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Abstract  
Idioms are an inseparable part of any language. Therefore, people frequently 

use them in everyday speech. Since idioms have complex semantic structures, 

in order to understand their meaning and main message, one needs to use their 

allegorical meaning depending on the different semantic fields to which they 

belong. In this research, authors tried to explain the concepts of Persian idioms 

with the help of Conceptual Blending theory of Fauconnier and Turner (2002). 

This research method is a qualitative one. Authors consider numerous idioms 

in Persian language but due to the limitations they had in data analysis, they 

selected 15 of the most frequent ones among them and used them in this 

research. The results revealed that we can explain and describe the idioms on 

the basis of the Conceptual Blending theory; in this way and by conceptually 

combining the elements of illustration with the figurative atmosphere which 

exists in the idioms, we can understand their meanings and intentions. 

Keywords: Idiom, Conceptual blending, Metaphor, Mental image, 

Conceptual space. 
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 نظریة برمبنای فارسي هایاصطالح مفهوم و معنا تبيين و بررسي
 مفهومي آميختگي

  غزل باغبانی 
 گاهدانش انسانی، علوم دانشکده همگانی، شناسیزبان تخصصی دکتری دانشجوی

 ایران تهران، نور،پیام
  

 ایران هر،بوش نور،پیام دانشگاه انسانی، علوم دانشکده همگانی، شناسیزبان استادیار فاطمه کرمپور

 چکیده
شوند. وفور یافو ميافراد به روزمرۀدهند و در گفتار ها، بخش جدانشدني از زبان را تشکيل مياصطالپ
اي هستند و درک معنا، مفهوم و پيام اصلي آنها، مستلزم درنظرگرفتن ها داراي ساخو معنایي پيچيدهاصطالپ

شان اسو. در پژوهش حاضر، نگارندگان با کمک هاي معنایي متفاوتبه حوزهباتوجه کاربرد معناي مجازي
روش اند. هاي فارسي پرداخته(، به تبيين معنایي اصطالپ2002) نظریة آميختگي مفهومي فوکونيه و ترنر

اند؛ اما شمار اصطالپ در زبان فارسي پرداختهنگارندگان به بررسي بيپژوهش حاضر، از نوع کيفي اسو. 
هاي رایج زبان فارسي نمونه از اصطالپ 15هاي خود در این پژوهش به دليل کمبود فضا، براي تحليل دادهبه

ها کمک اند. نتيجه حاکي از آن بود که نظریة آميختگي مفهومي، به تبيين و توصيب اصطالپکرده اکتفا
ها، کند، بدین صورت که از تلفيق مفهومي عناصر تصویرسازي و فضاي تصویري موجود در اصطالپمي
 . ان به معنا و مفهوم آنها پي بردتومي

 .مفهومي فضاي رهني، تصویر ه،استعار مفهومي، آميختگي اصطالپ، ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 0
بي هاي زباني )اعم از ادسازيکند برخي مفهومیکي از نظریات معنایي جدید که تالش مي

اسو  1و ريرادبي( را در چارچوبي منسجم تحليل کند، نظریة آميختگي مفهومي
 هاي مهم دربارۀ فرایندهاي(. نظریة آميختگي مفهومي یکي از نظریه00: 1130)پورابراهيم، 

ا گيرد و آن را بشناختي اسو. طبق این نظریه، رهن انسان ساختارها را از یک قلمرو مي
و مفاهيم جدیدي را  2گونه، تصاویر رهنيعناصري در قلمروي دیگر ترکيب کند و این

ميختگي، در حقيقو، عملکردي رهني و بنيادین در انسان اسو که اصول دهد. آشکل مي
بر این باورند که آميختگي بخشي  (2002) 1و ساختار خاص خود را دارد. فوکونيه و ترنر

 تواند فضاهايشود و این امر که انسان مياساسي از ماهيو و طبيعو انسان محسوب مي
مدرن  شناختي، به فرديلحاظ زبانند، او را، بهو مفهومي متناقض را با هم ترکيب ک 5رهني

. آميختگي مفهومي از موضوعات حوزۀ (2011)اردبيلي، کند و پيشرفته تبدیل مي
در  دهيتنرهمدي فضاهاي مفهومي ريگشکلشناسي شناختي اسو که به تبيين مسئلة معني

شناسي شناختي به بررسي رابطة بين نظام (. معني00: 1130پردازد )پورابراهيم، زبان مي
(، 1331(. همچنين، ترنر )10: 1132پردازد )اردبيلي، مفهومي و ساختار معنایي در زبان مي
 شناختي روزمره پرداخته اسو، عقيده دارد آميختگيکه به تحليل برخي از ساختارهاي زبان

 رود.بخشي از تفسير معنایي و کاربردي این ساختارها به شمار ميمفهومي 
هاي رایج فارسي هدف از پژوهش حاضر، تبيين و توصيب معنا و مفهوم اصطالپ

حليل توان از نظر معنایي تها را ميبرمبناي نظریة آميختگي مفهومي اسو. مفهوم اصطالپ
که نظریة هندۀ آنها پرداخو. ازآنجایيدهاي معنایي تشکيلو بررسي کرد و به تحليل مؤلفه

ندگان کند، نگارآميختگي مفهومي، به درک چگونگي ایجاد مفاهيم پيچيده کمک مي
 اند که آميختگي مفهومي تا چه حد قادر اسو در تبيين و توصيبدر پي پاسخ به این پرسش

سي ان فارهاي رایج زباصطالپ ليوتحلهیتجز بادررابطهها نقش داشته باشد. اصطالپ
مبناي نظریة آميختگي مفهومي، پژوهشي مستقل صورت نگرفته اسو؛ اما پژوهشگران بر

 انههاي عاميها، قصههاي مختلب، مانند داستانمتعددي، با استفاده از این نظریه، در حوزه

                                                            
1. conceptual blending 

2. mental images 

3. Fauconnier, G., & Turner, M. 

4. mental spaces 
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تار هاي قرآني و ساخایراني، علوم قرآني )سبک بالري قرآن، وجوه و نظایر، تصویرسازي
اند. دسو زده به پژوهش هاي فارسي خودماني جوانان،گيري اصطالپروند شکل زباني( و

ل اند، اما به دليهاي پرشماري در زبان فارسي پرداختهنگارندگان به بررسي اصطالپ
هاي کمي در این مقاله گنجانده شده اسو. همچنين، این نوع محدودیو قالب مقاله، داده

 هايها در حوزهي پژوهش درخصوص سایر اصطالپتواند الگویي باشد براپژوهش مي
يعي بسيار وس کاربردها که در گفتار روزمرۀ افراد جامعه المثلمختلب و همچنين ضرب

 دارند.

