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Introduction: This research aimed to investigate the possible advantage of conceptual blending
theory to illustrate hidden aspects of poetic creativity, which is called elaborating device in conceptual metaphor theory.
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Methods: We collected 54 poems with equal ratios on the basis of a simple random sampling of
Simin Behbahani, Fereydon Moshiri, and Forough Farokhzad’s poetic notebooks. The descriptive-analytic method was used to estimate properties of conceptual blending analysis and extract
network models to discuss the metaphorical elaborating and its features that conceptual metaphor
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theory cannot adequately explain about them.
Results: Two micro-models are extracted. In the first model, mental space or a blended space,
resulting from a network in a background, reflects some concepts into both input spaces of the
other network in the foreground, simultaneously, based on stimulation of similar aspects. In the
second model, there are two networks. Some aspects of the first input of the second network have
been conceptualized in the first network previously, and the access principle provides a connection
between them. By mapping and integrating second network inputs, these aspects connect to more
extra information. Integration of the micro-models and the creation of a macro-model is possible.
Conclusion: Conceptual blending theory is based on the description of mental spaces integration
and process of reflection or connection between networks in which the fundamental structure of
generic space is often organized according to a conventional conceptual metaphor, but they can
represent some dynamic features, provides sharp illustration about the motivation and manner of
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metaphorical elaborating.
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Extended Abstract
Introduction
Cognitive semantics is not a single unified framework.

collectively characterize a cognitive semantics approach.

Typically, those researchers who identify themselves as

Studying metaphor is one of the essential parts of cogni-

cognitive semanticists have a diverse set of foci and in-

tive semantics. According to conceptual metaphor theory,

terests. However, there are a number of principles that

metaphor is not simply a matter of language but reflects
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deep correspondences in how our conceptual system is

elaborating devices, which is used to interpret metaphor-

organized (1, 13). Conceptual metaphor theory believes

ical creativity.

that metaphorical creativity in poetry is based on common
thought and language (3, 5). In this framework, George

Methods

Lakoff and Mark Turner (1989) have pointed out that

The present study used the descriptive-analytic method

poets regularly employ several devices to create novel

to investigate contemporary Persian poetry. The research

unconventional language and “images” from the conven-

community contained six poetic notebooks of Simin Be-

tional materials of everyday language and thought. These

hbahani, Fereydon Moshiri, and Forough Farokhzad’s po-

devices include extending, elaborating, questioning, and

ems (2 poetic notebooks from each poet). These notebooks

composing. In extending, a conventional conceptual met-

were «Talking about myself» and «Being with myself» of

aphor associated with certain conventionalized linguistic

Simin Behbahani’s literary works, «Sin of Sea» and «Cloud

expressions is expressed by new linguistic means based

and Alley» of Fereydon Moshiri’s literary works, and also

on introducing a new conceptual element in the source

«Captive» and «Rebirth» of Forough Farokhzad’s literary

domain. Elaborating is different from extending; it elab-

works. We divided each poetic notebook into the initial,

orates on an existing element of the source unusually. In-

middle, and final sections and selected three poems from

stead of adding a new element to the source domain, it

each part according to a simple random sampling method.

captures an already existing one in a new, unconventional

Altogether 54 poems (18 poems from each poet) were col-

way. In the poetic device of questioning, poets can call

lected as the research community. This study investigated

into question the very appropriateness of our common

these samples to extract and describe poetic expressions

everyday metaphors. In Composing, there may be more

formed on the basis of metaphorical elaborating devices.

than one conventional metaphor for a target domain, and

To distinguish novel expressions from conventional ones,

the poet will use two or many metaphors in the same pas-

we compared under investigation expressions with some

sage or even in the same sentence (5, 6). Even though this

conceptual metaphors and their related expressions in ev-

framework can be helpful, we think there is an unclear

eryday Persian language. At the same time, conceptual met-

analysis to demonstrate all aspects of the mental process

aphor theorists have sought generalization across abroad

in the poet’s mind.

range of metaphorical expressions, conceptual blending

On the other hand, conceptual blending theory, which

theorists developing general principles based on specific

drives from conceptual metaphor theory and mental spac-

examples. This is because blending theory places empha-

es theory, has been developed to account for phenome-

sis upon a process of meaning construction rather than a

na that other frameworks cannot adequately account for.

system of knowledge. Because of this methodological rea-

Blending is distinguished by an architecture that includes

son, we randomly selected a limited number of samples to

a generic space, two or more input spaces, and blended

reanalyze and estimate properties of conceptual blending

space, and it differs from the other theories in explicitly

analysis and extract network models to discuss the meta-

accounts for emergent structure (13). The present study

phorical elaborating and its hidden features that conceptu-

have used conceptual blending theory to analyze possi-

al metaphor theory cannot adequately explain about them.

ble network models in a collection of contemporary Per-

After these steps, we have generalized the applicability of

sian poetry that would help us illustrate hidden aspects of

extracted network models to analyze the other data.
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Results

of concepts in their mind and immediate linguistic con-

Two micro-models are extracted according to conceptual

text provides sharp illustration about the motivation and

blending theory to represent apparent aspects of metaphor-

manner of metaphorical elaborating and its complexity in

ical elaborating, which is used in the collection of con-

the samples of contemporary Persian poetry. The present

temporary Persian poetry. In the first micro-model, mental

research extract two micro-models and a macro-mod-

space or a blended space resulting from a network in a

el that help us illustrate metaphorical conceptualization

background reflects some concepts into both input spac-

in poetry, and they would assume as a part of more ex-

es of the other network in the foreground simultaneously,

traordinary network models that lead to the emergence of

based on stimulation of similar aspects. This micro-model

creativity. These models can also compensate for some

is based on a condition that we call superposition of men-

weaknesses of conceptual metaphor theory, such as uni-

tal spaces and blending networks as a kind of grounding.

directionality, lack or minimum contextual efficiency,

In the second micro-model, there are two networks, and

and implied meaning.

some aspects of the first input of the second network have
been conceptualized in the first network previously, and

Ethical Considerations

the access principle provides a connection between them.
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By mapping and integrating second network inputs, these

All ethical principles have been observed. To do this re-

aspects connect to more extra information. For both mod-

search, we did not use any clinical examination on humans

els, we will have a blended space with an emergent struc-
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ture. Also, we find some data which are formed on the
basis of the integration of these micro-models and create
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پیچیده سازی استعارى و الگوهای شبکه ای در منتخبى از اشعار معاصر
آرش آقابزرگیان معصومخانی

1

 ،مريم ايرجى

*2

 ،حيات عامرى

3

 .1گروه زبان شناسى ،واحد تهران مركزى ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ایران
 .2گروه زبان شناسى ،واحد تهران مركزى ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ایران
 .3گروه زبان شناسى ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکیده

دریافت1400/01/19 :

اصالح نهایی1400/03/11 :

مقدمه :اين پژوهش به ارزيابى ویژگیهای كيفى نظريه آميختگی مفهومي جهت پرداختن به جنبه اى از خالقيت

پذیرش1400/04/08 :

شاع رانه كه در نظريه استعاره مفهومى پیچیده سازی استعاره هاى متعارف نامیده مى شود ،پرداخته است.

