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   استعاره و زمان 
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اين فرايند واژه يا عبا ت پايه نقز باشنرم  ا   و     تطرفدا ان آن باو به  اند و ا  میجهت

 انديشةندان کند.    مقالة حاضرت پس اش مرو  اجةالی آ اممعنام خ    ا به هدف تیةال می

ع املی بر منقا ن يا نامنقا ن  که چه اده مذک  ت به اين پرسز اساسی پر اخنه هام ويكر 

فرضاة  ضةن پاز چشم نها ن اين پرسزت پاسخ به. برام گذا  اثر می ب  ن فرايند اسنعا ه

خطت شمانت جهان ت گارم اش برخی مفاهام نظرية نسبات عا  اناشنان )فضاو بهره« شمان»تأثار 

رانشی    فضا ت شمانِ    ايجا  ناروم گ« شمان»نقز عامل  اد گرانز و تانس  ( ک ااده

و ساشگا م « شمان»هام نظرية نسبات   با  گرايی و ساالات يافنه. کافی ا ه ا   ذهن نشان

   با   شبان و ذهنت تنها  لال اننخا  اين نظريه ب  ه است. مقالة حاضرآن با منظر مطالعاتی 

ت اند يند اسنعا ه می   نامنقا ن ب  ن فرا« شمان»عامل  ست آمد که   نهايت اين نناجه به

ناروم  تتر بااد(اثرگذا  بااد: هرچه واژه يا عبا ت پايه آاناتر بااد )به تعبار  يگرت قديةی

ت اند معنام خ    ا بر هدف فرافكند و معنام آن  ا تیت گرانشی باشنرم  ا   و باشنر می

  تأثار قرا   هد.

 

  تت گرانز.اسنعا هت تقا نت عد  تقا نت نسبا: هاي كلیديواژه

    . مقدمه8

ها به واژگانی که  اللت و ا جاع آن اطالعات اش يک واژ  آاناتر )معة الً 4   اسنعا ه

چااهام عانی و ملة   و قريب به ذهن است( به واژ  کةنر آانا )معة الً واژگان 

 2«ا ت پايهعب»يابد. معة الً به آن واژه يا عبا ت آانا تر و  و تر اش ذهن( اننقال میاننااعی

به  .(Gentnre & Wolf, 1997)گ يند می 0«عبا ت هدف» و به واژه يا عبا ت کةنر آانا

وسالة تجرباات و  انز پاشان  يگر سخنت اسنعا ه ت ضاح تجرباات و  انز جديد به

   قالب شبان است.    اين فعالات ذهنی و شبانیت  و عبا ت هدف و پايه    قالب 

نشانی بر معناهام آاكا  و ضةنی اين هم و گارندیا  هم قرا  ميک پا   گفنا     کن

ام  يالكناكی ه   حالت اسنعا مت  ابطواقع گذا  ؛    و عبا ت تأثارات منقابلی می

با معنام  تص  ت منفر  هسنندگاه که به هد که    آنت معنام  و عبا ت آن   می
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فاوت است. بنابراين اسنعا ه فرايندم گارندت منکه    کنا  هم قرا  میهنگامی  هاآن

برخی میققان وج   (. Hein, 1997) کندت لاد می  ا است که معناهام جديد و گسنر ه

 انند و می اين اثرگذا م هام مشنرک بان عبا ت پايه و هدف  ا عاملی مهم   ويژگی

 نجرم هام مشنرک به انطباق و هةانندساشم معنايیبر اين باو ند که اين ويژگی

 يجا  و عبا ت پايه و هدف    ا هر تها معنقدند    فرايند تشكال اسنعا ها  . آنمی

برپاية اينت فرايند اسنعا ه  ا به يكی اش  و ص  ت منقا ن  معنام جديد نقز  ا ند و

 ,Miller, 1979; Malgady & Johnson, 1976; Murphy) کننديا خنثی تعريف می

1996; Tversky, 1977; Wolf & Gentnre, 2011.)  برخی  يگر اش میققان و

هام مشنرک نظران معنقدند اين خنثی ب  ن فقط    مرحلة اولاة تطباق ويژگیصاحب

هام عبا ت پايه است که بر عبا ت هدف فرافكنده است؛ ولی پس اش آنت اين ويژگی

 Tourangeau & Sternberg, 1981; Gentnre & Wolf, 2011; Rumelhart) ا  می

& Abrahamson, 1973 .)ا  فرايند تشكال اسنعا ه نامنقا ن و جهت تهاآنباو  به 

 ا  ب  ن اين فرايند به خنثی ب  ن يا جهت آيد کهمیبه ذهن  پرسز اکن ن اين است.

