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در ســال 1996م. انتشــارات دانشــگاه آکســفورد، کتــاب ذهــن ادبی: خاســتگاه 
اندیشــه و زبــان، نوشــتۀ مــارك ترنــر (1954م)، را در تبییــن کارکــرد تمثیلــی 
ــۀ  ــه دانش آموخت ــر ک ــرد. ترن ــر ک ــناختی آن منتش ــاد ش ــانی و بنی ــن انس ذه
ــراي  ــوق لیســانس و دکت ــا و داراي پنــج مــدرك لیســانس، ف دانشــگاه کالیفرنی
زبــان و ادبیــات انگلیســی و لیســانس و فــوق لیســانس ریاضــی از ایــن دانشــگاه 
اســت، از محققــان حــوزة علــوم شــناختی، زبان شناســی نظــري و اســتاد علــوم 
شــناختی دانشــگاه کیــس وســترن ریــِزرو1 اوهایــو اســت.2 او در ایــن کتــاب بــا 
ــه  ــن نتیجــه می رســد ک ــه ای ــان، ب ــوان یــک شــیوة بی ــه عن ــل ب ــل تمثی تحلی
ــانی  ــن انس ــرة ذه ــرد روزم ــه کارک ــی، بلک ــکل ادب ــک ش ــه ی ــاً ن ــل اساس تمثی
و منشــأ بســیاري فرایندهــاي ذهنــی دیگــر همچــون منطــق انتزاعــی، تخیــل 
ــه عبــارت دیگــر، فراینــد معمــول اندیشــۀ  ــان اســت. ب روایــی و حتــی نحــو زب

انســانی در بنیــاد خــود تمثیلــی و ادبــی اســت. 
ــۀ  ــه3 نظری ــل فوکونی ــراه ژی ــه هم ــر ب ــارك ترن ــه 1990م. م در اواســط ده
ــى5  ــاى ذهن ــۀ فضاه ــات نظری ــۀ مطالع ــوان ادام ــه عن ــى4 را ب آمیختگــى مفهوم
فوکونیــه و اســتعارة مفهومــى6 لیــکاف7 طــرح کــرد. تــالش آن دو در بررســی هاي 
منجــر بــه ایــن نظریــه آن بــود کــه پاســخی بــراي برخــی مشــکالت ســّنتى تولید 
معنــا کــه نظریــۀ اســتعارة مفهومــی قــادر بــه حــل آن نبــود بیابنــد. مســئله ایــن 
ــدي  ــا از ســاختارى برآین ــه نظــر مى رســید معن ــوارد ب ــه در بســیارى م ــود ک ب
منتــج مى شــود کــه در ســاختار مفهومــى یــا زبانــى اى کــه بــه عنــوان درون داد8 
در شــکل گیري آن عمــل کــرده اســت وجــود نــدارد. ایــن آمیــزة برآینــدي کــه 
ــت،  ــود اس ــکیل دهنده خ ــزاى تش ــوع اج ــر از مجم ــم کم ت ــر و ه ــم بیش ت ه
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ســاختارى غنى تــر و اغلــب غیــر واقعــى اســت کــه عمــل، مفاهیــم، احساســات 
و ادراکات جدیــدى را پدیــد مــى  آورد. ترنــر ســپس در کتــاب ذهــن ادبــی ایــن 
ــن  ــرد. بدی ــه کار می گی ــی ب ــاي تمثیل ــکل گیري معن ــل ش ــه را در تحلی نظری
صــورت کــه ذهــن بــا فرافکنــی9 عناصــر داســتانى ســاده و تکرارپذیــر مربــوط بــه 
تجربیــات عینــی از جهــان پیرامــون بــر ســاختارهاي انتزاعــی، بــه طــور روزمــره 
ــی  ــل آمیختگ ــد حاص ــن فراین ــی در ای ــاي تمثیل ــد. معن ــازي می کن تمثیل س
ــاختاري  ــاوي س ــی و ح ــی و انتزاع ــاي عین ــاختار و فضاه ــان س ــی می مفهوم
برآینــدى اســت کــه بــه ســادگى از هــر یــک از درون دادهــا بــه دســت نمى آیــد. 
نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی فــراروي بســیار مهمــی نســبت بــه نظریــۀ اســتعارة 

