشناسي قرآن نيازمند هستيم كه با پالايش و پيرايش سنت
زباني و بررسي انتقادي ادبيات معاصر در اين زمينه جرياني تنومند را در حوزه پديد

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

نظر استعارههاي قرآن تفكر مخاطبان را بر ميانگيزند و حوزههاي مجهول براي او را بر

آورد .اين امر مستلزم پرهيز از شتابزدگي و برخوردهاي سطحي با مقولات علمي است.
تفكرات فلسفي پيشين و معاصر را بايد مورد مداقه و موشكافي قرار داد .همة اين امور

ل ذهن و تجربه و زبان و معنا و غيره
مستلزم تغيير نگاه محقق نسبت به مقولاتي از قبي ِ
است.

قرآن مقاصد متافيزيكي دارد و دربارة اوصاف الهي ،توحيد و عمل صالح و غيره

٤٦

سخن ميگويد .زبانشناسي شناختي اين نوع مقاصد را نفي نميكند .بدنمندي كه يكي

از نظريات مطرح در اين جريان است تنها نحوة فهم ما نسبت به اين امور را روشن
ميسازد .دقت در آيات مختلف قرآن در اين زمينه زبان بدنمند قرآن را نشان ميدهد.
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ج ِه اللَّه« )انسان (٩ :و
ق أَيْديهِم« )فتح (١٠ :و »إِ ّنَما ُن ْط ِعمُ ُك ْم لِ َو ْ
ل » َي ُد اللَّ ِه َف ْو َ
آياتي از قبي ِ

»إِلاَّ ابْتِغاءَ َوجْ ِه رَبِّهِ ا ْل َأعْلى« )ليل .(٢٠ :زبان قرآن حتي در مورد وحي نيز از اين قاعده
مستثنا نيست .كاربرد واژههايي از قبيل »انزل« و »نزّل« همه بدنمندي زبان را نشان
ميدهند .خداوند همة اين معارف را در قالب اين زبان به بشر ارائه داده است .مسئله

زبان قرآن وقوع مجاز ادبي و زينت كلام و غيره نيست .بلكه خداوند در تفهيم اين
معارف و حقايق ميبايست قواعد حاكم بر ذهن و زبان بشر را به كار ميگرفت .اين

دانش دست كم از چند جهت مهمترين دانش در خدمت قرآن است:

 .١مكانيسم زبان قرآن را نشان ميدهد و راهيافتن الفاظ بدني بهطورگسترده در

حقايق و معارف قرآن را بهخوبي تبيين ميكند نه اينكه اين حقايق و معارف را ميشد
به صورت ديگري بيان كرد و خداوند صرفاً حسن تعبير را به كار برده است .خداوند
در قالب همان محدوديتهاي ذهن بشر اين معارف را عرضه كرده است .هويت مادي
و بدني داشتن زبان قرآن به معناي هويت ماديداشتن آن معارف نيست؛ بلكه ذهن بشر
از اين قاعده تبعيت ميكند.

 .٢زبانشناسي شناختي ما را از خلط مفهومسازي با موقعيت باز ميدارد .رابطة

پردازشهاي مختلف در آيات قرآن و موقعيتهاي بيروني را نشان ميدهد .معنا را

نبايد با موقعيت بيروني خلط كرد .مفسران در مواردي با خلط اين دو از درك مقاصد

الهي بازماندهاند .خداوند بنا به دلايل مختلف پردازشهاي مختلفي را از اين موقعيتها
ارائه ميدهد .چه بسا در دو آيه با دو نوع پردازش مختلف از يك موقعيت روبهرو
شويم .توجه به مفهومسازيهاي قرآن در سنت تفسيري همواره بوده؛ ولي ضابطهمند و

گسترده در حد يك اصل فراگير نبوده است.

 .٣كشف ارتباط پردازشهاي الهي در قرآن با جهانبيني اسلامي به مدد تحليلهاي

شناختي امكانپذير است .اين پردازشها و بهطوركلي زبان قرآن در اصل با تفكر بشر

سروكار دارد .انقلاب اساسي قرآن در ذهن و تفكر بشر بوده است .خداوند تفكر بشر

٤٧

را با اين زبان ميخواهد تغيير دهد .تغيير تفكر با همين پردازشها صورت ميگيرد؛
 .٤تناسب پردازشهاي زباني در قرآن با موقعيتهاي مورد نظر هم با تحليلهاي
شناختي امكانپذير است .ازآنجاكه در اين نوع تحليل به ساختمان دروني مفهومسازي
و مقولهپردازيهاي مفاهيم توجه ميشود ،ارتباط آنها با موقعيتهايي كه زبان آنها را

منعكس ميسازد بهتر روشن ميشود.