برخی مفاهام نظرية  هدف مقالة حاضر اين است که با اسنفا ه اش چه علت است.

( 3و گرانز 7نس  ات ت1ت  ويدا 1خطجهانت 0تشمانت  )مانند فضا نسبات عا  اناشنان

ع امل مؤثر بر منقا ن ب  ن يا نامنقا ن ب  ن فرايند تشكال اسنعا ه  ا بر سی کند و به 

نظرية نسبات عا  بدين علت اننخا  اده است که اين پرسز پاسخی نظرم بدهد. 

و تجربة پايه و هدف امكان بر سی چگ نگی ا تباط بان  و  ويدا  )يا به تعبار بهنرت  

خ بی فراهم  ا اش جنبة نظرم به همها بر آن رتأثا چگ نگی   فرايند اسنعا ه( و 

    .کندمی

ولی   مجة ع اين  ؛هام منعد م وج    ا  تباان فرايند اسنعا ه نظريه با      

بر  د کهنا هايی اولاه  ا اامل مینظريهنخستت  ا ند:ها به  و ااخه تقسام مینظريه

ها بر اين . اصیا  اين نظريهندکشف اانراکات ماان عبا ت پايه و هدف منةرکا
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 ,Miller)  هند  ساخنا هام م اشم بان  و عبا ت استباو ند که اسنعا ه باشتا 

1979; Malgady & Johnson, 1976 )هام وسالة اناخت اانراکفهم اسنعا ه به و ناا

. (Murphy, 1996; Tversky, 1977) ا  سر میم ج      ماان عبا ت پايه و هدف ما

است. « پايه»  و انگل واژ« هدف»  واژ فالنی ت«انگل است فالنی»    اسنعا   مثال رامب

ام او  ا برطرف و که نااشهام تغذيه حض    ا   ويژگی انگل اين است که    م قعانی

 دن ماابان  ا   کهببه چسبنده و وابسنه  یکند و حالنجا تغذيه و  اد می   هةان

که فالنی ناا اش  هد نشان می ن اسنعا هاي .ا  منجر به باةا م ماابان می   نهايت

 فع نااش بدون مشقتت  ت  واقع تغذيه ؛هاستکند و وابسنه به آنماابانان خ   تغذيه می

است و    پايه و هدفهام مشنرک بان اين  و واژويژگی هندگیوابسنگی و آشا  

گارم و فهم اسنعا ه اكل سببهام مشنرک ويژگی هةان عل   استتکه مچنان

هام مشنرک عبا ت ت ان گفت اين  يدگاه بر اسنخراج ويژگیط   کلی میا  . بهمی

 لال فرايند کند. پاروان اين  يدگاه معنقدند بهپايه و هدف    فرايند اسنعا ه تأکاد می

ا ت پايه و هدفت حالت تقا نی بان اين هام مشنرک بان  و واژه يا عبتطباق ويژگی

ها فرايند هةانندساشم اتفاق هام آن هد و پس اش اين حالتت بان ويژگی و    می

اين حالت منقا نت خنثی  تهاآن اعنقا به گار .افند و معنام جديد اسنعا ه اكل میمی

اسنعا   ت ان اسنعا ه  ا معك   کر  و باش و بدون جهت است؛ بدين معنا که می

فرايند ». طرفدا ان نظرية (Gentnre & Wolf, 2011) حاصل ناا معنا ا  خ اهد ب  

اين باو ند که    ابندا  ها برآن .ندد   اسنعا ه ناا به منقا ن ب  ن اسنعا ه معنق« مقايسه

هام مشنرک باهم ويژگی ت   اين مقايسه گار ؛ص  ت می ام بان پايه و هدفمقايسه

 ,Gentner, 1983; Gentner)  هد   می 9تراشمو    اننها فرايند هم دا نمنطبق می

Dedre & Wo1ff, 2000; Bowdle & Gentner, 2005).  
 گ يندمی هاآن. ااخة  و  به منقا ن و خنثی ب  ن اسنعا ه معنقد ناسنند باو مندان  

