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ها و  تفاقات، موجودياتّها و  و مفاهيمي همچون فضا و زمان، حس هاي پايه شناسي شناختي مقوله زبان
زبان  ةسي شناختي مطالعشنا زبان. دهد قرار مي در توصيف زبان مورد بررسي را تيندها، حركت و مكان، نيرو و عليآفر

شويم از منابع فرهنگي  ت زباني وارد مياليداند و بر اين باور است هر زمان كه در يك فع استفاده از زبان مي ةرا مطالع
 زمينه و پيشبندي  ديد و سازمان ةقبيل ديدگاه، زاويهاي شناختي خود از  كنيم و با توانايي دي استفاده ميو شناختي زيا

فراخواني  ها را ها و چارچوب دارند مدلت االعسازي اطّ و هماهنگدهي زبان  اي در سازمان زمينه كه نقش عمده پس
  .ييمنما ها شركت مي سازي ق و شفافهاي خالّ كرده و در ايجاد نگاشت

ين صي ارائه دهد كه براي انجام آن به تبيساخت رويي زبان بايد معني زيرين مشخّ )1982( به عقيده باك 
ها و  وي از هدفمندي ترتيب سازه. ز استها نياخصوص در بنده ها ب صحيح صرف و ساخت و ترتيب سازه

دارد كه تمامي  در عين حال بيان ميو  كند شوند ياد مي هاي منسجم مي دادهاي نحوي كه باعث ايجاد نگاشتقرار
مفاهيم بسيار  ها و تر بيان نحوي ايده يو به طور كلّ خود يها  اي در جمله آزادي آرايش سازه ةجازها تا حدودي ا زبان

بااليي ساخت نحوي  ةاي كه بايد در آن در مرحل طرف ديگر اگر كلمات قبل از سازه از. دهند نزديك به هم را مي
حال اگر . مشكل مواجه گرددوند فراخواني شوند، ممكن است اين عملكرد به دليل كمبود منابع پردازش با استفاده ش
ي راه اجازه به تغيير زبان براي سازگار ،له بخواهد درك پيام را با مشكل مواجه سازد، به ميزان ايجاد مشكلئاين مس

ثابت و  اي نسبتاً آرايش سازه انگليسي كه از مانند هايي ي زباندر اين صورت حتّ. ها را در پيش گيرد ترتيب سازه
ه به آزادي با توج. هايي را در پيش خواهند گرفت حل خود برخوردارند، براي آن راه هاي لهمحكمي در ساخت جم

 ، در اين مقاله شرايط شناختي حاكم بر اين تغييرها نسبت به گزاره وامكان تغيير موضوع ها در زبان فارسي آرايش سازه
 رسد يم نظر به .مورد بررسي قرار گرفته استسازي فارسي  ند جملهرآييد در ايجاد معني در فد ةهمچنين نقش زاوي و
تبيين  دري اساس نقش كند يم نييتب بودني ليشما اساس بر را ها سازه بيترت كه )1995( لنگندانك ون يكينزد اصل كه

 ديآ يم نظر به اساس نيا بر. باشد داشتهي فارسي خبري ها جملهي ا سازه شيآرا درها  مو جايابي متم ساخت موضوعي
 انسجامي كي. گذارند يم اثر ها سازه بيترت نييتع بر رنديگ يم قرار گريكدي مقابل در ها تيموقعي برخ در كه روين دو كه
 بودني ليشماي براي كينزد اصلي گريد و برد يم زبان فرض شيپ حالت سمت به راي ا سازه بيترت كه ها نگاشت در
 جمله سطح در را واژگان نشيچ در رييتغ و كرده دور خود فرض شيپ بيترت از را ها سازه بيترت كه شتريب
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