 . پیشینۀ پژوهش2
شود. هاي مرتبط با موضوع آميختگي مفهومي اشاره ميدر این بخش، به پژوهش

اند. و بررسي در این حوزه پرداختهپژوهشگران متعدد ريرایراني و ایراني به تحقيق 
آراز شد. فوکونيه و  1335آميختگي مفهومي از سال نظریة  ي، مطالعات دربارۀطورکلبه

نظریة »هاي شناختي پيشين، و همچنين براي تکميل و تبيين به نظریه( باتوجه1335ترنر )
از فوکونيه « فضاهاي رهني»( و نظریة 1310) 2ليکاف و جانسون از 1«معاصر استعاره

اند. پژوهشگران ایراني، نوشته« ادرام مفهومي و بيان رسمي»اي با عنوان (، مقاله1315)
ب، مانند هاي مختلدر حوزه ليوتحلهیتجزکمک نظریة آميختگي مفهومي، به بررسي و به

ایراني، علوم قرآني )سبک بالري قرآن، وجوه و نظایر،  هاي عاميانةها، قصهداستان
دماني هاي فارسي خوگيري اصطالپهاي قرآني و ساختار زباني( و روند شکليتصویرساز

هاي رایج زبان فارسي پژوهشي مستقل صورت اند؛ اما دربارۀ اصطالپجوانان، دسو زده
نگرفته اسو. همچنين، پژوهشگران ريرایراني، در تحقيقات وسيعي، به بررسي معنا و مفهوم 

، 1331، 1335(، فوکونيه و ترنر )2000ز جمله فوکونيه )اند؛ اآميختگي مفهومي پرداخته
(، گریدي و 2000) 5(، سمينو2000) 5جير(، دنسي2005) 1(، سيندینگ2001و  2002

 (.1333) 0همکاران

                                                            
1. the contemporary theory of metaphor 

2. Lakoff, G., & Johnson, M. 

3. Sinding, M. 

4. Dancygier, B. 

5. Semino, E. 

6. Grady, J. et al. 
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 به معرفي نظریة آميختگي مفهومي اندیشيدن ما، وۀيش(، در کتاب 2002فوکونيه و ترنر )
و  ، به بررسي معنا«آميختگي مفهومي، صورت و معنا»اند. همچنين آنها در مقالة پرداخته

خصوص علوم اجتماعي مفهوم آميختگي مفهومي و نقش مهمي که در زندگي روزمره، به
هش، با (. آنها در این پژوFauconnier & Turner, 2003اند )و رفتاري دارد، پرداخته

روابط بين اَشکال زباني و الگوهاي ساخو معنا از طریق ادرام مفهومي و  درنظرگرفتن
ال براي ایجاد و انتق يویژه دستور زبان( را ابزار فرهنگيِ محکمسازي، زبان )بهفشرده
اند. اند و آميختگي را ویژگي مهمي در دستور زبان به شمار آوردههاي ترکيبي دانستهطرپ

تار اي از ساخشده و جنبههاي مستقل تعييناي از صورتان متشکل از مجموعهدستور زب
 ة آن اسو.افتیتکاملمفهومي و 

(، نشان داده اسو که 1322) 2ا ر جویس 1اوليس(، با اشاره به کتاب 2005سيندینگ )
تواند فرایندهاي آميختگي ترکيبي سودمندي حاصل از فضاهاي محتواي این کتاب مي

هاي گسستة متن به اتحاد توان در پس روایواي که ميگونهي را ممکن سازد، بهرهني مواز
 (.10: 1135و پيوستگي دسو یافو )اردبيلي و همکاران، 

 توان به افراد ریل اشاره کرد: از پژوهشگران ایراني، مي 
سازي شهادت در کاربسو نظریة آميختگي مفهومي در مفهوم»( در 1130پورابراهيم )

، از منظر آميختگي مفهومي، به بررسي شواهد شعري مربوط به ادبيات «ایداريشعر پ
سازي پایداري با مضمون شهادت پرداخته اسو. نتيجة این بررسي نشان داد که در مفهوم

هاي دروندادي پرواز، رروب، رویش و شعري شهادت، حوزۀ دروندادي شهادت با حوزه
اي دروندادي در ترکيب با فضاي شهادت، تلفيق شده اسو. این چهار فض زانیربرگ

سازند و به زندگي پس از مرگ، اعتال و فضاهاي آميختة ريرممکني را در عالم واقع مي
کمک توان بهطورکلي، این پژوهش نشان داد که ميکنند. بهجاودانگي شهيد اشاره مي

حوزۀ  در اينظریة آميختگي مفهومي، به چگونگي ایجاد مفاهيم پيچيده و چندمؤلفه
 پایداري پي برد.

هایش از منظر ساختار زمان در رمان چشم»( در مقالة 1135خواه و همکاران )دعوت
اند. سازي زمان در قلمروي زبان پرداخته، به بررسي شيوۀ مفهوم«شناسي شناختيمعني

                                                            
1. Ulysses 

2. Joyce, J. 
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 همچنين، آنها با اتکا بر نظریة فضاهاي رهني و گونة متأخر آن، یعني آميختگي مفهومي،
به بررسي ساختار زمان براساس رویدادهاي داستان و نحوۀ پيوند خوردن این رویدادها در 

ير اند که فضاهاي روایي در یک مساند. آنها به این نتيجه دسو یافتهزنجيرۀ زمان پرداخته
پایة  یابند و این فضاها، برزماني، براساس سه عنصرِ زاویة دید، کانون و رویداد، ساختار مي

جيرۀ اند و زنبه الگویي مفهومي، به یکدیگر پيوند خوردهي دروني خود، و باتوجهاجزا
 دهند. رویدادهاي داستان را شکل مي

بررسي فضاهاي رهني در متون خبري »(، در مقالة 1135عامري و همکاران )
 کننده، در چارچوب نظریة فضاهاي رهني، به بررسي اخبار منعکس«هاي ایرانروزنامه

اند. نتایج پژوهش نشان داد که نویسندگان اخبار، پرداخته زبانيفارسهاي توسط روزنامه
افکار و عقاید خود را به مخاطبان القا و جریان انعکاس  با استفاده از فضاهاي رهني متفاوت،

ل کنند که فضاي پایه، یعني تيتر خبري، بر مبناي آن شکیي هدایو ميوسوسموخبر را به 
 اشد.هاي خبري کاربرد داشته بتواند در تحليل گفتمانگرفته اسو و نتایج پژوهش مي

ناشناسي شناختي و کارکرد نظریة مع( در رسالة دکتري خود، با عنوان 1132اردبيلي )
 با درنظرگرفتن نظریة آميختگي مفهومي هاي عاميانه ایراني،آميختگي مفهومي در قصه