 ,Cienki) ا   ا  است و جهت آن ناا ت سط عبا ت پايه مشخص میاسنعا ه جهت

Cornelissen & Clarke, 2008; Gibbs, Costa Lima & Francozo, 2004; 
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Glucksberg & Keysar, 1990; Lakoff & Johnson, 1999; Shen, 1989; Way, 

که  و واژه يا عبا ت پايه و هدف    کنا  هم قرا   هنگامی کننداذعان می هاآن .(1991

هام مشنرک است که خنثی و جفت ادنِ ويژگیتنها فرايند اولاة تطباق يا  تگارندمی

( بخشی اش ساخنا  مفه می 44اش اين فرايند تطباق )يا جفت ادن تماند؛ پسجهت میبی

 دههام معنايی آاكا  و پنهانِ پايه( اننخا  و به واژ  هدف فرافكنواژ  پايه )ويژگی

ن انسان ايجا  هام واژ  هدف  ا    ذهاين فرافكنی امكان اسننناج ويژگی . ا می

 ا  اش جانب ت ان گفت مطابق اين  يدگاهت اسنعا ه فرايندم جهتمی کند. بنابراينمی

 ,Tourangeau & Sternberg) منظ   معنا هی به عبا ت هدف استعبا ت پايه به

1981; Gentner & Wo1ff, 2011; Rumelhart & Abrahamson, 1973 ) .   

 ا  ب  ن فرايند اسنعا ه ناا معنقد به جهت 44« هعةل    اسنعا»نظرية پاروان    

ط   مكر     فرايند ام که بههام پايهناا بر اين باو ند که عبا ت يا واژه هاآن .هسنند

 ابطة نارومندم با واژه يا عبا ت هدف    اسنعا ه برقرا   تاسنعا ه ارکت کر ه بااند

افكنند و معنام تل يیی خ    ا بر می هام خ    ا بر آنام که ويژگیگ نهبه ؛کنندمی

 & Bowdle & Gentner, 2005; Lakoff & Johnson, 1980) کنندهدف تیةال می

 صريح مفه  « ندکمیفالنی     اه خ ابخنی تالش » مِاسنعا  ةجةل    مثالً .(1999

  هد ا نشان میحرکت مسنقام    خطی  ت ضةنی آن  يا ااا  ت  اه )مفه   پايه( ةکلة

اين کلةه با اين معنام ضةنی با  .ا  که آغاشم  ا   و به مقصد يا هدفی مننهی می

معنام  42نشانی به فرافكنیاين هم و ا  نشان میخ ابخنی )مفه   هدف( هم  واژ

   اين  ت ان گفتابر آن میبن و  گر میمنجر خ ابخنی   مفه    اه به واژيا تل يیی 

خ ابخنی و بر تةا    ق به مفه    اه است که بر واژباشنرين برجسنگی منعل تجةله

است.    اين اسنعا هت خ ابخنی به  اهی هةانند اده که به  يافنهجةله ساطره 

برام  سادن به آن بايد حرکت و  و ا  میخنم ت که هةان خ ابخنی است مقصدم

يت( بر معنام احسا  اا مانی و  ضاتالش کر .   واقع مفه   اننااعی خ ابخنی )به
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؛ اين فرايند کر ه استپادا ملة    ا عانی و  معنام تل يییِ ت اه  نشانی با واژاثر هم