واژه های کلیدی

روش کار :جامعه آماری شامل  54قطعه شعرى بود كه به روش نمونه گیری تصادفى ساده با نسبتى ب رابر از اشعار سيمين

پیچیده سازی استعاری

بهبهانى ،فریدون مشیری و فروغ فرخزاد انتخاب شد و سپس از رهگذر مقایس های توصیفی_ تحلیلی به استخ راج الگوهاي

فضاهای ذهنى

شبكه اى و تعميم امكان كاربست آنها جهت تحلیل روشنتر پیچیدهسازی استعاری در شعر معاصر پرداخته شد.

آميختگی مفهومی

یافته ها :دو خرده الگوى شبكه اي استخ راج شد .الگوي اول نمايان گر بازتاب یک فضاى ذهنى ساده يا فضایى آميخته

الگوهاى شبکه ای

برآمده از شبكهاى در پس زمينه به داخل شبكه ديگری است كه دروندادهاى آن نقش فضاهاى پيش زمينه را ايفا مى كنند

نویسنده مسئول
مريم ايرجى ،خيابان انقالب ،تقاطع خيابان
شريعتى ،دانشكده زبان هاى خارجى ،دانشگاه
آزاد اسالمى واحد تهران مركزى
ایمیلMiraji180@gmail.com :

و برخي اطالعات متجانس بين اين فضاها سبب ب رانگیختگی جنبه هايي از فضاي پس زمينه در قالب فضاهاى پی شزمینه
به صورت همزمان میشود .در الگوي دوم ،دو شبكه آميخته وجود دارد كه برخى از عناصر مفهومى درونداد نخست شبكه
دوم ،پيش تر توسط فضاى آميخته برآمده از شبكه اول مفهوم پردازي شده است و سپس به صورت مرحله اى در جريان
تلفيق دروندادهاى شبكه دوم جزئيات بیشتری به آن افزوده مى شود .خرده الگوهاى مذكور مى توانند با يكديگر تلفیق
شوند و الگوي بزرگتری بسازند.
نتیج هگیری :نظريه آميختگی مفهومی بر مبناي تبيين چگونگی تعامل فضاهاى ذهنى و ارتباط شبكه هاى آميخته،
شرح روشنى از انگیزه هاى مبتنى بر تج ربيات فردى و برداشت هاى منظرى ،انسجام مفاهيم در ذهن و متن جهت
پیچیده سازی استعارها به دست مى دهد كه نظريه استعاره مفهومى قادر به توصيف جامع تمام ابعاد آن نيست.

doi.org/10.30514/icss.23.3.149

مقدمه

معنى شناسی شناختی یکی از مهم ترین بخش های زبان شناسی

شناختی اين است كه ساختار مفهومى بدن مند در نظر گرفته می شود

و آن دسته از محققانی که خود را معني شناس شناختی می دانند دارای

درك و بررسى معنى در اين رويكرد دايرةالمعارفى ()Encyclopedic

واحدى وجود دارد که از مشخصه های اصلى رویکرد معنى شناسی

پویا شكل مى گیرد .عالوه بر اين استعاره و مجاز نيز از بنيادي ترين

شناختی محسوب می شود که چارچوب کاری واحد و یکپارچه ای ندارد

و از سوى ديگر ساختار معنايي همان ساختار مفهومى است .همچنین

عالیق و دغدغه های متنوع و متفاوتی هستند؛ البته در اين ميان اصول

است و فرآيند ساختن معنى همان مفهوم سازي است كه طى روندي

شناختی به شمار می روند ( .)1از جمله مهم ترين اصول معنى شناسی

مباحث اين رويكرد هستند ( Lakoff .)2و  Johnsonدو تن از
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برجستهترین معنیشناسان شناختی با طرح نظريه استعاره مفهومى

دورى از اين جهان نيست ،بلکه عملى ناخواسته است كه در پس آن

( .)3دو اصل در اين نظری ه بیان شده است .مطابق اصل اول ،استعاره
صرفاً مختص زبان ادبی و شعر نیست .بر اساس اصل دوم ،استعاره

اكنون كه به شرح خالقيت استعارى از ديدگاه نظريه استعاره مفهومى

پیش فرض تمايل فرد به بازگشت وجود دارد (.)5

تمامی نظریات و رویکردهای سنتی به استعاره را به چالش کشیدند

پرداختيم ،بايد به اين موضوع اشاره نمود كه اين نظريه تنها يكى

اصوالً پدیدهای زبانی نیست بلکه ریشه در نظام مفهومی ذهن انسان

از ديدگاه هاى ممكن جهت توضيح فرآيند مفهوم سازى در رويكرد

در چارچوب اين نظريه دو ادعای اصلی نيز دربارهی خالقیت استعاری

از نقطه نظر استعاره مفهومی در زبان ادبی فرآیندهای معنى سازی را

معنى شناسى شناختى است .در حالي كه  Lakoffو )5( Turner

دارد .اين دیدگاه جدید همراه با یک الگوبرداری مبدأ-مقصد است (.)4
در شعر و ادبيات توسط  Lakoffو  Turnerمطرح شده است .بر اين

مطالعه می نمودند و از سوى ديگر  )8 ،7( Fauconnierبر روی نظریه

فضاهای ذهنی کار می کرد ،به نمونه های مشابهی دست پیدا کردند که
مستقیماً با هیچ كدام از قالب های نظری در دست کار آنها قابل تبیین

اساس شاعر از همان تفکرات روزمره بهره میبرد با این تفاوت که آنها

را گسترش میدهد ،پیچیده میکند ،به شیوهای فراتر از شیوه معمول

نبودند Fauconnier .و  Turnerجنبه هایی از قالب نظری استعاره

با یکدیگر ترکیب میکند و يا پیامد باور هاى استعارى ما را به چالش
میکشد ( .)5شاعر در بهرهگيري از شگرد گسترش (،)Extending