طور به دستاوردهاي معناشناسي شناختي به(، در تالش بود که باتوجه2002فوکونيه و ترنر )
ي و یطور خاص، تخيل، تصویرسازي، ماهيو پویاعام و نظریة آميختگي مفهومي به

ل هاي عاميانة ایراني بررسي کند تا بتواند به تحليخالقيو فرایندهاي ساخو معنا را در قصه
که  دهندۀ این بودها دسو یابد. نتایجي که حاصل شد، نشانتري از روایوو خوانش دقيق

ي قابليو و ظرفيو کافي براي توصيب خالقيو و پویای تنهانهنظریة آميختگي مفهومي 
 دهد.معناساز را دارد، بلکه تبيين متفاوت و جدیدي را نيز ارائه ميفرایندهاي 

شناسي شناختي )کاربسو روایو»(، در مقالة خود با عنوان 1131برکو و همکاران )
عناسازي ، به تبيين چگونگي فرایند م«هاي عاميانة ایراني(نظریة آميختگي مفهومي بر قصه

اند. ني، از منظر آميختگي مفهومي، پرداختهپردازي در دو قصة عاميانة ایراو شخصيو
اسو  هاي عاميانههدف از پژوهش آنها، تبيين فرایند تخيل و فرایندهاي معناسازي در قصه

و. نتایج ها دسو یافتري از این روایوتا شاید براساس آن، بتوان به تحليل و خوانش دقيق
ایراني  هاي عاميانةبر قصهحاصل حاکي از آن بود که کاربسو نظریة آميختگي مفهومي 

. کندها کمک ميتر این قصهطور عام، به درک ژرفهاي عاميانه بهطور خاص و قصهبه
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پيوستگي معنایي متن از منظر نظریة »(، در مقالة دیگري با عنوان 1135برکو و همکاران )
عنایي م به مباني نظریة آميختگي مفهومي، به بررسي پيوستگي، باتوجه«آميختگي مفهومي

تایج اند. نهاي عاميانة ایراني پرداختهترین عوامل ساخو معناسو، در قصهکه یکي از مهم
گي تواند در تحليل پيوستها نشان داد که کاربسو نظریة آميختگي مفهومي ميبررسي

معنایي و تفسير متن از منظر معناشناسي شناختي راهگشا باشد و همچنين، با استفاده از 
توان چگونگي تصویرسازي در رهن شده در این نظریه، ميرفضایيِ مطرپانگارۀ چها

 مخاطب و پيوستگي معنایي این تصاویر را با هم نشان داد.
يري گنقش فرایند تلفيق مفهومي در روند شکل(، در پژوهشي با نام 1111جوانمرد )

، بيشتر فارسيبه این نتيجه دسو یافو که در زبان  هاي فارسي خودماني جوانان،اصطالپ
هاي ساده و از نظر نوع هاي عاميانة خودماني جوانان، از نظر ساختاري، جزء تلفيقاصطالپ

 ي دومنظرند. هاقيتلفسازي، جزء پارچهشبکة یک
تواند با کمک آميختگي مفهومي، به دهند چگونه رهن ميها نشان مياین پژوهش

درک  وجودآمدن معنا ونایي، باعث بهمفاهيم پيچيده دسو یابد و با ایجاد پيوستگي مع
 شود.صحيح معنا و مفاهيم 

 . مباني نظری 0

 شود. در این بخش، به ادبيات نظريِ مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته مي

 . اصطالح0ـ0 
وران کنند. گویشدر ارتباطات روزمره، افراد از زبان، اشارات و حرکات بدني استفاده مي

، آنها شناسند و به هنگام نيازي برقراري ارتباط با دیگر افراد را ميهاهر جامعة زباني نشانه
ها اشتباهي رخ دهد که برند؛ اما گاهي ممکن اسو در استفاده از این نشانهمي به کاررا 

توسط فردي و با درک صحيحِ موقعيو رفع  سوءتفاهماین  بساچهمنجر به بدفهمي شود، 
 (.1: 1115گردد )شقاقي، 
هایي حاوي یک واژه یا بيشتر که عددي از اصطالپ وجود دارد: عبارتتعاریب مت

(؛ به 2005، 1شان متفاوت اسو )وکاچووادهندهمعناي کل آنها با معناي اجزاي تشکيل

                                                            
1. Vokacova, J. 
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ميان آنچه گفته  ،هایي که در آنها(؛ عبارت1331، 1لحاظ معنایي تيره و استعاري )مون
هایي که معني (؛ عبارت2001، 2شود و آنچه موردنظر اسو، تفاوت وجود دارد )الوالمي

، 1دهندۀ آنها هستند، تفاوت دارد )ایبلمجازي آنها با معني کلماتي که اجزاي تشکيل
(. از منظر 1333، 0؛ تيتون و کانين1371، 5؛ نانبرگ1313 5؛ گيبس و همکاران2001

عنوان انگيزۀ معنایي در توليد و زوکارهاي استعاره، مجاز و دانش متعارف بهشناختي، سا
پذیري معنایي استعاره، مجاز توان گفو که بخشرو، ميها دخيلند؛ ازایندرک اصطالپ

هاي مختلبِ ها دخالو دارند. طبق نظریهو دانش متعارف در تعيين معناي اصطالپ
تعاریب  به این، باتوجهنی؛ بنابراوجود دارد طالپهاي متفاوتي از اصپژوهشگران، تحليل

ر توان از سایدليل داشتن ماهيو ريرمنطقي، ميها را بهتوان اظهار داشو که اصطالپمي
( چنين 1313) 7به موارد رکر شده، گيبس و نایاکمقوالت جدا کرد. در این راستا و باتوجه

توان از معناي اجزاي آن تشخيص نمي ساختاري که معناي آن را»تعریفي ارائه داده اسو: 
 (. 11-12: 1131الدیني، مهند و شمس)راسخ« داد.

هاي اصطالحي به واژه یا (، اصطالپ یا عبارت10: 1112پور )همچنين، به گفتة نيلي
ليل دشود که داراي ساخوِ  ابو و معناي خاصي هستند و بههایي گفته ميواژهمجموعه

ن هاي آتوان از معناي لفظي واژهناي مجازي، مفهوم آن را نميشيوۀ بيان تصویري یا مع
« اصطالپ»صورت استعاره یا تشبيه هستند. گاهي گونه تعبيرهاي مجازي بهحدس زد. این

در شکل،  «المثلضرب»و « اصطالپ»شود. تفاوت بين اشتباه گرفته مي« المثلضرب»با 
واساس کامل با ساختماني استوار بر پایهاي جمله وحکمامثالآنهاسو.  عملکردو  ساختار

اي هاند که ابتدا باید در جملها عباراتي مصطلح و عمومياسو؛ اما اصطالپ رييتغرقابلير
جایگزین شوند تا عباراتي کامل حاصل آید. این عبارت کامل نيز، برحسب قيد زمان، 

 فاعل و مفعول، متغير اسو. 