  کند. تر خ ابخنی کةک میبه فهم بهنر و تعبار  وان

اين نكنه تأکاد  هام خ   بر   پژوهز (4999و  4934) لاكاف و جانس ن  

اش جهان خا ج و فرايندهام  بندم انسانند که اسنعا ه عنصر بناا ين    مق لهکنمی

هام وا ههام بناا ين  يگرم اش قبال طرحوابسنه به انديشادن است و به ساخت

هات اين تجرباات اولاه    ک  کت با تةرکا ا  . مطابق  يدگاه آنمرب ط می 40تص يرم

ا   و اسنعا ه ادهت    بخز خاصی اش مغا ذخاره میبر ح ا  و حرکت  ماگذا م

 هام حسی تجديد يا اننااعی با تجربه ساشم تجربةهةانندساشم يا اباهاش طريق 

 ;Gallese & Lakoff, 2005; Barsalou, 2008)  هداده    مغا    میحرکنی ذخاره

Lakoff & Johnson, 1980 & 1999; Gibbs, 2006) .   اه »  اسنعا  برام نة نه    

 « فنن»ضةنی به  ی اه  اللن  دت واژا هت ضاح  ا  ترپازکه « خ ابخنی تالش کر ن

اين م ض ع که برام  با ا   و هةچنان ا   و انسان اش ک  کی با  اه  فنن آانا می

 اه  فنن  .) اه  فت(کر      میاط  حرکت بايد هام مطل  مكان  سادن به اااا يا

  کنندخ ابخنی    ذهن تجسمبا  اه   نشانی واژحرکنی است؛ هم ت حسی امهتجرب

 مخنصاتهام خ ابخنی با ن هنگا  ويژگیاي    ؛مسارم است که بايد    آن قد  ش 

 اه  فنن آاناتر اش  ةاست که تجربدين سبب ب سانیاين هةو ا    اه هةانند می

حرکنی ت خ ابخنی است و هةچنان امكان تجسم آن با اسنفا ه اش تجرباات حسی 

به طرف «  اه» ةپاي   ا  اش واژجهت امعا هبنابراين اسن .اده    مغا وج    ا  ذخاره

  ا  .ايجا  می« خ ابخنی»هدف   واژ

 

   پیشینة پژوهش. 8ل8

و    اين  تالش کر ه بساا  ها و مطالعات مذک   برام تباان فرايند فهم اسنعا هنظريه

فقط بر چگ نگی  اما اين مطالعات اند؛ ساده و  هام ا شاةندما سن به ح شه ناا
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اين  اده است سعی ت   اين مقاله .اند  فرايند اسنعا ه و فهم آن منةرکا ادهايجا

 ا  چرايی و ناا ع امل مؤثر بر منقا ن ب  ن )خنثی ب  ن( و نامنقا ن ب  ن )جهت

هام آنت اش ل نی  يگر بر سی و ب  ن( فرايند اسنعا ه برپاية نظرية نسبات عا  و يافنه

. اش اين منظرت تاکن ن پژوهشی انجا  نشده است و  نةايانده ا  وج هی  يگر اش آن

  ت ان نا  بر .عن ان پاشانة نظرم اين مقاله میفقط منابع ذکراده    بخز مقدمه  ا به

 ند؟اكدام متقارن يا نامتقارن بودن فرايند تشکیل استعاره عوامل تأثیرگذار در .2

هايی وا هت حرکنی طرحهام اولاة حسی ( معنقدند تجربه4934لاكاف و جانس ن )

هات    ايجا  فهم شبانیت برام ت ضاح وا هاين طرح اش  هند وتص يرم  ا تشكال می

هام اولاه  ا    ايجا  ها نقز تجربهآن ا  .تر اسنفا ه میتر و اننااعیمفاهام تاشه

 گا  تجربة فرايندم  ا ام چندين مرحله است: کنند.اسنعا ه و فهم آن برجسنه می

هايی اش  ناام بارون است؛ هام حسی انسان با میرک يا میرکم اجهة گارنده خستتن

هام عصبی است که منجر به ت لاد ها و ايجا  تكانهگا   و ت تیريک اين گارنده

ا  ؛ گا  س  ت اننقال اين تكانة حسی به مغا و پر اشش و تفسار اين احسا  می

ال اين تفسار يا اناخت به ساخنا  و قالب ها )اناخت( است؛ گا  چها  ت اننقتكانه

  ا  :تشريح می راه رفتن حال برپاية اين چها  گا  تجربة .شبان است

 اه  فنن پاة  ن مسارم است که ابندا و  اش نظر فاايكیت مرحلة نخست )م قعات(:

منظ    سادن به هدفی مطل   اننهايی  ا  . اروع تجربة  اه  فنن    ابندام مسار به

م      خ است ن شا   ا   اخناا  او قرا   ءیکه ما   ا هنگامی رام مثالت. باس

بدان  ست يابد. با گذ   تمطل   ءکند با حرکت    مسار ای هدت ن شا  تالش مینةی

س م هايی مشابهت و با هدف حرکت بهشمان و با قرا  گرفنن فر     م قعات

   ا  .هن تداعی میهام مطل  ت اين م قعات اولاه    ذخ اسنه
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هام حسی ت حرکنی قرا  تجربه م)احسا (: تجربة  اه  فنن    قلةرو مرحلة  و 