مفهومــى و دســتاورد مطالعــات مشــترك ترنــر و فوکونیــه اســت.
ــر کتاب هــاي  ــان، ترن ــی: خاســتگاه اندیشــه و زب پیــش از انتشــار ذهــن ادب
ذهــن، مــادِر زیبایــی اســت: ذهــن، اســتعاره و نقــد (1987 م)، فراتــر از منطــِق 
محــض: راهنمایــی میدانــی بــراي اســتعارة شــاعرانه (1989 م) و ذهــِن خوانش گر: 
مطالعــۀ زبــان انگلیســی در عصــر علــوم شــناختی (1991 م) را بــه چاپ رســانده و 
پــس از آن نیــز پنــج کتــاب دیگــر بــه نام هــاي ابعــاد شــناختی علــوم اجتماعــی: 
ــیم؟(2001 م)،  ــه می اندیش ــون و جامع ــاد، قان ــت، اقتص ــارة سیاس ــور درب چط
ــا  چطــور می اندیشــیم؟: آمیختگــی مفهومــی و پیچیدگی هــاي پنهــان ذهــن (ب
ــت  ــاي خالقی ــناختی و معم ــوم ش ــرك: عل ــِن زی ــه، 2002 م)، ذه ــل فوکونی ژی
ــا  ــیک (ب ــِی کالس ــت: نثرنویس ــوح حقیق ــادگی و وض ــه س ــري (2006 م)، ب بش
فرانســیس نوئــل تومــاس10، 2011 م) و خاســتگاه تصــورات: آمیختگــی، خالقیــت 
و بارقــۀ انســانی (2014 م) را منتشــر کــرده اســت. غیــر از طــرح نظریــۀ جســورانۀ 

■ Turner  ،Mark (1996). The Literary 
Mind: The Origins of Thought and 
Language. Oxford University Press.
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کارکــرد تمثیلــی ذهــن روزمــره، نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی و معنــاي برآینــدى 
ــی و  ــار ادب ــی از آث ــاي فراوان ــا مثال ه ــی ب ــاب ذهــن ادب ــر آن را در کت ــه ترن ک
ــت  ــتگی و اهمی ــاي برجس ــر جنبه ه ــد، از دیگ ــن می کن ــه تبیی ــی روزان زندگ

ــد. ــز ادامــه می یاب ــر نی ــار بعــدي ترن کتــاب اســت کــه تحلیل هــاي آن در آث
ــس11 در فهرســت  ــۀ چوی ــال 1997م. از ســوى مجل ــه در س ــی ک ــن ادب ذه
ــه  ــل، ب ــت فص ــد و هش ــک درآم ــت، در ی ــرار گرف ــی12  ق ــتۀ علم ــار برجس آث
ــتر در  ــۀ بیش ــراي مطالع ــی ب ــی منابع ــا، معرف ــت هایی در انته ــام یادداش انضم
مــورد طرحواره هــاي تصویــري و یــک فهرســت نمایــه تدویــن شــده اســت. ایــن 
ــاي انســانی»، «کنــش  ــهرزاد»، «معن ــا ش ــِت خــواب ب ــب «وق ــه ترتی فصــول ب
بدنــی»، «داســتان هاي اســتعاري»، «آمیختگــی خالقانــه»، «فضاهــاي بســیار»، 

ــد. ــام دارن ــان» ن ــردي» و «زب ــاي ف «زندگی ه
ــتانی در دل  ــه خــود داس ــک شــب، ک ــزار و ی ــتانی از ه ــا داس فصــل اول، ب
داســتان شــهرزاِد قّصه گوســت آغــاز می شــود. داســتان گاو نــر و االغ کــه توســط 
وزیــر، پــدر شــهرزاد، بــراي متقاعــد کــردن او بــه اجتنــاب از همســري شــهریار 
گفتــه می شــود. ترنــر بــه طــرزي تمثیلــی داســتان شــهرزاد، پــدرش و تمثیــل 
گاو نــر و االغ را بــراي فرافکنــی بــر ســازوکار تفکــر تمثیلــی و تمثیل ســازي بــه 
ــر  ــی و عناص ــاي ذهن ــوري» از الگوه ــهرزاد «مینیات ــتان ش ــرد. داس کار می گی
ــیاء  ــریح، اش ــزي، تش ــی، برنامه ری ــی، ارزیاب ــد پیش بین ــل مانن ــل در تمثی دخی
و رویدادهــا، عملگرهــا، داســتان، فرافکنــی، مجــاز، نشــانه، طرحواره هــاي 
ــان  ــی و زب ــی، آمیختگــی مفهوم ــاي مفهوم ــن موجــود در فضاه ــري، قرائ تصوی
اســت کــه در خــالل فصل هــاي بعــدي کتــاب تشــریح می شــوند. ترنــر بــا آغــاز 
مســتقیم کتــاب بــا ایــن داســتان ـ کــه خــود، داســتاِن اســتفاده از داســتان بــه 
ــه شــکل  ــی ب ــه نقــش تخیــل روای ــی اســت ـ ب ــاع، شــناخت و رهای هــدف اقن