                                                            
1. Moon, R. 

2. Laval, V. 

3. Abel, B. 

4. Gibbs, R. W. et al. 

5. Nunberg, G. 

6. Titone, D., & Connine, C. 

7. Nayak, N. P. 
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هاي ر معنایي تبيين و توصيب کرد و به تحليل مؤلفهتوان از نظها را ميمفاهيم اصطالپ
گي توان به کمک نظریة آميختکه ميدهندۀ آنها پرداخو و ازآنجایيمعنایي اجزاي تشکيل

مفهومي، به چگونگي ایجاد مفاهيم پيچيده پي برد، نگارندگان در نظر دارند با استفاده از 
هاي ه تحليل معنا و مفهوم اصطالپ(، ب2002نظریة آميختگي مفهومي فوکونيه و ترنر )

 فارسي بپردازند. 

 شناسي شناختي . معني2ـ0
معناي زباني  عةمطالاسو که به  شناسي شناختيزبانشناسي شناختي، بخشي از جنبش معني

 پردازد. مي
ان ادبيات هاي زبتوانسته اسو مبناي بسياري از پژوهششناسي شناختي تاکنون معني

، دستاوردهاي نظري 1ویژه استعارۀ مفهوميشناسي شناختي و بهقرار گيرد. نظریة معني
( عقيده دارد که 2010) 2نویني در حوزۀ معني زبان و نيز معناي زبان ادبي دارد. کوچش

اقع، یابد؛ دروستعاري تجلي مياستعارۀ مفهومي امري تصوري و رهني اسو که در زبان ا
هاي مفهومي، یعني دو حوزۀ مبدأ و مقصد، اسو که حوزۀ مند بين حوزهنظام 1نگاشتي

اي انتزاعي محسوب اي در حيطة تجربيات محسوس بشري و حوزۀ مقصد حوزهمبدأ حوزه
 (. 07 -05: 1130شوند )پورابراهيم، مي

ي هستند که دربارۀ کاربردهاي استعاره ( از دانشمندان شناخت1310ليکاف و جانسون )
 کنيم،هایي که با آنها زندگي مياستعاره ویژه، با کتاباند و بههاي مهمي داشتهپژوهش

اند. طبق نظر آنها، استعاره تنها براي باعث تغيير نگرش ما نسبو به استعاره شده
فور کرده اسو که هاي شاعرانه نيسو، چراکه در زندگي روزمرۀ ما چنان نپردازيخيال

کنيم، در اندیشيم و عمل ميتوان ابراز داشو که دستگاه مفهومي ما، که بر پایة آن ميمي
(؛ بنابراین، ساختار مفهومي بر پایة Johnson: 1980 Lakoff &راتِ خود، استعاري اسو )

یابد که منظور از نگاشو، تطابق بين دو حوزۀ اي، سازمان ميحوزههاي مياننگاشو
اند که (. همچنين، آنها پي برده125: 1135خواه و همکاران، فهومي اسو )دعوتم

کاربردهاي استعاره، محدود به حوزۀ مطالعات ادبي و کاربرد واژه، عبارت یا جمله نيسو 

                                                            
1. conceptual metaphor 

2. Kovecses, Z. 

3. mapping 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C


 0011 | نامه کرونا ویژه | 8سال |  علم زبان | 111

 

(& Johnson: 1980 Lakoffبلکه استعاره نقش مهمي در شناخو و درک پدیده ،) ها و امور
 (. 120: 1113دارد )هاشمي، 

، به نقد دیدگاه سنتي به استعاره «نظریة معاصر استعاره»(، در مقالة 1332ليکاف )
پردازد. از دیدگاه سنتي، زبان به دو بخش حقيقي و مجازي یا ادبي و روزمره تقسيم مي
شود. طبق این دیدگاه، استعاره انواع مختلب و کارکردهاي گوناگوني دارد؛ اما یک مي

(، استعارۀ 1131سازي و آراستن گفتار اسو. طبق نظر کوچش )کارکرد اصلي استعاره نو
مفهومي عبارت اسو از فهم حوزۀ مقصد براساس حوزۀ مبدأ و اصل استعاره بر پایة 

هاي استعاري را استخراج ها استوار اسو. آن حوزۀ مفهومي که از آن، عبارتنگاشو
م دارد و آن حوزۀ مفهومي کنيم تا حوزۀ مفهومي دیگري را درک کنيم، حوزۀ مبدأ نامي

: 1135شود، حوزۀ مقصد ناميده شده اسو )روالفقاري و عباسي، که بدین روش درک مي
103- 111.) 

 . آمیختگي مفهومي0ـ0
( این 2002، فوکونيه و ترنر )بارنياولاي در حوزۀ شناختي اسو. آميختگي مفهومي نظریه

ائه ش آنها در ایجاد معني و پيوستگي ارنظریه را براي معرفي فضاهاي آميختة مفهومي و نق
ریة دنبال تبيين ساختارهاي نوظهوري اسو که نظکردند. این نظریه، با مدلي چهارفضایي، به

(. 05: 1130؛ پورابراهيم، 15: 1132استعارۀ مفهومي در تبيين آنها ناکارآمد اسو )اردبيلي، 
اي استعارۀ مفهومي ة دوحوزهاي را جایگزین نمون( نمونة شبکه2002فوکونيه و ترنر )

اسو. از  2، یک فضاي آميخته و یک فضاي عام1کردند که متشکل از فضاهاي دروندادي
اره توان چند پدیدۀ مرتبط با استعوسيلة آن، مياي این اسو که بههاي نمونة شبکهمزیو

هاي یافو و به توصيب پدیدهتر از متون ادبي دسوهاي دقيقرا بررسي کرد، به تحليل
 (.01: 1130؛ به نقل از پورابراهيم، 2010مفهومي خاص پرداخو )کوچش، 

نظریة آميختگي مفهومي بيانگر دو فضاي رهني اسو که از مجموعة عناصر مرتبط به 
توانند با هم یک واحد را تشکيل دهند، بدین صورت که عناصر اند و ميهم ساخته شده

ا صورت انتخابي، به یک فضاي آميخته فرو بهاز فضاهاي مفهومي مختلب، با هم آميخته 
(، 2002آورند. فوکونيه و ترنر )شوند و در آخر، یک معناي جدید را به وجود ميفکنده مي

                                                            
1. input spaces 

2. generic space 
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رد اند و آن را پایة کارکبه توصيب عملکرد رهن پرداخته شيوۀ اندیشيدن ما،در کتاب 
اي هو قصه ورسومآدابهاي علمي، ادبيات، رهن در ساختن استعاره، حل مسئله، خالقيو