درپايان به برخي از دستاوردهاي مهم تحليل شناختي آيات اشاره ميكنيم:

 .١اصالت تعابير قرآن توجه به مفهومسازي آيات؛
 .٢تبيين نظاممندي؛

 .٢تفكيك شكل و زمينه در آيات؛

 .٣تبيين نقش چشمانداز و كانون توجه در آيات؛
 .٤تفكيك استعارههاي مفهومي از استعارههاي زباني در آيات؛
 .٥توجه به زنجيرههاي علّي در آيات؛
 .٦تبيين ربط مفهومسازي حركت خيالي و مجازي با سياق آيات؛

 .٩تبيين نقش تلفيقهاي مفهومي در آيات و نحوة پيدايش معاني نوظهور در آنها؛

ضرورت كاربست زبانشناسي شناختي در فهم قرآن و دستاوردهاي آن

عرضه معارف و حقايق برتر با پردازشهاي زباني متناسب.

 .١٠تبيين ساختار نيروـ پويايي در آيات.



بنا بر تحليل شناختي نظاممندي مفاهيم قرآني و آيات را به صورت بهتري ميتوان

تبيين كرد .كشف نظاممندي صرف ًا فهم روابط درون متني در قرآن نيست؛ بلكه به امري

عميقتر از روابط ظاهري بر ميگردد؛ براي مثال در استعاره مفهومي به ابعاد پنهان

استعارههاي زباني نيزتوجه ميشود و امري كه اين همه استعارههاي زباني را به هم

٤٨

پيوند ميدهد ،كشف ميشود .يا بهطورمطلق با قواعد و ضوابط زبانشناسي شناختي

روابط موجود ميان مفهومسازيهاي قرآن و نسبت آنها با يكديگر و با موقعيتهاي
بيروني كشف ميشود .به نظر ميرسد توجه صرف به روابط درونمتني و نه بيش از
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آن ،پژوهشگر را دچار نوعي سطحينگري ميكند.

تدبر در قرآن با توجه به مفهومسازيهاي خداوند از موقعيتهاي مختلف شروع

ميشود .زبان قرآن از معارف آن جدا نيست .اين زبان با مفهومسازيهاي خاص خود

آن معارف را نشان ميدهد و از اين جهت زبان ابزار مناسب بازنمايي آن معارف و
حقايق است .تجلي خدا در قرآن بر بندگان خودش همان تجلي او در مفهومسازيهاي
و استعارهها و پردازشهاي اطلاعات در قرآن است.

نتيجهگيري
در آغاز ميان زبانشناسي پيشين و زبانشناسي پسين فرق گذاشتيم؛ ولي با توجه به
مباحث گذشته ميتوانيم با نوعي تفكيك به آسيبشناسي مطالعات قرآني در عصر
حاضر نيز بپردازيم .بايد ميان دو نوع مطالعات قرآني فرق بگذاريم:

 .١مطالعات قرآني پيشين :در اين نوع مطالعه به تعدادي اصول فلسفي مقبول اكتفا

ميشود و از اهتمامورزيدن به فضاي درون قرآن و مفهومسازيهاي آن غفلت ميشود.

قرآنشناسي تابع دستهاي از اصول زبانشناختي پيشين ميشود كه هيچ ارتباطي با عالم
واقع ندارند و صرف ًا در مخيلة شخص فلسفي شكل گرفتهاند .اين امر موجب گرديده


همة اين دستاوردها در معناشناسي شناختي قرآن و استعارهها مفهومي و فضاهاي قرآن بهتفصيل

مورد بحث قرار گرفتهاند.

كه مطالعات قرآني صورت ايدئولوژيك پيدا كند.
 .٢مطالعات قرآني پسين :آنچه امروز بدان نيازمنديم و قطع ًا مطالعات قرآني را در

دهههاي بعد متحول خواهد ساخت ،مطالعات پسين است .در اين نوع مطالعات به
ياري جريان زبانشناختي بيشتر به درون فضاي مفهومسازيهاي قرآني پرداخته
ميشود.