ــاع اشــاره می کنــد. ــزار تفکــر، شــناخت و اقن ــوان اب ــه عن ــی آن، ب ادب
در فصــل دوم ترنــر بــه طــرح مســئله مهــم و بنیادیــن کتــاب خــود مبنــی 
ــاً در حــال ســاخت  ــر دائم ــرة تفک ــد روزم ــه ذهــن انســان در فراین ــن ک ــر ای ب
ــر داســتان هاي  ــا ب ــی آنه ــی تمثیل ــی و فرافکن ــی ـ زمان خرده داســتان هاي مکان
انتزاعــی اســت می پــردازد. بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــه مکانیســمی در پــس 
ــن  ــه ای ــر ب ــرارادي اســت، ترن ــا و ارتباطــات غی ــن فراینده ســادگی ظاهــري ای
ــت،  ــی نیس ــرد و ادب ــردي منحصر به ف ــی عملک ــه قصه گوی ــد ک ــه می رس نتیج
ــۀ اندیشــیدن اســت.  ــر ذهــن انســان و الزم ــت دائمــی و گریز ناپذی ــه فعالی بلک
ــب  ــیدن موج ــد اندیش ــتان در فراین ــی داس ــور دائم ــن حض ــد: ای او می نویس
بی توجهــی بــه وجــود و کارکــرد آن شــده اســت. توانایــی تشــخیص و اســتفاده 
ــه و اســاس تفکــر انتزاعــی انســان  از ایــن داســتان هاي کوچــک و بنیادیــن پای
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ــل  ــی مث ــی ـ زمان ــتانی مکان ــوان خرده داس ــور می ت ــال چط ــا این ح ــت، ب اس
ــا  ــه میلیون ه ــه شــدن چــاي در فنجــان توســط یــک شــخص، کــه روزان ریخت
بــار در جهــان روي می دهــد را مثــل «شــاه لیــر»13 یــک داســتان بدانیــم؟ پاســخ 
در ایــن گــزارة متناقض نمــا نهفتــه اســت: گرچــه ایــن خرده داســتان ها ابداعــی 
ــداع آنهــا توســط ذهــن  ــا کــه اب ــد. بدیــن معن هســتند، ذاتــی و اجتناب ناپذیرن
ــودك  ــر ک ــر ه ــات ناگزی ــی نیســت. زیســت و تجربی ــاري و انتخاب ــی، اختی آدم
ــاد  ــتان پردازي را در او ایج ــت داس ــر، قابلی ــکلی اجتناب ناپذی ــه ش ــی، ب معمول
می کنــد. ترنــر می گویــد نــه تنهــا ایــن داســتان ها قابــل ابــداع شــدن هســتند، 
بلکــه اگــر قــرار اســت زنــده مانــده و زندگــی انســانی داشــته باشــیم، الزم اســت 
ابداعشــان کنیــم. (Turner: 1996، 14) ادامــۀ ایــن فصــل بــه شــرح ســازوکار 
ــا،  ــت طرحواره ه ــر، پی رف ــر یکدیگ ــا ب ــی آنه ــري، فرافکن ــاي تصوی طرحواره ه
برنامه ریــزي،  ارزیابــی،  پیش بینــی،  خرده داســتان ها،  تصــور  و  تشــخیص 