 (.11: 1132اند )اردبيلي، عاميانه معرفي کرده
( عقيده دارد که 2010هاي متفاوتي دربارۀ آميختگي وجود دارد؛ کوچش )دیدگاه

خته، بازتاب همتاهاي مبدأ و مقصدِ خود بر فضاي آميختة سوم نيستند؛ به فضاهاي آمي
عبارت دیگر، فضاهاي آميخته حاوي عناصر جدیدي هستند که از تلفيق سادۀ عناصر مبدأ 

اسو:  ندیفرا(، آميختگي حاوي سه 2001) 1آیند. به نظر کولسونو مقصد به وجود نمي
اي از یک فضا به عنصر یا عناصري شکيل، رابطه. در فرایند ت5و تحليل 1، تکميل2تشکيل

شود؛ در فرایند تکميل، الگوي ساختاري مربوط به از فضاي دیگر نسبو داده مي
شود؛ و در فرایند تحليل، با رخداد دروندادها، با اطالعات حافظة بلندمدت منطبق مي

کند، ا محدود ميي رزمانهمزمان اجرایي و رهني درآميخته سروکار داریم. آنچه این هم
 (.1130منطق موجود در خودِ حوزۀ آميخته اسو )پورابراهيم، 

دانسو هاي معنایي پویا مي(، زبان را ابزاري قوي براي برانگيختن سازه1337فوکونيه )
مطرپ کرد. به ادعاي او، فضاها  1335را در سال « نظریة فضاهاي رهني»، اساسنیبراو 

افتند. و اندیشيدن اتفاق مي گفتنسخنکه در پسِ فعاليو  دهندفرایندهایي را سامان مي
( نظریة آميختگي مفهومي را، برپایة نظریة فضاهاي رهني معرفي 1331فوکونيه و ترنر )

کردند و بر این عقيده بودند که این نظریه، چارچوبي براي بررسي پدیدۀ انسجام اطالعات 
 (.15 -11: 1131)برکو و همکاران،  کنددر رهن انسان فراهم مي

 ( اسو.2002انگاره یا مدل تعامل فضاهاي رهني فوکونيه و ترنر ) رندۀيدربرگ( 1شکل )
  

                                                            
1. Coulson, S. 

2. composition 

3. completion 

4. elaboration 
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 مدل تعامل فضاهای ذهنی .0شکل 

  

هاي مفهومي اند که فضاهاي رهني مجموعه( بر این عقيده50-57: 2002فوکونيه و ترنر )
، براي اهداف خاصي، مانند درک کردنصحبوو  فکرکردنکوچکي هستند که به هنگام 

« چارچوب» به نامشوند. فضاهاي رهني به یک دانش قياسي ، ساخته ميکردنعملکردن و 
 داستفادهمورهاي پویا در تفکر و زبان سازي نگاشوطورکلي، براي مدلشوند و بهمتصل مي

فرهنگ  ز بافو،فرض، این فضاها حامل ساختار اضافي اطور پيشگيرند. همچنين، بهقرار مي
شود، فضاهاي رهني با دایره و عناصر ( مشاهده مي1طور که در شکل )زمينه هستند. همانو پس

در فضاي رهني از طریق خطوط مشخص  موجود در آنها با نقطه و ارتباط بين عناصر موجود
ن یآورند؛ به ااند. عناصر فضاي عام اجزاي متناظر موجود بين دو فضا را به وجود ميشده

کند. عناصر و اجزاي متناظر آنها را مشخص مي 1صورت که فضاي عام، انطباق بينافضایي
هاي ناقص گيرد و با ایجاد انطباقهاي انتخابي از دروندادها شکل ميفضاي آميخته با فرافکني

هاي شناختي در فضاهاي مختلب در شبکه و فرافکني ساختار مفهومي بين فضاها، بين انگاره
( مشخص شده اسو؛ 1صورت یک مربع در شکل )دهد که بهرا شکل مي 2نوظهوريساختار 

                                                            
1. inner space 

2. emergent structure 
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وجودآمدن ساختار فضاي آميخته با ویژگي ساختارهاي فضاي درونداد باعث به تفاوت ویژگي
(، براساس شبکة آميختگي مفهومي، این 2002فوکونيه و ترنر )شود. این ساختار نوظهور مي

 اند:بندي کردهمآميختگي را در چهار گروه تقسي
 که به یک حوزه تعلق دارند. 1هاي سادهشبکه .1
که در آن هر دو حوزۀ درونداد، با چارچوب مشابهي که  2هاي انعکاسيشبکه .2

 گيرند.دارند، مبناي آميختگي قرار مي
که در آن دو درونداد داراي چارچوب مجزا هستند، اما  1ايحوزههاي تکشبکه .1

 شود.فقط یکي از آنها در آميختگي مفهومي استفاده مي
که در آنها آميختگي مفهومي با استفاده از هر دو حوزۀ  5ايهاي دوحوزهشبکه .5

 گيرد.شناختي درونداد شکل مي
در همة  شود، بلکهنميتوان گفو که معنا تنها در آميختگي ساخته طورکلي، ميبه

اي که در سراسر شبکه زمينههاي پيشفضاهاي درونداد رهني )عام و آميخته( و قالب
زمان پردازش موجودند، قرار دارد؛ در واقع، فضاهاي درونداد و فضاي آميخته، هم

 (.13-20: 1131شوند )برکو و همکاران؛ مي

 . تحلیل و بحث0

. ها با شيوۀ بيان عادي متفاوت اسوتعبيرها و اصطالپهاي معناشناختي و ساختاري ویژگي
؛ این دهندۀ آنها نيسوها حاصل از معنا و مفهوم اجزاي تشکيلمعناي اوليه یا حقيقي این عبارت

معنا و  آوردندسوبهشوند و معناي مجازي دارند. براي صورت ريرمستقيم بيان ميعبارات به
 (. 1112پور، یابي کرد )نيليي متفاوتي معادلهاوهيه شبتوان آنها را ها، ميمفهوم اصطالپ

ها، حاصل تصورهاي رهني و تعبيرهاي استعاري طورکلي، معناي مجازيِ اصطالپبه
به بافو موردنظرشان اسو؛ چراکه تصورات استعاري ما از کارگيري آنها باتوجهدر به

 کند. اساس تفکر ما را سازماندهي ميوجهان پيرامون پایه

                                                            
1. simple network 

2. mirror network 

3. single – scope network 

4. double – scope 
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ه تبيين و توان بشده، ميهاي بيانبه این توضيحات و با درنظرگرفتن ویژگيباتوجه
ها، براساس نظریة آميختگي مفهومي، پرداخو. توصيب معنایي و مفهومي اصطالپ

هاي پژوهش به رکر چند دليل محدودیو قالب مقاله، براي تحليل دادهنگارندگان به
 ( قابل مشاهده اسو:1)اند که در جدول اصطالپ اکتفا کرده

 های فارسیاصطالح. 0جدول 

 فضای تصویری اصطالح 
عناصر 

 تصویرسازی
 معنای مجازی

0 
موهامو تو آسیاب سفید 

 نکردم.
 داشتنبرای بیان تجربه مو، آسیاب تغییر وضع

2 
خواهد هم هم خدا را می

 خرما را.
 خواهیبرای بیان زیاده خدا، خرما تغییر وضع

 زبان، نیش مار حس چشایی .مونهنیش مار میزبونش مثل  0
 برای بیان طعنه و
 کنایه زدن زیاد

 گرگ، مرگ تغییر وضع توبۀ گرگ مرگ است. 0
برای بیان اینکه شخصی 
پیوسته توبه کند، اما توبه 

 بشکند.