مفهومی و فضاهای ذهنی را با هم ترکیب کردند و نظريه جدیدی تحت

يك استعار ه قراردادي يا متعارف ( )Conventionalرا با زباني نو به

عنوان آميختگی مفهومی ( )Conceptual blendingرا بنیان نهادند

يك استعاره متعارف ،يعني معرفي يك جزء مفهومي جديد در حوزه
مبدأ انجام ميدهد كه قب ً
ال در نگاشت شركت نكرده است .يكي ديگر

مشترک است .هر دو به استعاره به عنوان یک پدیده مفهومی و نه

( .)9-11اين نظریه در بسیاری از ویژگی ها با نظريه استعاره مفهومی

صورت عبارت استعاري بديع بيان ميكند .او اين كار را با گسترش

زبانی می نگرند ،قائل به وجود نگاشت هاى نظام مند زبانی و ذهنی بین

حوزه های مفهومی هستند و محدودیت هایی نیز بر نگاشت بین حوزه ها

از شگرد هاى تفكر شاعرانه پيچيدهسازي ( )Elaboratingيك استعاره

حاکم است .در عین حال تفاوت هایی نیز میان این دو نگرش وجود

مفهومي متعارف است .در اين شگرد جزء يا اجزايي از حوزه مبدأ كه
قب ً
ال در نگاشت شركت داده شدهاند ،به گونهاي نامتعارف پر يا پيچيده

دارد .نظریه آمیختگی مفهومی ،بر خالف استعاره مفهومی ،یک سویگی

جای افزودن عنصری جدید به حوزه مبدأ ،عنصر موجود در این حوزه

( .)12نظريه استعاره مفهومی مدلي دو حوزه اي است ،ولی در آميختگي

شاعران مرزهاي درك استعاري ما از مفاهيم مهم را به چالش ميكشند.

انسان ،الگوی دو حوزه اى کفایت نمیکند ،بلکه باید یک الگوی شبکهای

را يادآوري ميكنند .از اين شگرد به عنوان پرسش ()Questioning

و نگاشت هایی میان آنها سروکار داریم .این نگاشت هایی که میان

در نگاشت ها را نمی پذیرد و معتقد به وجود نگاشت های دوسویه است

ميشوند .پيچيدهسازي از این لحاظ با گسترش متفاوت است که به

مفهومى معتقدند که برای درک بسیاری از پیچیدگیهای اندیشه

را به گونه ای غیرمعمول شرح و تفصیل می دهد .عالوه بر اين گاهي

یا چندین فضایی فراهم آورد .در نظريه استعاره مفهومی با حوزه ها

به عبارت ديگر ،آنها نارسايي يا نامناسب بودن يك استعاره مفهومي
ياد مى شود .در شگرد تركيب ( ،)Composingشاعر از دو يا چند

حوزه ها برقرارند ساختارهای به شدت ثابت هستند .در مقابل ،در نظریه

براي توصيف آن حوزه استفاده ميكند ( .)6 ،5از آنجايي كه مقاله

ساختارهایی جزئی هستند که هنگام صحبت کردن و اندیشیدن تکثیر

آمیختگی مفهومى با فضاهاى ذهنى سروكار داريم ( .)13فضاهای ذهنی

استعاره متعارف كه توصيفگر يك حوز ه مقصد است ،به طور همزمان

می یابند و امکان تفکیک ساختارهای دانش و گفتمان های ما را ایجاد

حاضر بر شگرد پيچيدهسازي متمركز است به مثالى از كاربست آن در

می کنند ( .)7شکل ساده يک شبکه آميخته شامل حداقل چهار فضاي

شعر  Horaceتوجه كنيد .وى در شعر خود از مرگ به عنوان «تبعيد

ابدى قايق» ياد نموده است .بر اساس استعاره متداول «مرگ به مثابه

ذهني است .دوتاي آنها را فضاي دروندا د مي نامند و نگاشت بين فضايي،

در آن مجالى براي بازگشت نیست و شايد با يك وسيله نقليه اتفاق

 )spaceاست که ساختار انتزاعى مشترک بین دو درونداد محسوب

عزيمت» ما مرگ را همچون سفری به دور دست تصور مى كنيم كه

ميان اين دو فضا اتفاق رخ مى دهد .سومين فضا ،فضاي عام (Generic

بيفتد .اين استعاره متعارف به ما چیزی خاص تر از اين ها نمى گوید ،اما

مى شود .فضاى عام مى تواند نگاشت هاي استعارى را ميان حوزه مبدأ

 Horaceبدون معرفي جزء مفهومي جديدی در حوزه مبدأ به گونه ای

و مقصد امكان پذير سازد ،يا دو درونداد در يك ساختار انتزاعى شريك

خواهند شد چون يك استعاره متعارف آن ساختار انتزاعى مشترك

غیرمعمول اين استعاره را پيچيدهسازي نموده است .در اين مثال دورى

از این جهان از طريق مورد خاص تبعيد وصف شده است .تبعيد صرفاً

را ايجاد كرده است .فضاي چهارم الگوي شبكه اى را فضاي آميخته
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( )Blended spaceگويند .فضای آمیخته عناصري را از هر دو درونداد

الگوهاي شبكه اي به دست دهيم .هدف از این پژوهش تأکید بر نقش

شکل مي دهد (.)14 ،13 ،6

چارچوب های نظري مذكور جهت پرداختن به فرآيند مفهوم سازي

معنیشناسی شناختی در تحليل شعر معاصر فارسى و مقايسه كيفى

مى گیرد و بر اساس آنها ساختار پیدايشى ( )Emergent structureرا

در دهه هاى اخير پژوهش های مختلفی پیرامون نقد و بررسى نظريه

معانى بديع و خالقانه است .بر اساس جستجو در پایگاه های الكترونيك

عدم حساسیت به بافت را مهم ترین نقد وارد بر نظريه استعاره مفهومى

همزمان نتايج حاصل از تحليل شگرد پيچيدهسازي در چارچوب نظريه

خالقیت استعاری ارائه دهد ( .)15وی به برخی عوامل بافتی اشاره

جهت استخراج الگوهای شبكه اى در شعر فارسى انجام نگرفته است.

فارسى چنین به نظر مى رسد كه تاكنون هيچ پژوهشی مبنى بر مقايسه

استعاره مفهومى و آميختگي مفهومی انجام شده استKovecses .

استعاره مفهومى با يافته هاى مبتنى بر نظريه آميختگی مفهومی در

مى داند و معتقد است اين نظريه نمى تواند تبیین دقيق و روشنى از

پژوهش حاضر سعی دارد تا با نگارش این مقاله تا حدودی در جهت

می کند که باعث خلق استعاره های جدید می شوند .این عوامل بافت

بالفصل زبانی ،آنچه مفهوم سازان (گوینده و شنونده) در مورد پدیده های

رفع خالء فوق گام بردارد.