ــردازد.   ــازي می پ ــد تمثیل س ــداري در فراین ــت و جان ــث عاملّی ــریح و بح تش
ــق  ــل از طری ــط تمثی ــتان توس ــترش داس ــوم گس ــل س ــزي فص ــدة مرک ای
ــن  ــن ذه ــاي بنیادی ــوي فرافکنی ه ــل الگ ــن فص ــر در ای ــت. ترن ــی اس فرافکن
ــعار  ــر14، اش ــس هوم ــون اولی ــی چ ــار ادب ــان را در آث ــرح و رد آن ــري را ط بش
ــن فصــل و فصــل  ــرد. در ای ــد16 می گی ــتیس اوریپی ــگ15 و آلکس ــرت براونین راب
چهــارم تعــدادي داســتان بنیــادي انتزاعــی، برخــی الگوهــاي اساســی فرافکنــی 
ــی  ــی اصل ــاي تمثیل ــده اند. زمینه ه ــل ش ــا تحلی ــاي آنه ــن کاربرده و رایج تری
ــق و  ــه، منط ــراي اندیش ــه ب ــی ک ــازي هاي بنیادین ــیم و تمثیل س ــن ترس ذه
ــگاه ایــن الگوهــا  ــۀ ذهــن ضــروري هســتند بررســی شــده اند. آن عملکــرد روزان
ــان18، ســاکس19، ســنت جــان20،  ــه17، بنی ــر، دانت ــار هوم ــی چــون آث ــار ادب در آث
پروســت21 و پاونــد22 نشــان داده می شــوند. ترنــر اثبــات می کنــد کــه ســاز و کاري 
ــا  ــره ت ــی روزم ــوارد، از زندگ ــیاري از م ــس بس ــازي در پ ــن از تمثیل س بنیادی

ــود دارد. ــات، وج ادبی
در فصــل پنجــم ســازوکار آمیختگــی مفهومــی در شــکل گیري معنــاي 
روزمــره و ادبــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ترنــر در ایــن فصــل ایــن نکتــۀ 
ــی  ــکان مفهوم ــک م ــت در ی ــی ثاب ــا محتوای ــه معن ــد ک ــرح می کن ــم را ط مه
مشــخص نیســت بلکــه ســازه اي پویــا برســاخته از روابــط میــان چندیــن فضــاي 
ــی  ــا، تمثیلــی و ادب ــر یکدیگــر اســت. معن مفهومــی و حاصــل فرافکنــی آنهــا ب
اســت. (Ibid: 57) در ادامــه، آمیختگــی مفهومــی در داســتان شــهرزاد، تصویــر 
ــر  ــواردي دیگ ــپیر25 و م ــاِن شکس ــاه ج ــه24، ش ــورن23 در دوزخ دانت ــران ِد ب برت
تحلیــل شــده و در نهایــت اصــول کلــی آمیختگــی مفهومــی تبییــن می شــود. 
ــی  ــوة فرافکن ــه و نح ــی میان ــاي مفهوم ــی فضاه ــه معرف ــم ب ــل شش فص
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ــه  ــون ک ــردازد. اکن ــر می پ ــر یکدیگ ــام ب ــاي درون داد از خــالل فضــاي ع فضاه
فضاهــاي مفهومــی، فرافکنــی و آمیختگــی مفهومــی دخیــل در ســاخت معنــاي 
تمثیلــی تشــریح شــده اســت، ترنــر غنــاي معنــاي تمثیلــی در مقابــل کم مایگــی 
ــاز و کار  ــش س ــا نمای ــد ب ــی می نام ــی مفهوم ــۀ آمیختگ ــود درج ــه خ آن را ک
آمیختگــی از عمومیــت مفاهیــم تــا فردیــت و پیچیدگــی بیشــتر آنهــا بــر روي 
ــه باورهایــی کــه مــا را از تشــخیص  یــک شــیب نشــان می دهــد. در ادامــه او ب
ــد اشــاره می کنــد  ــه دور می دارن ــا ب نقــش آمیختگــی مفهومــی در ســاخت معن
ــه درك  ــی ک ــر آمیختگــی در معنای ــه درك حضــور فراگی ــا بیــش از پیــش ب ت
ــم  ــه مفاهی ــه چگون ــد ک ــان می ده ــم. او نش ــی ببری ــازیم پ ــم و می س می کنی
بســته هاي معنایــی مشــخص و ایســتا نیســتند و بــراي ســاخت هــر مفهوم ســاده 
ــه  ــاي شــناختی برانگیخت ــا، ســاختارها و مدل ه ــدي اي از فضاه و آشــنا، پیکربن
می شــود تــا ســاخت معنــا حاصــل تلفیــق گزینشــی از میــان ایــن داســتان هاي 
ــر توضیــح می دهــد کــه چطــور علــم عصب شناســی اثبــات  مختلــف باشــد. ترن
می کنــد برداشــت بصــري و پدیدارشــناختی مــا از یــک مفهــوم، ماننــد مفهــوم 
اســب، در عمــل در مغــز نــه بــه صــورت یــک مفهــوم یک پارچــه بلکــه آمیــزه اي 
ــاوت  ــوازي نگاشــت هاي متف ــت م ــف و حاصــل فعالی ــزاي مختل ــکل از اج متش
اســت. در اینجــا او بــه یافته هــاي عصب شناســانی چــون جرالــد اِِدلمــن26و 
ــرد ذهــن  ــد کــه برداشــت هاي مســلط از کارک ــه می کن ــو داماســیو27 تکی آنتونی
را بــه چالــش می کشــند. ایــن برداشــت ها بــر وجــود عملکردهــاي ثابــت و واحــد 
ذهــن و جنبــی و ثانویــه بــودن عملکردهــاي ادبــی مبتنــی هســتند. در حالی کــه 
ــره  ــردي روزم ــی عملک ــه آمیختگ ــد ک ــان می ده ــی نش ــاي عصب شناس یافته ه