5 
تا تنور داغ است نان باید 

 پخت.
 تنور، نان حس بساوایی

کردن از برای بیان استفاده
 شرایط موجودموقعیت و 

 برای بیان شادی فراوان آسمان، حرکت فضا، حرکت کند.ها سیر میاو در آسمان 6

7 
او در آسمان هفتم سیر 

 کند.می
 برای بیان شادی فراوان .آسمان، عدد  فضا، حرکت

 حس بینایی خوره.چشمم آب نمی 8
چشم، آب 

 خوردن
 برای بیان ناباوری

9 
 وپای کسی رادست

 گردو گذاشتنتو پوست 
 تغییر وضع

دست، پا، پوست، 
 گردو

 برای بیان گرفتار کردن کسی

 داشتنبرای بیان تجربه گرگ، باران تغییر وضع دیدهمثل گرگ باران 01
 کم پیدا بودن ستاره، سهیل فضا، حس بینایی ستارۀ سهیل شدی. 00
 شدت خشمگین شدنبه حیوان تغییر وضع روی سگ کسی باال آمدن 02

 داغ کسی تازه شدن 00
حس بساوایی، 

 تغییر وضع
 داغ، تازه شدن

به یاد رنج گذشتۀ خود افتادن، 
 کشیدندوباره رنج

 باعث آشوب شدن آتش، به پا کردن تغییر وضع کردنپاآتش به 00
 شخص عصبانی و خشمگین برج، زهر، مار تغییر وضع برج زهرمار 05

 صورت متفرقه است.های اینترنتی بهبرگرفته از سایت 12تا  11و  9، 2تا  1های اصطالح 

 ( است.1512پور )اثر نیلی کاربرد اصطالحات و تعبیرات در ترجمهبرگرفته از کتاب  11و  1، .، 5های اصطالح 
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 ها. تحلیل اصطالح0ـ0
  موهامو تو آسیاب سفید نکردم . تحلیل اصطالح0ـ0ـ0

اسو. براي دانستن معناي مجازي « تجربه داشتن»معناي مجازي این اصطالپ بيان 
ها، در ابتدا بهتر اسو عناصر تصویرسازي و فضاي تصویري هر اصطالپ مشخص اصطالپ

 تغيير»عنوان عناصر تصویرسازي و به« آسياب»و « مو»هاي شود. در این اصطالپ، واژه
تعاره از تواند اسمي« رنگ سفيد»روند. در اینجا، مي به کارعنوان فضاي تصویري به« وضع

وان از تداشتن سن باال و درنهایو، داشتن تجربه براي انسان باشد. در این اصطالپ، مي
اي وسيله «آسياب»عناصر تصویرسازي فوق، مفهوم تجربه داشتنِ انسان را برداشو کرد. 

ده اسو. شنند گندم از آن استفاده ميهایي مادانه خردکردنبوده اسو که در گذشته، براي 
یگر، هاي دبوده، هنگام آسياب کردن گندم یا دانه به کارشخصي که در آسياب مشغول 

، معناي نیرا؛ بنابنشسته اسوگرد سفيد رنگي حاصل از گندم و مانند آن، بر روي سرش مي
ند جمله، به چرود. براي تحليل معناي مي به کارمجازي این اصطالپ براي بيان تجربه 

حوزه نياز اسو. یک حوزه متعلق به سفيدي مو در انسان و یک حوزه متعلق به آسياب 
ه ، ما بگریدعبارتبهکند؛ اسو و حوزۀ سومي وجود دارد که فرد در آسياب کار نمي

صورت یک حوزۀ واحد با هاي مربوط بهیابيم که در آن حوزهاي دسو ميفضاي رهني
 و معناي مجازي آن دریافتني اسو؛ زیرا آميختگي امري تخيلي اسو. شوند هم آميخته مي
 اي(، از ترکيب مفهوم فضاهاي دروندادي و فضاي عام، فضاي آميخته2در شکل )

گيرد که در این ميان، فضاي عام نقش سازماندهي ارتباطات بين دروندادها و شکل مي
ها ها، چارچوبایي اسو که نقشفضاي آميخته را بر عهده دارد. درواقع، فضاي عام، فض

ي کند و یک فضاي فراگير در شبکة آميختگهاي مشترک ميان فضاها را منعکس ميو طرپ
شود که حاصل ساختار مفهومي مشترک ميان دو فضاي دروندادي اسو. محسوب مي

شود، معناي نوظهور در فضاي آميخته حاصل ( مشاهده مي2طور که در شکل )همان
فضاي دروندادي و برگرفته از ساختار فضاي آميخته اسو که در درون  عملکرد هر دو

یک مربع نشان داده شده اسو؛ فضاي آميخته، فضایي فعال و براي ساخو معنا ضروري 
ها، اسو. در ساختار معنایي، با دو فضاي مفهومي مواجهيم و عملکرد مفاهيم ميان حوزه

یک از فضاهاي هوم موارد فوق در هيچشود. مفمي« تجربه داشتن»باعث ایجاد مفهوم 
هاي هاي مشترک مفاهيم حوزهبيان نشده اسو؛ اما از تلفيق ویژگي صراحوبهدروندادي 



 0011 | نامه کرونا ویژه | 8سال |  علم زبان | 101

 

 شود. دردروندادي، این مفهوم که همان معناي نوظهور در فضاي آميخته اسو، نمایان مي
نظر ساختاري،  زدليل داشتن یک فضاي آميخته، ا(، این شبکة آميختگي )تلفيق( به2شکل )

؛ زیرا اي اسوسازي، تلفيقي دوحوزهپارچهیک آميختگي ساده و از نظر نوع شبکة یک
دو فضاي درونداد داراي چارچوبي جداگانه هستند و هر دو در ساخو مفهوم آميختگي 

 اند.مشارکو داشته

 0. فضای آمیختۀ اصطالح 2شکل 

 