هستند Turner .ادعا می کند که معني فرآیندی پیچیده از فرافکنی،

روش کار

اصلی حاضر در گفتمان می دانند ،بافت فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی

اتصال ،تحدید و تلفیق چند فضای ذهنی است ( .)16به اعتقاد وى،

جامعه آماری در این پژوهش شامل منتخبى از اشعار معاصر است.

 Glebkinمعتقد است كه آميختگی مفهومی يكى از ابزارهاى مهم

«از خود گفتن ها» و سپس دفاتر شعرى «گناه دريا» و «ابر و كوچه»

ابتدا دو دفتر شعرى از سيمين بهبهانى با عناوين «با خود بودن ها» و

ما دو نوع ذهن نداريم و ذهن ادبي چیزي جدا از ذهن روزمره نيست.

از فریدون مشیری و همچنین دفاتر «تولدى ديگر» و «اسير» از فروغ

براي خلق معانى بديع است ،اما بهتر است از آن به عنوان ابزارى براي

فرخزاد بر مبناى عالقه مندى پژوهشگر به اين آثار انتخاب شدند .در

سنجش و اقتباس ميانگینی تقریبی از معانى موجود در ذهن عامه مردم

ادامه هر يك از اين دفاتر با توجه به تعداد قطعه هاى شعرى فهرست

ياد كنيم و بر اين اساس به مقايسه معانى كه كمتر يا به ندرت و يا
اص ً
ال در ذهن عوام وجود ندارد ،بپردازيم ( Eppe .)17ضمن ارائه يك

شده در آنها به بخش هاى ابتدايي ،ميانى و پایانی تقسيم گرديدند .از

هر بخش ميزانى برابر (سه قطعه شعرى) به صورت نمونه گیری تصادفى

چارچوب محاسباتى در زمينه هوش مصنوعى اظهار مى دارد كه نظريه

ساده انتخاب شد .بر اساس توضيحات فوق 54 ،قطعه شعري (از هر شاعر

آميختگی مفهومی نقش كليدى در فشرده سازي و تلفيق مفاهيم با

 18قطعه) جامعه آمارى اين پژوهش را تشكيل دادند .در گام نخست

يكديگر دارد و از آميختگی مفهومی به عنوان موتوري محرك جهت

تمامى عبارات شعرى اين دفاتر بر اساس شگرد پیچیده سازی در نظريه

تلفيق مفاهيم ممكن و بروز مفاهيم خالقانه بديع ياد مى كند (.)18

استعاره مفهومى بررسى گرديد و  12قطعه شعرى حاوي عبارت يا

موذنى و خنجرى معتقدند كه نظريه آميختگی مفهومى با استفاده

عبارت هايي مبتنى بر شگرد پیچیده سازی در مجموع كل جامعه آمارى

از الگوي شبکه اي مي تواند سازوکار ذهن را به وقت فهم عبارت هاى

شناسايي شد .جهت شناسايي اين عبارت ها به لحاظ روش شناختى

استعاري که در آنها چندين استعاره مفهومي درهم تنيده شده اند ،با

به پیروي از  Lakoffو  )5( Turnerبه قياس نمونه هاى شعرى با

تفکيک پنداشت هاي ابتدايي و فضاهاي ورودي ،دقيق تر تحليل کند
( .)19پردل و همكارانش بر اين باورند كه خواننده هنگام مواجهه با

عبارت هايي از زبان روزمره پرداخته ايم تا بدين طريق عناصر مفهومی

شعر ،با آمیخته هاى مفهومي روبرو مي شود که در واقع فرآورده هاي

پیچیده سازى شده بر ما مشخص شود .در حالى كه نظريه استعاره

شناختي هستند و براي درک و تفسير معناي آنها بايد به گونه اي وارونه

مفهومى اقدام به تعميم مباحث خود بر اساس بررسى طيف گسترده اى

به بازسازي فرآيندهايي شناختي پرداخت که در پس اين فرآورده ها قرار

از عبارت ها استعارى مى كند ،در نظريه آمیختگی مفهومى تعميم اصول

اكنون در مقاله حاضر قصد داريم تا به مسئله اصلى پژوهش مبنى بر

نمونه هاى خاص است ( .)13مطابق اين بحث در مرحله بعدي ،نمونه اى

که در نظريه استعاره مفهومي شگرد پیچیده سازی خوانده مى شود،

آميختگی مفهومی تحليل شد و ضمن ارزيابى جنبه هاى كيفى اين

دارند و نويسنده آنها را انديشيده است (.)20

بر اساس نمونه هاى خاص ،ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد اين

ارزيابى ويژگي هاي نظريه آميختگی مفهومي جهت پرداختن به آن چه

از داده ها مستخرج در مجموعه آثار هر يك از شاعران ،بر اساس نظريه

در منتخبى از اشعار معاصر بپردازيم و بدين طريق شرحى از اين

شيوه از تحليل و قياس آن با تفاسير مبتنى بر نظريه استعاره مفهومى

موضوع و چگونگی ارتباط عوامل دخيل در آن را بر مبناى استخراج

به استخراج الگوهاي شبكه اى مورد استفاده در اين نمونه ها و تعميم
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ابتدا تحلیل این نمونه شعرى را بر مبناى آنچه كه در تبيين خالقيت

امكان كاربست اين الگوها در ساير داده ها بر اساس اصول روش شناختى

استعارى از ديدگاه نظريه استعاره مفهومى ،شگرد پیچیده سازی ناميده

نظريه آميختگی مفهومی اقدام نموده ايم .الزم به ذكر است كه در بخش

مى شود ،آغاز مى كنيم .جنبه هايي از نمونه حاضر را میتوان مبتني بر

شرح يافته ها ضمن توضيح نظرى الگوهاي شبكه اى استخراج شده ،به

پیچیده سازی استعاره متعارف «انسان حیوان است» در نظر گرفت .این

جاي نمايش شمايل كلى آنها با شرح نمونه اى از شعر سيمين بهبهانى،

استعاره مفهومی بخشی از تفکر و اندیشه روزمره ماست و عبارت هايي

فریدون مشیری و فروغ فرخزاد ،نمايه و توصيف ملموسى از موضوع به

نظیر «از خوشحالى پرواز كردن» که بر جنبه نسبت دادن یک كنش

دست داده مي شود .توضيح آخر اين كه پژوهشگران نظريه آمیختگی

حیوانی به انسان مفهوم پردازی شده يا عبارت هاى نظير «توى سگ دانى

مفهومى جهت به تصوير كشيدن شبكه ها از روش هاى مختلفى استفاده
مى كنند و بعضاً از نمايش فضاى عام در نمايه ها صرف نظر مى شود