و نــه جنبــی و خارق العــاده بــراي ذهــن اســت. 
در فصــل هفتــم کتــاب، ترنــر بحثــی دربــارة نقــش فضاهــاي ذهنــی حاصــل 
از کانــون توجــه، زاویــۀ دیــد، نقــش و شــخصیت در ســاخت معنــا در روایــت را 
مطــرح می کنــد. ارتبــاط ایــن فضاهــاي ذهنــی کــه از طریــق حرکــت آنهــا در 
ــف  ــخصیت هاي مختل ــا و ش ــد، نقش ه ــاي دی ــه، زاوای ــاي توج ــالل کانون ه خ
ــه و در  ــر رفت ــود فرات ــردي خ ــی ف ــود از زندگ ــب می ش ــود، موج ــر می ش میس
داســتان ســکنا گزینیــم. فضــاي ذهنــی روایــی هــر یــک از مــا واحــد و منفــرد 
ــت  ــر حرک ــاي دیگ ــالل فضاه ــر در خ ــا و متغی ــکلی پوی ــه ش ــه ب ــت، بلک نیس
ــود در  ــگاه خ ــوان جای ــه عن ــد ب ــک فضــاي واح ــه ی ــم ب ــر بخواهی ــد. اگ می کن
ــی  ــی تمام ــی مفهوم ــل آمیختگ ــا حاص ــم، آن فض ــاره کنی ــت اش ــل روای عم
ــاي  ــن آمیختگی ه ــا ای ــال در خودزندگی نامه ه ــراي مث ــر اســت. ب ــاي دیگ فضاه
ــان  ــرا نش ــتند. زی ــن هس ــاالت ممک ــن ح ــدة واقع گرایانه تری ــن، ارائه دهن ناممک
می دهنــد کــه زندگــی نیــز ماننــد معنــا در یــک فضــاي ذهنــی محــدود نیســت، 

معرفی کتاب ذهن ادبی: خاستگاه اندیشه و زبان



350280

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

معرفى کتاب

بلکــه شــامل فرافکنــی، آمیــزش و ادغام هایــی در خــالل فضاهــاي ذهنــی بســیار 
اســت. حقیقــت زندگــی همچــون هــر روایــت دیگــري در آمیختگــی نهفته اســت. 
ســرانجام در فصــل هشــت، ترنــر نظریــۀ مســلط در مــورد خاســتگاه زبــان که 
توســط نظریه پــردازان برجســته اي چــون نــوام چامســکی28، اســتیون پینکــر29 و 
پــل بلــوم30 طــرح شــده اســت را از دیــدگاه شــناختی بــه چالــش کشــیده اســت. 
ایــن نظریه پــردازان برآننــد کــه ایجــاد الگویــی بــراي نحــو زبــان در ذهــن، تنهــا 
ــم هاي  ــان از مکانیس ــو زب ــت و نح ــده اس ــر ش ــی میس ــل ژنتیک ــر تکام ــر اث ب
ــازي و ...  ــرو، تمثیل س ــی، درك نی ــی فضای ــی، جهت یاب ــد بینای ــناختی مانن ش
کامــًال مســتقل اســت. از نظــر ترنــر، چامســکی و ســایر همفکــران او دیدگاهــی را 
مطــرح می کننــد کــه بــا وجــود نامحتمــل بــودن، هیــچ شــاهد محکمــی بــراي 