 نااش ها و بدن ن شا  اه  فنن به هةاهنگی اندا  .(Lakoff & Johnson, 1980) گار می

ا  . حال اين  اه  فننت با ت جه به  سادن ايجا  احساسی خ اايند می سببو   ا  

اگر به ایء  انگاا :برمی با اكستت احساسات منفاوتی  ا    ن شا  ه اجهبه هدف يا م

 احسا  يأ  اگر به آن  ست ناابدت کند؛می مطل    سنرسی يابدت احسا  اا مانی

: 4094 کند ) ي تاحسا  خشم می همت با مانع ه   م اجه ا  ؛   او ايجا  می

  (.000ت004

 ست اناخت     و سال آغاشين شندگیمعنقد ا 40)اناخت(: پااژه مرحلة س   

بنابراين هنگامی  .(272ت274: 4039 برکتبه نقل اش ) ام حسی ت حرکنی استگ نهبه

او اكل  اسننناجی ابندايی    ذهن ت سدمطل   خ   می ءکه ک  ک با  اه  فنن به ای

  فت. بايد اش اين مسار ) اه( تبرام  سادن به آن ایء مطل  ت به اين ارح که گار می

 ا  ام تص يرم    ذهن ذخاره میوا هص  ت طرحاده بهاين اسننناج حاصل
(Lakoff & Johnson, 1980).     

برخالف پااژه که نقز شبان  ا     اد  ت41ويگ تسكی مرحلة چها   )شبان(:

به )  انستمی مهم شبان  ا بساا  برجسنه وکا کر   کر تکننده تلقی نةیتعاان اناخنی

ا  ت     غ ن اروع میوبعد آواها و غانماهگی بهچها (. اش 04: 4039 برکتش نقل ا

 يابد و ک  کانکلةه گسنرش می  ويست کلةه به پنجاه ماهگی واژگان اش20تا  43

( 10ت12: 4034ويگ تسكی ). (041: 4039 )برکت کنندلةه  ا ترکاب میک ن پا  و

 بر هام شبانت ک  ک برام ساشمان معنقد است     و ان ک  کی و هنگا  اروع کا

شبان »کند؛ او اين شبان  ا ها اش شبان اسنفا ه میها و اناخت حاصل اش آن ا ن تجربه

کند که اين گفنا  با افاايز سنت   ونی و به هةچنان باان می منامد. ومی« اخنصاصی

هايی    اژهها    قالب وکه تجربهو اين بدان معناست  ا  می تبديل «گفنا    ونی»

 ا   مقابل « شبان اخنصاصی»گارند. ويگ تسگی بسنر شبانت    کنا  يكديگر قرا  می
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پااژه معنقد ب   اين شبان کا کر  خاصی ندا     هد.پااژه قرا  می م«هشبان خ  مدا ان»

   . او پس اش مدتی    مراحل بعدم  اد ناپديد می

عاتت اناختت احسا  )هاجان( و شبان بنابراين هر تجربه  ا ام چها  مرحلة م ق  

ام  يالكناكیت گذا م منقابل بر يكديگرت و     ابطهاثراست و اين چها  مرحله با 

ساله که اش میل ایء مطل   خ   1/2مثال ک  ک  برامد. نآو وج   میتجربه  ا به

کنز و احسا  خ    ا ساشمان  تاناخت« شبان اخنصاصی»با اسنفا ه اش  تآگاه است

بلند ا   برو  عروسكم  ا اش  وم » گ يد:بخشد و با ت جه به م قعانز به خ   مییم

بر م قعانی که برام  سادن به   اللت  ا   اين عبا ت «.باشم کنم آن تخت بر ا   و با

 اانن انگااه و انرژم برام گا  نها ن     بر لامطل    ا ام مسار است و ناا   ءای

مطل  ت و حاکی اش اناخت مسارم است که به  ءبه ای مسار و اانااق برام  سادن

    قالب شبان حض   هاتةا  اين مؤلفه ت.    پايانانجامدی سنرسی به ایء مطل   م

هايی    بسنر شبانت    کنا  يكديگر قرا  ها    قالب واژهکه تجربهشمانی  يابند؛می

ها با ن(    قالب واژهاين چها  مؤلفه )م قعاتت اناختت احسا  و شبا .گارندمی

اوج اين  ابطه  ا    اسنعا ه  که گذا ندمی اثر کنند و بر هميكديگر ا تباط برقرا  می

البنه بايد ت جه  اات که سه مؤلفة اناختت شبان و احسا   .ت ان مشاهده کر می

ذهنی يا میاطی است.    اسنعا هت برون ااخصةذهنی هسنند و فقط م قعات   ون

با يكديگر  ه و عبا ت يا واژ  پايه و هدف منجر به ا تباط اين چها  مؤلف نشانیهم

 م قعات  و واژ « کندفالنی     اه خ ابخنی تالش می»برام مثال    اسنعا    .ا  می

 ست آو  ن چاا هم است و    هر  و م قعات برام بهاباه به «خ ابخنی»و  « اه»