زندگی کردن» و «مثل سگ زندگی کردن» كه به ترتيب بر نسبت دادن

( .)21در اين نمايه ها ارتباط بين عناصر متناظر دروندادها غالباً از طريق

نحوه و كيفيت زيست حيوان (پست زيستن) به انسان داللت دارد را

مى توان برای آن در زبان روزمره ذكر كرد .در نمونه شعرى حاضر نيز

خطوط پيوسته و فرافكنى اين عناصر به درون فضاى آميخته با ترسيم

از همين جنبه ها استفاده شده است .سیمین بهبهانی بدون معرفى

خطوط ناپيوسته متعدد استفاده مى شود .از آنجا كه ترسيم خطوط

عنصری جدید از حوزه مبدأ با پیچیده سازی و بیان نامتعارف جزء

ناپيوسته متعدد مى تواند سبب ناخوانا شدن نمايه ها گردد ،لذا به جاى

مفهومی حیوان و نحوه زيست آن در قالب خفاش خو گرفته به تاریكي

آن از عالمت پيكان سياه رنگ استفاده شده است .از به تصوير كشيدن

استعاره زبانی جديدى را خلق كرده است و بدين طريق وجود خویشتن

فضاى عام در نمايه ها نيز صرف نظر شده و تنها به شرح جزئيات مربوط

را به مثابه خفاشي مى پندارد که به تاریکی غم خو گرفته و شبانگاه به

به فضاى عام هر يك از شبكه هاى آميخته در توضيحات اكتفا نموده ايم.

پرواز در مى آيد .اكنون پرسش اين است كه انگیزه اين پیچیده سازی

از سوی دیگر ،نگارنده جهت نمايش آن چه که برهم نهش و تاثيرگذارى

چیست و چگونه مى توان تعامل مفاهيم و روابط حاكم در جريان اين

فضاهاى ذهنى پس زمينه بر فضاهاى پيش زمينه به انواع گونهای از

مفهوم سازى خالقانه را جزئيات دقيق تشريح نمود؟

زمینهسازی میداند ،از عالمت پيكان سفيدرنگ استفاده نموده است.

براي اين مفهوم سازي خالقانه ،انگیزه هايي برآمده از ارتباط فضاهاى

یافت هها

ذهنى به عنوان بسته هاى مفهومى موقت در ذهن شاعر وجود دارد كه
امکان تفکیک ساختارهای دانش و گفتمان شاعرانه را فراهم مى كند و

به طور كلى تحليل آن چه كه در تبيين خالقيت استعارى از ديدگاه

نظريه آمیختگی مفهومی مى تواند تحليل روشنى از موضوع و چگونگی

نظريه استعاره مفهومى شگرد پیچیده سازی ناميده مى شود ،در قالب

ارتباط عوامل دخيل به دست دهد .در نمونه شعرى حاضر دو شبكه

دو خرده الگوى شبكه اي در چارچوب نظريه آميختگی مفهومی

آمیخته در پس و پيش يكديگر قرار گرفتهاند .شبكه اول در پس زمينه

امكان پذير است .اين دو خرده الگو می توانند با يكديگر تلفیق شوند و

از دروندادهاى تاريكی و حس غم تشكيل گرديده است .اين دروندادها

الگوى شبكه اي بزرگتری را خلق كنند .كاربست هر يك از اين الگوها به

بر مبناى يك فضاى عام و ساختار انتزاعی مشترك برآمده از تجربيات

نوع مفاهيم ،چگونگی فرآيند مفهوم سازى توسط شاعر و ارتباط عوامل

منفى سازمان دهى شده اند و متكي بر رابطه علت و معلولى هستند .به

دخيل در آن بستگی دارد .اولين خرده الگوي استخراج شده از تحليل

بيان ساده تر ،علت برانگیختگی حس غم مى تواند ريشه در تجربيات

داده ها نمايان گر بازتاب یک فضاى ذهنى ساده يا فضاى آميخته برآمده

منفى برآمده از تاريكى داشته باشد .نگاشت دوسويه و فرافكنى عناصر

از يك شبكه در پس زمينه ،به داخل شبكه ديگری است كه دروندادهاى

مفهومى این دروندادها منجر به شكل گیری فضاي آمیخته «تاريكي غم»

آن نقش فضاهاى پيش زمينه را ايفا مى كنند .قائل شدن به برخي

می شود .از سوي ديگر ،شبک ه دوم در پيش زمينه نیز مبتني بر دو درونداد

اطالعات مرتبط و متجانس بين اين فضاها سبب تعامل آنها با يكديگر

است .درونداد اول نمايان گر انسانی است که بر اساس كيفيتى از زیستن

شده و جنبه هايي از فضاي پس زمينه در قالب فضاهاى پيش زمينه اى

كنشى را بروز مى دهد و درونداد دوم حيواني را نمایش مى دهد که به

كه به عنوان دروندادى يك شبكه آميخته هستند ،برانگیخته يا به

نحوه اى از زیستن خو گرفته و كنشى از آن سر مى زند .شالوده شبکه

تعبيرى منعکس مى گردد .براي درك بهتر اين الگوى به نمونه اى از

آمیخته دوم را در واقع باید همان استعاره متعارف «انسان حیوان است»

شعر سیمین بهبهانی ( )22توجه كنيد:

دانست كه جنبه هايي نظیر جانداری ،نحوه يا كيفيت زیست و كنش را

 -خفاش خو گرفته به تاریکی غمم،

به اشتراك مي گذارد .نكته ديگر این كه نحوه و كيفيت زيستن در رابطه

پرواز من به جز شبانگاه تار نیست
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دوم هستند ،برانگیخته مى گردد و بدين طريق كيفيت زيستن انسان به

علت و معلولى با يكديگر قرار دارند ،زيرا بسته به سبك زيستن مى توان

كيفيت هاى متفاوتى از آن را متصور شد .برهم نهش دروندادهاى شبکه

صورت زيستن با غم و نحوه زيستن حيوان به شكل زيستن در تاريكى

برخي اطالعات مرتبط بين اين فضاها (اطالعات مرتبط با رابطه علت و

مفهومي درونداد هاى شبكه مذكور با یکدیگر و فرافكنى انتخابى آنها

به عنوان عناصر متناظر ظاهر مى شوند .تناظر و نگاشت دوسویه عناصر

آمیخته دوم بر فضاى ذهنى «تاريكي غم» از شبكه اول و قائل شدن به

در نهایت منجر به ارائه تصویری خیالی از شاعر و ساختار پيدايشي در

معلولى) سبب تعامل آنها با يكديگر شده و جنبه هايي از فضاى پس زمينه

فضاى آميخته مى شود كه در شكل  1مشاهده مى كنيد.