اثبــات نــدارد. 
ترنــر قابلیــت   ژنتیــک را بــه عنــوان خاســتگاه زبــان رد می کنــد و در عــوض 
ــل  ــد. تمثی ــنهاد می ده ــان پیش ــتگاه زب ــد و خاس ــوان درآم ــه عن ــل را ب تمثی
ــی در  ــم بدن ــا عالئ ــه اصــوات (و ی ــی، ســاختار داســتانی را ب ــه وســیلۀ فرافکن ب
زبــان اشــاره) منتقــل می کنــد. ایــن ســاختار نحــو زبــان را می ســازد. بنابرایــن 
نحــو زبــان و جمــالت آن بــه شــکل تمثیلــی از فرافکنــی ســاختارهاي داســتانی 
ــن  ــان همی ــو زب ــتان و نح ــاختاري داس ــابهت س ــت مش ــوند. عل ــاد می ش ایج
اســت. ســاخت هاي زمانــی نیــز از فرافکنــی روابــط خــاص میــان زوایــاي دیــد 
و کانون هــاي توجــه زمانــی ایجــاد می شــوند. در این جــا ترنــر به درســتی 
ــان  ــدگاه مدعــی ایــن نیســت کــه تمــام آنچــه زب اشــاره می کنــد کــه ایــن دی
می توانــد ارائــه کنــد ســاختارهاي داســتانی بــوده و یــا تمــام ســاختارهاي زبانــی 
از فرافکنــی ســاختارهاي داســتانی ایجــاد شــده اند. البتــه زبــان از طریــق تمثیــل 

بــه وجــود آمــده اســت. امــا پــس از آن خــود توســعه یافتــه اســت.
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــی، دیدگاه ــاختار مفهوم ــان در س ــو زب ــۀ نح ریش
ــه رد  ــا اشــاره ب ــر ب ــد شــده اســت. ترن ــز تأیی عصب شناســانی چــون ادلمــن نی
ــد او  ــان را از دی ــو زب ــن، نح ــط ادلم ــان توس ــی ژنتیک بنی ــرح زبان ــۀ ط نظری

فرافکنــی معناشناســی31 بــر آواشناســی32 می دانــد.
نــگاه ترنــر بــه داســتان، موجــب می شــود کــه هــرازگاه آنچــه کــه در حــال 
ــورد  ــه در م ــتانی» ک ــد. او «داس ــتان» بنام ــز «داس ــت را نی ــردن اس ــرح ک ط
ــان  ــدگاه چامســکیایی از زب ــان طــرح کــرده اســت را  برعکــس دی خاســتگاه زب
ــا روایــت ادبــی و  می دانــد: زبــان از ســاختار نحــوي بــه وجــود نیامــده اســت ت
ــژه بیافرینــد. بلکــه داســتان،  ــۀ عملکــردي وی ــه مثاب ــه دنبــال آن تمثیــل را ب ب
فرافکنــی و تمثیــل بنیــادي شــناختی ایجــاد می کننــد کــه زبــان از آن نشــأت 
ــان  ــتند. و زب ــو هس ــد نح ــل پیش درآم ــی و تمثی ــتان، فرافکن ــرد. داس می گی
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محصــول پیچیــدة هــر ســۀ آنهاســت. زبــان، فرزنــد ذهــن ادبــی اســت. 
ــی از  ــت فراوان ــاي مثب ــار بازخورده ــس از انتش ــه پ ــی بالفاصل ــن ادب ذه
خواننــدگان و جامعــۀ دانشــگاهی دریافــت کرد و منتقدان در بررســی هاي منتشــر 
ــارة نقــش بنیادیــن داســتان  شــده آن را «یــک کاوش فلســفی تکان دهنــده درب
در شــناخت آدمــی»33، «یکــی از اصیل تریــن و بلندپروازانه تریــن دســتاوردها در 
ــه اي از فراســت، روشــن بینی و جســارت  ــی عینــی و نمون ــات ادب حیطــۀ مطالع
فکــري»34، «درآمــدي درخشــان و جالب  توجــه بــه عرصــه اي پیچیــده»35، «تفکــر 
دربــارة تفکــر»36 و «انقالبــی کپرنیکــی در طــرح منشــاء زبــان»37 توصیــف کردنــد.

ذهــن انســانی بــه طــرز روزمــره و گریزناپذیــري تمثیلــی و ادبــی اســت. اگــر 
ــی نگاهــی جنبــی و  ــم، ذهــن ادب ــر اســتفاده کنی بخواهیــم از واژگان خــود ترن
آگاهانــه بــه داســتان ذاتــی و اجتناب ناپذیــر ذهــن انســان اســت. از ایــن دیــدگاه 
متــن ترنــر ادبّیتــی اســت دربــارة ذهــن ادبــی. فراداســتانی جــذاب، روان و مؤثــر 

دربــارة داســتان مؤثــر، روان و جــذاب ذهــن. 
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