 توبۀ گرگ مرگ است. تحلیل اصطالح 2ـ0ـ0

ه کند، شخصي پيوسته توب»مجازي این اصطالپ براي بيان موقعيتي اسو که در آن، معناي 
ر زشتي اکه به کشخصي «. داردشخص دسو از عادتش برنمي»؛ درواقع، «اما توبه بشکند

، اگر زماني، در شرایط سخو، اندآگاهبردار نيسو و مردم هم از آن رده و دسوکعادت 
نند و این اصطالپ را کعابد شود، مردم حرف او را باور نمي شبهککند و ی اظهار ندامو

کنند گونه افراد اسو که پيوسته توبه ميبرند. این اصطالپ، داستان زندگي اینمي به کار
اسو،  «انسان»استعاره از « گرگ»شکنند و تنها مرگ مددیار آنهاسو. در اینجا و توبه مي

نماد « گرگ»، نی؛ بنابراکنندشوند و توبه ميميها دچار ندامو و پشيماني چراکه انسان
تواند توبه کند، به گرگ شخصيو انساني اسو. ازآنجاکه یک حيوان نمي« انسان»
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پنداري( نسبو داده شده اسو. در فضاي آميخته، گرگي وجود دارد که توبه )انسان
دليل خته، بهکند. توبه کردنِ یک گرگ با جهان واقع منافات دارد؛ اما در فضاي آميمي

لي تواند توبه کند؛ زیرا فضاي آميخته امري تخيتشکيل و تکميل شدن فضاها، گرگ مي
 شود.اسو. همچنين، یک فضاي عام وجود دارد که باعث سازماندهي این ارتباطات مي

هاي انسان به گرگ گيرد و ویژگيشکل مي« گرگ»پنداري در این فضاي عام، انسان
هاي بو دادن حالتي انساني به ريرانساني(. در این اصطالپ، واژهشود )نسنسبو داده مي

 ري بهعنوان فضاي تصویبه« تغيير وضع»عنوان عناصر تصویرسازي و به« مرگ»و « گرگ»
 اند. کار رفته

 0. فضای آمیختۀ اصطالح 0شکل 

 

م ي(، در ساختار معنایي، با دو فضاي مفهومي مواجه هستيم و عملکرد مفاه1در شکل ) 
 شود. مي« ترک نکردن عادت»ها، باعث ایجاد مفهوم ميان حوزه
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 داغ کسي تازه شدن. تحلیل اصطالح 0ـ0ـ0
اسو.  «دوباره رنج کشيدن»و « به یاد رنج گذشتة خود افتادن»معناي مجازي این اصطالپ 

از سوختگي یا  لکة بازمانده»و « گرم»، در لغو، معناي بسياري دارد، مانند «داغ»واژۀ 
توان اسو. مي« احساس دریغ و درد»استعاره از « داغ»در اینجا، واژۀ «. کوفتگي بر پوسو

گونه بيان کرد که درد و رنج ناشي از سوختگي و کوفتگي باعث حسرت انسان از آن این
و  ، براي بيان معنانی؛ بنابراشود و تأ يرات روحي مانند حسرت و ندامو دارداتفاق مي

ي داغ کس»شود. در اصطالحي مانند ها استفاده ميم در اصطالپ فوق، از این شباهومفهو
عنوان قلمروي مبدأ و حوزۀ به« داغ»با دو قلمرو مفهومي سروکار داریم: واژۀ « تازه شدن
عنوان قلمروي مقصد یا هدف. در این اصطالپ، به« احساس حسرت و اندوه»مفهومي 

ر تغيي»عنوان دروندادها و فضاي تصویري به« ازه شدنت»و « داغ»عناصر تصویرسازيِ 
شوند که از تلفيق مفهومي این عنوان فضاي عام قلمداد ميبه« وضعيو/ حس بساوایي

آیند و معناي مجازي که همان تلفيق عناصر، فضاهاي رهني و تصویري به وجود مي
 شود. مفهومي اسو، حاصل مي

 00. فضای آمیختۀ اصطالح 0شکل 

 

 ود. شمي« رنج کشيدن»اي، باعث ایجاد مفهوم حوزه(، عملکرد مفاهيم ميان5شکل )در 

 فضای عام
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 دهیدبارانگرگ . تحلیل اصطالح مثل 0ـ0ـ0

کيب ین تررود. ابه کار مي« تجربه داشتن»از نظر معناي مجازي، این اصطالپ براي بيان 
 ۀاند. دربارچشيدهوصفي کنایه از افراد مجرب و آزموده اسو که گرم و سرد روزگار را 

وراخ از س ،وقو بارانترسد و در از باران ميگرگ بچه اند که اصطالپ گفتهاین  ةریش
خود  ةخانز اگرگي بيرون  کههنگامياما  ؛هرچند گرسنه و تشنه باشد ،آیدخود بيرون نمي

شود و از بار دیگر دلير مي ،رسدنميآفتي و ضرري و ببيند از او  شودباران  درگيرباشد و 
معني  ،در اینجا. اسو دیدهباالنهمان  دیدهترسد. آمده اسو که عبارت باراننميباران 

ن یا از دام و کمي که یک بار در تله افتادهگرگي یعني  ؛لغوي باالن، دام و تله اسو
صطالپ، در این ا بها دارد و دیگر گرفتار نخواهد شد.اي گرانتجربه ،شکارچي رسته باشد

اسو و به گرگ شخصيو انساني نسبو داده شده اسو « انسان»استعاره از « گرگ»واژۀ 
ود؛ در این شعنوان فضاي عام در نظر گرفته ميپنداري بهپنداري(. این ویژگيِ انسان)انسان

 هاي انسان به گرگ نسبو دادهگيرد و ویژگيپنداري گرگ شکل ميفضاي عام، انسان
دادها عنوان درونبه« دیدهباران»و « گرگ»صر تصویرسازي شود. از تلفيق مفهوميِ عنامي
آید که ياي به وجود معنوان فضاي تصویري و فضاي عام، فضاي آميختهبه« تغيير وضع»و 

  توان به معنا و مفهوم اصطالپ پي برد.از طریق آن، مي

 01. فضای آمیختۀ اصطالح 5شکل 

 

http://www.mihanfal.com/243913.html
http://www.mihanfal.com/243913.html
http://www.mihanfal.com/243913.html
http://www.mihanfal.com/243913.html
http://www.mihanfal.com/243913.html
http://www.mihanfal.com/243913.html
http://www.mihanfal.com/243913.html
http://www.mihanfal.com/243913.html
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 شود. مي« تجربه داشتن»اي، باعث ایجاد مفهوم حوزه(، عملکرد مفاهيم ميان5در شکل )