در داخل فضاهاى پيش زمينه اى كه به عنوان دروندادهاى شبكه آميخته

شكل  .1خرده الگوی شبکه ای اول بر اساس نمونه ای از شعر معاصر

اکنون به توضيح دومين خرده الگوى شبكه اى مستخرج از تحليل

ابتدا به تحلیل این نمونه بر مبناى آن چه كه در تبيين خالقيت

و در اين ميان برخى جنبه هاى مشترك هم بين اين شبكه ها به چشم

مى شود ،دقت كنيد .جنبه هايي از نمونه فوق بر اساس پیچیده سازی

استعارى از ديدگاه نظريه استعاره مفهومى ،شگرد پیچیده سازی ناميده

داده هاى توجه كنيد .اين الگو بر پایه ی دو شبكه آميخته استوار است

استعاره مفهومی و متعارف «عشق عامل دگرگونی است» شکل گرفته
است و عبارتی نظیر «از موقعی که عاشق شده ،اص ً
ال یک آدم دیگري

مى خورد .جنبه هاى مشتركي شبكه ها از اين موضوع نشأت مى گيرد كه

برخى از عناصر مفهومى درونداد نخست شبكه دوم ،پيش تر در شبكه

شده است» را میتوان در زبان روزمره برای آن متصور شد که مطابق آن

اول و در قالب فضاى آميخته برآمده از آن مفهوم پردازي شده است

عشق به مثابه عاملی برای دگرگونی و تبدیل شدن فردی به فرد دیگر

و سپس در مرحله بعدى و در جريان تلفيق دروندادهاى شبكه دوم

تلقی میشود .در نمونه شعری فوق نیز از همین شیوه از تفکر استعاری

جزئيات ديگري نيز به آن افزوده شده و به فضاى آميخته شبكه دوم

استفاده شده ،با این تفاوت که به جای تصور عشق به منزله عاملی برای

فرافكن مى گردد .براى درك بهتر اين الگوى به نمونه اى از شعر فريدون

دگرگونی و تبدیل فردی به فرد دیگر از عشق به عنوان عاملی برای

مشيرى ( )23توجه كنيد:

دگرگونی خویشتن به یک آلت موسیقی (چنگ) که نوایی غم انگیز از

 -مرا عشق تو چنگ اندوه ساخت

آن بر میخیزد ،یاد شده است .بنابراين بخشى از نمونه فوق را مى توان

كه جز غم در اين چنگ آهنگ نیست
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آرش آقا بزرگیان معصومخانی و همکاران
پیچیده سازی و شرح نامتعارف جزئیات دگرگونی در استعاره «عشق

فرافكنى عناصر متناظر در دروندادها اين شبكه منجر به شكلگيري

هم دخيل است كه مى توان از آن به عنوان «انسان آلت موسیقی است»

شده و از آن آهنگی غمناك به گوش مي رسد .شبكه آميخته دوم نيز

فضاي آميخته اى مىگردد كه در آن انسان به عنوان آلت موسیقی ظاهر

عامل دگرگونی است» دانست .در اين نمونه استعاره متعارف ديگرى

مشتمل بر دو درونداد است .درونداد اول اين شبكه نمايانگر انساني است

ياد كرد و عبارتى نظير «كيفت كوك است» براي آن در زبان روزمره

كه تجربه حس عشق مى تواند روندى از خلق و خو ،همراه با پيامدي نظير

وجود دارد .گویی در باور عامیانه ما انسان و خلق و خوي او به مثابه آلت

حالت غم را براى او به دنبال داشته باشد و به واسطه همين تجربه از

موسیقی و تنظيمات آن پنداشته مى شود .چه ارتباطي ميان اين موضوع

انسان هاى ديگر متمايز گردد .درونداد دوم نيز مبتنى بر ماهيتى تاثيرپذير

و پیچیده سازی استعاره «عشق عامل دگرگونی است» وجود دارد؟

است كه به واسطه وجود عاملى ،روندي از دگرگونى را طى نموده و اين

حقيقت اين است كه نظريه استعاره مفهومی قادر به تبيين دقيق

درهمتنيدگی مفاهيم استعاری در این نمونه شعری نيست ،زيرا نگاشت

دگرگونی پيامدى را به دنبال دارد .شالوده فضاي عام اين شبكه در واقع

بافتی در چارچوب اين نظريه نمىگنجد و تنها توصيفى كلى از فرآيند

شده است و جنبههاي مشتركى نظير عامليت ،ماهيت ها ،روند و پيامد

از طريق استعاره متعارف «عشق عامل دگرگونی است» سازماندهى

دوسويه مفاهيم و فرافكنى انتخابى آنها و همچنین توجه به عوامل

را مي توان براى دروندادهاى اين شبكه متصور شد .نکته مهمی که در

مفهوم سازى به دست مى دهد .براي اين كه به صحت اين گفته پی

تحلیل شبکه آمیخته دوم به چشم میخورد این است که درونداد نخست

ببرید ،به تحلیل این نمونه بر مبناى نظريه آمیختگی مفهومی و آن چه

این شبکه شامل عناصر مفهومي مانند انسانها (انسانی متمايز از ديگران)

که به عنوان خرده الگوهاي شبكه اى دوم ذكر شد ،دقت كنيد .نمونه

حاضر را بايد حاصل ارتباط دو شبكه آميخته دانست .شبكه اول مشتمل

و حالت عاطفى مرتبط با آن است كه پيشتر در فضای آمیخته شبکه

حالتي نظير غم را تجربه كند و بدين طريق واكنشي نظير ناله از خود

اشتراک سبب ارتباط فضاهای مذکور با یکدیگر گردیده و جنبههايي

نواهاى مختلفي از آن برخيزد .در واقع فضاي عام اين شبكه از طريق

دوم بسته بندى مفهومى مى شود و سپس به واسطه تلفيق دروندادهاى

اول به صورت آلت موسیقی و آهنگ مفهومپردازی شدهاند .این وجه

بر دو درونداد است .درونداد اول نمايان گر فردي است كه ممكن است

از فضای آمیخته شبکه اول در قالب درونداد نخست شبکه آمیخته

بروز دهد و درونداد دوم مبتنى بر يك آلت موسيقى است كه مىتواند

شبكه دوم جزئيات ديگري نيز به آن افزوده می گردد .نگاشت دوسويه

استعاره متعارف «انسان آلت موسیقی است» سازماندهى شده است و

و فرافكني انتخابى عناصر متناظر درونداهاى شبكه دوم در نهايت منجر

جنبه مشتركى نظير ماهيت (انسان و آلت موسیقی) و كنشي بر آمده يا

به پیدايش فضاى آمیختهای ميشود که در شكل  2قابل مالحظه است.