کند ها مانند مفصلی عةل میماان م قعات اباهت ؛مطل   بايد    مسارم حرکت کر 

  هد.قرا  می هم    نا يک  و واژه  ا )اناختت احسا  و شبان( که سه مؤلفة  يگر

هام واژگان پايه و هدفت به مفه   ها يا ويژگیبه  يگر سخنت ا تباط ماان مؤلفه

  .کندمی   فرايند اسنعا ه ااا ه « 41اايسنگی»
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و اينكه تا چه حد معنام  است ت انايی عبا ت پايه هناظر ب اايسنگیمفه     

برام بیث ) ويژگی  برجسنه و مهم عبا ت هدف  ا باان کند ت اندمیآن  47تل يیی

 ;Chiappe & Kennedy, 1999; Blasko & Connine, 1993: ک.تفصالی    اين با ه  

Chiappe & Kennedy, 1999; Gerrig & Healy, 1983; Glucksberg & McGlone, 

بايد اش  و ويژگی يا ارط برخ   ا   تبرام آنكه اسنعا ه اايسنگی  اانه بااد .(1999

 اانه   ا ام برام اِسنا  به عبا ت هدفبااد: نخستت عبا ت پايه بايد ويژگی برجسنه

هام هدف مرتبط ويژگی برجسنة پايه بايد به ويژگی يا هةان مؤلفه تبااد؛  و  اينكه

اش حاث اايسنگیت آن چاام که  ا ام اهةات است و  .(Jones & Estes, 2006) بااد

ا  ت هام بان  و عبا ت پايه و هدف میها يا مؤلفهمنجر به اِسنا  و ا تباط بان ويژگی

بان  هةانندمها به اباهت ماان تجربه .اباهت ماان  و تجربة پايه و هدف است

. بنابراين کندمیربه ناا ااا ه هام م قعاتت احسا ت اناخت و شبان     و تجمؤلفه

 ا  . اايسنگی باشنر می  جبهام پايه و هدف مهام تجربهوج   اباهت ماان مؤلفه

 ا تباطات و اِسنا ها بان عبا ت پايه و هدف تکه اايسنگی  باشنر بااد هنگامی

  و ا هام پايه بر هدف آغاش میو   نناجه فرايند فرافكندن ويژگیگار  فاونی می

گ نه کند.    مثال مذک   ت هةانهام پايه هةانندساشم میهام هدف با ويژگیژگیوي

 شيا م اش اايسنگی«  اه»که واژ   انجامدبه اين می که گفنه اد ت اباهت ماان م قعات

هام   و پاامد آنت هةانند ادن ساير مؤلفها برخ   ا  « خ ابخنی»برام واژ  

(    4990) و ک ناه ا  اه است. بالسك خ ابخنی )احسا ت اناخت و شبان( ب

هام    قاا  با اسنعا ه تهام آاناخ   نشان  ا ند که معنام تل يیی اسنعا ه پژوهز

ا   فهم اسنعا ه )فهم هدف اين امر سبب می .گار تر     سنر  قرا  میانات سريعآنا

ها نقز اسنعا هو اايسنگی    آانا ب  ن      هد وسالة پايه(    مدت شمان کةنرمبه

تجربة خ ابخنی که اننااعی و  .(Bowdle & Gentner, 2005) کننده  ا  تعديل

 فنن ت که ارايطی هةانند خ ابخنی  ا   و عانی و  با تجربة  اه و  اه تناآاناتر است

 انندت  ا  میهايی که اسنعا ه  ا جهتنظريه پاروان ا  .آاناتر است ت تشريح می
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هام واژ  پايه )آاناتر( بر  وم واژ  هدف )ناآاناتر( است که یِ ويژگیمعنقدند فرافكن