 کردن پا بهآتش . تحلیل اصطالح 5ـ0ـ0

 «شروع آتش»اسو. این عبارت به جنبة « باعث آشوب شدن»معناي مجازي این اصطالپ 
نقش اساسي براي درک معنا و « آتش»اشاره دارد. در روند ساخو این اصطالپ، واژۀ 

 گرما و، حرارت، «آتش»اسو. معني لغوي واژۀ « آشوبگري»ز مفهوم آن دارد و استعاره ا
واژگان، قلمروي  عالوه برها، طور که اشاره شد، در روند ساخو اصطالپشعله اسو. همان

« آتش» واژۀمفهومي آنها نيز نقش مهمي دارند و قادرند مفاهيم عميقي را ایجاد کنند. دو 
 به کاري عنوان فضاي تصویربه« تغيير وضع»عنوان عناصر تصویرسازي و به« پاکردنبه»و 

 شوند که از تلفيقگرفته مي در نظرعنوان دروندادها روند. عناصر تصویرسازي بهمي
توان شود، ميگرفته مي در نظرعنوان فضاي عام مفهومي این عناصر و فضاي تصویري که به

ي مفهومي گبه معنا و مفهوم اصطالپ پي برد. فضاي عام، ارتباطات موجود در شبکة آميخت
 کند.دهي ميرا سازمان

 14. فضای آمیختۀ اصطالح 5شکل 

 

 ود.شمي« باعث آشوب شدن»اي، باعث ایجاد مفهوم حوزه(، عملکرد مفاهيم ميان0در شکل )
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 هااصطالح: تحلیل 2جدول 
 فضای عام 2درونداد  1درونداد  اصطالح 

 تغییر وضع خرما خدا خواهد هم خرما را.هم خدا را می 1
 حس چشایی نیش مار زبان مونه.زبونش مثل نیش مار می 2
 حس بساوایی نان تنور تا تنور داغ است نان باید پخت. 5
 حرکت -ا فض حرکت آسمان کند.ها سیر میاو در آسمان 4
 حرکت -ا فض .عدد  آسمان کند.او در آسمان هفتم سیر می 2
 حس بینایی آب خوردن چشم خوره.چشمم آب نمی 5

. 
ی کسی را تو پوست وپادست

 گذاشتن گردو
 تغییر وضع گردو -ت پوس وپادست

 حس بینایی -ا فض سهیل ستاره ستارۀ سهیل شدی. 1
 تغییر وضع آمدنباال  سگ )حیوان( روی سگ کسی باال آمدن 9
 تغییر وضع زهرمار برج برج زهرمار 11

 گیری. نتیجه5

( 2002شود که فوکونيه و ترنر )اي در حوزۀ شناختي محسوب ميآميختگي مفهومي، نظریه
براي معرفي فضاهاي آميختة مفهومي و نقش آنها در ایجاد معني و پيوستگي ارائه کردند. 

هاي یکي از دستاوردهاي آميختگي مفهومي، تبيين و توصيب چگونگي عملکرد فعاليو
ه هاي مختلب مشاهدتوان در حوزهآميختگي مفهومي را مي زباني و شناختي انسان اسو.

کرد. این پژوهش درصدد بود که با کمک نظریة آميختگي مفهومي، به تبيين و توصيب 
 ها، ازهاي رایج زبان فارسي بپردازد. اصطالپفرایند ساخو و ادراک مفاهيم اصطالپ

هاي اکه داراي پيچيدگيشوند؛ چردهندۀ خود حاصل ميادرام مفاهيمِ اجزايِ تشکيل
تنيدگي چند مفهوم در چند واژۀ مختصر و عبارت کوتاهند. ايِ مفاهيم و درهمچندالیه

ها راتاً مفهومي هستند؛ زیرا شناخو و درکي که انسان از جهان پيرامون همچنين، اصطالپ
ناي عدليل داشتن م، بهنی؛ بنابراکندآورد، به فهم معاني آنها کمک ميمي به دسوخود 

ريرصریح و مجازي، براي درک آنها، نياز به ایجاد فضاي مفهومي اسو. نتيجة حاصل از 
وسيله نظریة آميختگي مفهومي، به تبيين و توصيب توان بهپژوهش نشان داد که مي

تواند کاربرد داشته باشد ها ميها پرداخو؛ زیرا آميختگي مفهومي در همة حوزهاصطالپ
توان يها، ماصر تصویرسازي و فضاي تصویري موجود در اصطالپو از تلفيق مفهومي عن

اراي ها بسيار پيچيده اسو؛ زیرا دبه معنا و مفهوم آنها پي برد. تبيين و توصيب اصطالپ
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شوند. همچنين بررسي نمودارهاي مشخصات خاصي هستند که باعث این پيچيدگي مي
ها تار آميختگي مفهومي اصطالپهاي پژوهش نشان داد که ساخآميختگي مفهومي در داده

اي اسو که در آنها، آميختگي مفهومي با استفاده از هر دو حوزۀ هاي دوحوزهاز نوع شبکه
مان، باعث ساخو گيرد. تصویرهاي رهني ما از جهان پيرامونشناختي درونداد شکل مي

شود جازي ميوجودآمدن تعبيرهاي استعاري با معناي مهاي گوناگون در زبان و بهاستعاره
که حاصل تلفيق مفهومي این تصورات رهني و استعاري، در هنگام کاربرد در بافو 

صل، بر شود، در اي، کلمات و عباراتي که به اشياء نسبو داده ميبه عبارتموردنظر اسو )
کرده و سپس، از طریق فرافکني و امور طبيعي، هاي آن داللو ميرهن انسان و فعاليو

ا توان بيان کرد که این فضاین، درمورد فضاي آميخته مي عالوه برسو(. شده ا حملقابل
ها، هاي مهم معنا )استنباطهاي مهم و ضروري فرافکني مفهومي اسو و جنبهیکي از مؤلفه

 توان بدون آن توجيه کرد. احساسات و خالقيو( را نمي
يرهاي استعاري، تصورات استعاري که ما از جهان پيرامون خود داریم در قالب تعب 

نند. کاربرد کالمثل، در زبان روزمره کاربرد پيدا ميمانند تشبيه، استعاره، اصطالپ و ضرب
ها در زبان روزمره، دالیل متعددي دارد. یکي از این دالیل، شناختي اسو. به این اصطالپ

ده گوین آورد؛ مثالًبُرهاي رهني فراهم ميصورت که هم در توليد و هم در درک زبان، ميان
« ه دررفتناز کور»، اصطالپ شدن يعصبانراحتي براي توصيب تصویري کامالً واضح از به

راحتي معناي خاطر آشنایي با اصطالپِ موردنظر، بهبرد؛ بنابراین، شنوندگان بهمي به کاررا 
 (.15: 1131الدیني، مهند و شمسشوند )راسخمجازي آن را متوجه مي
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