اعمال شده بر يك ماهيت (ناله از غم و نواخت آهنگ) را شامل مىشود.

شكل  .2خرده الگوی شبکه ای دوم بر اساس نمونه ای از شعر معاصر
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مجله تازه های علوم شناختی

دوره ،23شماره ،3پاییز1400

چنانچه پیش تر اشاره شد ،يافته هاى پژوهش نشان مى دهد كه دو خرده

مفهومي نظير مرگ ،جویده شدن جسد توسط موش در گور و غيره

بزرگتری را خلق كنند .براي درك بهتر موضوع به نمونه اى از شعر فروغ

رویدادي است که منجر به از بين رفتن بدن انسان مى شود .از سوي

قرار گرفته است .درونداد اول شبکه آمیخته در پیش زمينه مبتنی بر

الگوي شبكه اى ما می توانند با يكديگر تلفیق شوند و الگوى شبكه اي

ديگر ،از بافت مفهومی گفتمان این نمونه چنین بر می آيد که جزء

فرخزاد ( )24توجه كنيد:

 -و عشق و ميل و نفرت و دردم را

مفهومى بدن انسان در درونداد اول ،خود در قالب ارتباط با فضاى

موشي به نام مرگ جویده است

احساس است» مفهوم سازي شده است .درونداد دوم شبکه آمیخته در

آمیخته برآمده از شبكه قراردادى ديگری تحت عنوان «انسان ظرف

در غربت شبانه قبرستان

جاندارپنداری مرگ و كاربرد استعاره «مرگ حیوان است» بخشی از

پیش زمينه نيز نمایان گر كنش گر قصدمندي است که به از بین بردن

«مرگ شتری که پشت در خانه همه می خوابد» را در زبان روزمره

از طريق استعاره سطح عام «رویداد کنش است» سازمان دهی شده

چیزی اقدام میکند .ساختار انتزاعى مشترك شبکه ما در پیش زمينه

اندیشه و تفکر استعاری عامیانه ماست که بر اساس آن عبارتی نظیر

است .پیامد این باور استعاری متعارف در نظام مفهومی اين است که

استفاده مى كنيم .فروغ فرخزاد در بخش پایانی این نمونه شعری از

ما رویدادهایی نظیر مرگ را زاییده قصد و اراده یک کنش گر فعال

همین استعاره مفهومی بهره برده است و سپس با پیچیده سازی و بیان

می دانیم .پس همان طور که کنشها ،کنش گر دارند ،رویدادهايي نظير

نامتعارف حوزه مبدأ حیوان در قالب موش و کنش برآمده از حيوان در

مرگ نیز چنین هستند .بر اين اساس «مرگ حیوان است» سطح

قالب جویدن عبارت زبانی بدیعی را خلق کرده است .بدين طريق مرگ

خاص ترى از يك استعاره عام را به نمايش مى گذارد .قائل شدن به

به منزله حيوانى نظير موش مفهوم پردازی شده كه قادر به جويدن

عناصر مفهومى مرتبط زمينه ساز تعامل درونداهاى شبكه آميخته در

احساساتى نظیر عشق ،اميد و نفرت است.

پیش زمينه با فضاى ذهنى قبرستان شده و جنبه هايي از اين فضا در

اکنون به تحلیل روشن تر فرآيندهاى مفهوم سازى موثر در شكل گیری

اين خالقيت شاعرانه و چگونگی ارتباط عوامل دخيل در آن بر مبنای

داخل هر دو درونداد شبكه مد نظر برانگیخته مى شود .جزئيات مرتبط

آميخته قراردادي دانست كه در پس آن فضای ذهنی قبرستان با عناصر

 3به نمايش گذاشته شده است.

با شيوه تعامل اين فضاها و فرآيند پیدايش یک آمیختگی بديع در شكل

نظریه آمیختگی توجه کنید .نمونه حاضر را مى توان مبتنى بر شبكه

شكل  .3كالن الگوی تلفيقى بر اساس نمونه ای از شعر معاصر
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پیچیده سازی استعارى و الگوهای شبکه ای

بحث

استعارى ياد شد .تفاوت اصلى خرده الگوهاي مذكور اين است كه الگوي
اول نمايان گر بازتاب یک فضاى ذهنى ساده يا فضاى آميخته برآمده از

زمانی که یک فضای ذهنی ساخته شد به سایر فضاهای ذهنی که در

يك شبكه در پس زمينه ،به داخل شبكه ديگری است كه دروندادهاى آن

طول مکالمه ایجاد شده اند ،متصل می گردد .در هر لحظه از مکالمه یکی

نقش فضاهاى پيش زمينه را ايفا مى كنند .قائل شدن به برخي اطالعات

از فضاها پایه محسوب می شود ،یعنی فضایی که برای ساخت فضای

مرتبط و متجانس سبب تعامل اين فضاها با يكديگر شده و جنبه هايي از

ذهنی جدید در دسترس باقی می ماند .همان طور که مکالمه جریان پیدا

فضاي پس زمينه در قالب هر دو درونداد شبكه آميخته در پيش زمينه به

می کند و طرحواره های بیشتری برانگیخته می شوند بین فضاهای ایجاد

صورت همزمان برانگیخته يا به تعبيرى منعکس مى شود ،اما در الگوي

شده ارتباط برقرار می شود و فضاهای ذهنی در میان شبکه ها منتشر

دوم ،دو شبكه آميخته وجود دارد كه برخى از عناصر مفهومى درونداد

می شوند .اصل دسترسی باعث ارتباط عناصر همسان در فضاهای ذهنی

نخست شبكه دوم ،پيش تر در قالب شبكه اول و فضاى آميخته برآمده

می گردد .این اصل می تواند هم در مورد فضاهای ذهنی پیشین و هم

از آن مفهوم پردازي شده است و سپس به صورت مرحله اى در جريان

فضاهای ذهنی پسین به کار رود ( .)14 ،8اگرچه در نظريه آميختگی های

تلفيق دروندادهاى شبكه دوم جزئيات ديگري نيز به آن افزوده شده و

مفهومی از همين فضاهاى ذهنى به عنوان بسته هاى موقت و پويا از

به فضاى آميخته شبكه دوم فرافكن مى شود.