همچنين از مباحث گذشته نتايج زير به دست ميآيد:

 .١زبانشناسي شناختي به تحليل مفهومسازيهاي زباني و نسبت آنها با فرايندهاي

٤٩

ذهني ميپردازد .اين گرايش نه شناخت را منحصر در شناخت عصبي و بدني ميكند و

نقدها از سوء فهم اين جريان و شتابزدگي در فهم آنها ناشي شده است.
 .٢هيچ ارتباطي ميان فيزيكاليسم و نيز تجربهگرايي منبعي با زبانشناسي شناختي
نيست .از ادعاها و مباني اين جريان را هم ميتوانيم تقرير فيزيكاليستي و هم تقريرهاي

غيرفيزيكاليستي داشته باشيم .هرگز در اين جريان ادعا نميشود كه همه معارف از
تجربه ناشي ميشوند و تجربه تنها منبع معرفت بشري است.

 .٣بايد ميان زبانشناسي شناختي و استعاره مفهومي -و نيز بدنمندي -فرق

گذاشت .نظريه استعاره مفهومي تنها يكي از نظريات مطرح در زبانشناسي شناختي

است و نظريههاي ديگري ،حتي بديل ،نسبت به آن وجود دارد .زبانشناسي شناختي

طيف گستردهاي از نظريات را در بر ميگيرد و بهطوركلي بر نظريه بدنمندي مبتني
نيست.
 .٤تقريرهاي مختلفي از بدنمندي به چشم ميخورد .در فلسفه ذهن تقرير
فيزيكاليستي )غيرحذفي( و كاركردگرايانه و غيره به چشم ميخورد .به نظر ميرسد
ميتوان بر اساس نوخاستهگرايي نيز بدنمندي را پذيرفت.

 .٥بدنمندي را نبايد با تجربهگرايي منبعي يكي دانست؛ بلكه اين نظريه گونهاي از

تجربهگرايي تعبيري است .از اين گذشته ،زبانشناسي شناختي تنها بر پاية تجربهگرايي
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نه اصول پيشاتجربي را نفي ميكند و نه قوانين علمي را به چالش ميكشد .اين گونه

تعبيري استوار شده است .بدنمندي ديدگاهي بسيار پيچيده است كه بر نقش
طرحوارههاي بدني در زبان و ذهن تأكيد دارد.

 .٦زبانشناسي شناختي هم بر پايه تجربهگرايي منبعي و نير تجربهگرايي كلاسيك

مبتني نشده است .اين جريان زبانشناختي بر گونهاي تجربهگرايي تعبيري استوار شده
است كه بنا بر آن ،دادههايي كه از عالم تجربه به دست ميآوريم ،در مفهومسازيهاي

٥٠

زباني نقش دارند.

 .٧ليكاف و جانسن در مقابل تقابل تجربهگرايي و عقلگرايي ،رئاليسم بدنمند را

مطرح ميكنند .اين نوع رئاليسم با تجربهگرايي كلاسيك يكي نيست .نه تقرير ليكاف و
پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥عليرضا قائمينيا

جانس از بدنمندي و نه رئاليسم بدنمند ارتباط ضروري با نظرية استعاره مفهومي

ندارد و ميتوان اين نظريه را به نحوي سازگار با نفي آن دو پذيرفت.

 .٨استعاره مفهومي با استعاره ادبي فرق دارد و نبايد اين دو را يكي گرفت .استعاره
ادبي مجاز مبتني بر پاية شباهت است؛ اما استعاره مفهومي از ارتباط معرفتشناختي و
هستيشناختي ميان دو فضاي مفهومي متفاوت به دست ميآيد .هر استعاره مفهومي در

ذهن جاي دارد و در استعارههاي زباني بسياري تجلي ميكند.

 .٩زبانشناسي شناختي ،ازآنجاكه به تحليل مفهومسازيهاي زباني ميپردازد ،ابزار

مناسبي براي كشف ارتباط اين مفهومسازيها با جهانبيني اسلامي و با موقعيتهاي
مورد نظر در قرآن است .اين ابزار شرط كافي براي فهم قرآن نيست؛ اما در تحليلهاي

علمي ضرورت دارد.
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