ساختار مفهومى استفاده مى شود ،اما مواردى از آمیختگی نيز وجود

عالوه بر دو خرده الگوهاي شبکه ای مذكور ،حالت ديگری را هم

دارد كه به صورت قراردادى شده در آمده اند ،يعنى در نظام مفهومی
ذهن ما تبديل به ساختار دانشى نسبتا ثابت (نه تماماً ثابت) شده اند.

مى توان در نظر گرفت که بر اساس آن بازتاب یک فضاى ذهنى ساده

يا فضاى آميخته برآمده از يك شبكه در پس زمينه به داخل شبكه

استعاره هاى متعارف نمونه اى از همين موارد هستند ( .)13بنابراين،

ديگری كه دروندادهاى آن نقش فضاهاى پيش زمينه را ايفا مى كنند،

شبكه هاى آميخته اى كه شالوده فضاى عام آنها از طريق استعاره هاى

جزئيات خاصى را به برخى اطالعات هر دو درونداد شبكه آميخته ما

متعارف فراهم شده اند را مى توان به عنوان بسته بندىهاي مفهومى

به صورت همزمان ضمیمه مى كند .از طرف ديگر در کنار این فرآیند،

در نظر گرفت كه اگرچه در شكل گيري و ارتباط كلى فضاهاى آنها
ساختارهای دانشی نسبتاً ثابتي دخيل است ،اما در عين حال جنبه هاى

شبكه آميخته ديگري هم نيز وجود دارد كه برخى از عناصر مفهومى

درونداد نخست شبكه واقع در پیش زمينه ،پيش تر در قالب فضاى

از انعطاف و پويايي را نيز نشان مى دهند و اطالعات خاص موجود در

آميخته برآمده از آن مفهوم پردازي شده است و سپس در جريان تلفيق

آنها مى تواند در جریان يك مكالمه يا متن بر اساس انگيزه هاى مختلفى

دروندادهاى شبكه واقع در پیش زمينه جزئيات بيشترى نيز به آنها

از جمله تجربيات فردى و برداشت هاى منظرى ،انسجام مفاهيم در

افزوده مى شود .اين همان شرايطى است كه از آن به عنوان كالن الگوي

ذهن ،گفتمان يا متن و غيره دستخوش تغيير شوند.

حاصل از تلفيق دو خرده الگوهاي شبكه اى ياد كرديم.

در مجموع مباحث فوق مى توان شرايط مختلفی از انتشار فضاهای ذهنی
در میان شبکه هاي آميخته در نظر گرفت .اين امكان وجود دارد كه

نتیجه گیری

دروندادهاي يك شبكه آميخته قراردادى نقش فضاهاى پيش زمينه اى

نظريه آميختگی مفهومی كه از يك سو با نظريه استعاره مفهومى و از

را ايفا مى كنند كه در پس آنها يك فضاى ذهنى ديگر به صورت

سوى ديگر با نظريه فضاهاى ذهنى شباهت دارد ،مى تواند بر مبناي

مشترك قرار گرفته است .فضاى ذهنى در پس زمينه هم خود مى تواند

تبيين نحوه تعامل فضاهاى ذهنى و ارتباط شبكه هاى آميخته اى كه

فضايي آميخته باشد كه از تلفيق درونداهاى يك شبكه قراردادي يا

شالوده فضاى عام و ساختار انتزاعى مشترك برخی از آنها از طريق

غيرقراردادي به وجود آمده است .اين همان شرايطى است كه از آن

استعاره هاى متعارف سازمان دهى شده اند و در عين حال جنبه هاى از

به عنوان اولين الگوى شبكه اي جهت تحليل روشن ابعاد پیچیده سازی

انعطاف و پويايي را نيز نشان مى دهند ،شرح دقيق ترى از آن چه که

استعارى ياد شد .از سوى ديگر ارتباط فضاهای ذهنی مى تواند بر مبناى
دو شبكه آميخته باشد كه شالوده فضاى عام اين شبكه ها غالباً بر اساس

در نظريه استعاره مفهومى به عنوان پیچیده سازی استعارى در شعر
بر مبناى تفكر و زبان روزمره ياد مىشود ،فراهم كند .اين پژوهش بر

استعاره اى متعارف شكل گرفته است و برخى از عناصر مفهومى درونداد

اساس نوع مفاهيم و نحوه تعامل آنها جهت پیچیده سازی استعارى ،دو

نخست شبكه آميخته دوم ،پيش تر در شبكه آميخته اول و فضاى

خرده الگوي شبكه اى مستخرج از منتخبى از اشعار معاصر فارسى به

آميخته برآمده از آن مفهوم پردازي شده باشد .از اين روند به عنوان

دست داد كه مى توانند به عنوان بخشى از يك الگوی بزرگتر جهت

الگوي شبكه اى دوم جهت تحليل جنبه هاى روشن ترى از پیچیده سازی
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مجله تازه های علوم شناختی

1400 پاییز،3 شماره،23دوره
 نسخه نهایی با،و اعمال برخی اصالحات توسط دیگر نویسندگان

 اين الگوها بر اساس.توصيف جنبه هایى از خالقيت استعاري باشند

.مسئولیت نویسنده دوم تدوین گردید

، برداشت هاى منظرى،تبيين انگیزه هاى مبتنى بر تجربيات فردى

انسجام مفاهيم در ذهن و گفتمان به واکاوی جنبه هايي از چگونگی

منابع مالی

درهم تنیدگی مفاهیم و ارتباط عواملي دخيل در جريان فرآيند

برای انجام این پژوهش از هیچ موسسه یا سازمانی کمک مالی دریافت

مفهوم سازي مى پردازند كه نظريه استعاره مفهومى قادر به توصيف

.نشده است

.جامع تمام ابعاد آن نيست

تشکر و قدردانی

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق در پژوهش

10120390962003 مقاله حاضر بخشى از پایان نامه ثبت شده با كد
 بدينوسيله.در دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركزى است

 هیچ گونه آزمايش بالینی بر روي انسان يا،در جریان انجام این پژوهش

.مى کنیم

.شدهاند

 تشكر،از كليه اساتيدی كه ما را از نظراتشان بهره مند نمودند

 کلیه اصول مرتبط با اخالق نشر نیز رعایت.حيوان صورت نگرفته است

تعارض منافع

مشارکت نویسندگان

.نويسندگان مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی ندارند

 پس از بازبینی.پیشنویس مقاله توسط نویسنده اول انجام شده است
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