 ,Bowdle & Gentner)گر    ترا   نقز واژ  پايه برجسنهمی منجر و سبب به فهم آن

2005; Blasko & Connine, 1993)گارند که ها نناجه می. به  يگر سخنت اين نظريه

احسا ت اناخت و شبان( بر چگ نگی فهم و )م قعاتت  هام واژ  پايه يا آاناترمؤلفة

   هام واژ  هدف تأثار يا نارومندم باشنرم  ا  . تفسار مؤلفه

حال پرسز اساسی اين است که واژ  پايه تیت تأثار چه عاملی  ا ام اين   

 هنگامی .نهفنه بااد «آاناتر»اايد پاسخ اين پرسز    هةان صفت  .ا  ت انايی می

منظ   آن است که پاز اش اين تجربه اده است و  تاناستگ يام چاام آکه می

تجربه نشده و  کن نمنظ   اين است که تا تگ يام آن چاا ناآاناست  مقابل وقنی می

تر اش واژ  ا  ؛ بنابراين واژ  آانا قديةیبرام نخسنان با  است که تجربه می

و هةچنان « شمان»ن عامل تأثارگذا  ب   تا  آنچه اش اين مسئله اسننناج می ت.سناآانا

گارم و فهم فرايند اسنعا ه است. برام نة نه ها    اكلنقز قديم يا جديد ب  ن واژه

خالی «  اه»حرکنی  ی تتجربة حس ت«کند    اه خ ابخنی تالش می فالنی»   مثال 

 ت ان گفت چها  مؤلفةگار . پس میاكل می« خ ابخنی»شو تر اش تجربة اننااعی 

تر و آاناتر اش چها  )واژ  پايه( قديةی«  اه»واژ   (احسا ت اناخت و شبانم قعاتت )

( اش 2441)و جننر  بدين منظ  ت ب  ل )واژ  هدف( است.« خ ابخنی»مؤلفة واژ  

هايی که و منظ  اان آن است که اسنعا ه انداسنفا ه کر ه 43«مرس   اسنعا  »اصطالح 

اندت    شمان کا  بر ه ادهت جديد )هدف( بهط   مكر  برام تفهام عبا ه   گذانه ب

 ا  ؛     «گذ  شمان»و  «شمان»ام ضةنی به ا ند. واژ  تكرا  ااا هکةنرم فهةاده می

است. حال اگر شمان  نشده تیلال هص  ت برجسنگاه بهم ا   مذک  ت عامل شمان هاچ

هدف   ام    فهم واژکنندهو گذ  آن عاملی است که به واژ  پايه چنان ت انايی تعاان

 .  کنداين است که شمان چگ نه اين واژ  پايه  ا ت انةند می  هدت پرسز اساسیمی
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 ا  تیلال و بر سی کر . « شمان»مفه    ت انمی نسبات عا  اناشنانبه کةک نظرية  

 و خطشمانت جهان ت )فضاه نظري اين اکن ن با اسنفا ه اش برخی مفاهام م ج     

  .ا  می شمان    ايجا  فرايند اسنعا ه بر سیگرانز( نقز 

 نسبی  عام در تبیین استعاره نظرية شده از. مفاهیم استفاده9

  زمان ل فضا .8ل9

باالم ماا  هامنظ   ثبت تصاوير گ مبه که   نظر بگاريديک  و بان عكاسی  ا  

 تص   کر ن با کند.ها تصاويرم تهاه میبالاا   نصب اده است و    هر ثاناه اش گ م

که  گ م   حال حرکت استت  عدمت هنگامی وبُ یها    مخنصاتم قعات گ م

نةايز ت الیِ شمانیِ تصاويرم که يكی  کند.آن با گذ  شمان تغاار می Yو  Xمخنصات 

 هد.  وم  يگرم قرا   ا  ت وضعات من الی اااا  ا    فضام م    نظر نشان می

وج   خ اهد آمد که    به ميرت فضا و شمان پايدا   ص  ت ثابت کر ن جايگاه تصاو

افقیِ وضعات فضايی  ات  و می   با  ( است و  اسنامtِمی   عة  م باانگر شمان ) تآن

(.    فضام حقاقیت فضا 44ت7: 4039 هد )الاس و ويلاامات نشان می Yو  Xمخنصات 

 Zو  Yت Xنصات عدم است )که با مخبُت شمان نةايند  تا يخچة ایء    فضام سه

عد چها   )شمان( فضا ت شمانِ حقاقی  ا ام چها  ا  ( و با   نظر گرفنن بُمشخص می

ام    ص  ت نقطهام بههر اتفاق يا تجربه تعدمعد خ اهد ب  .    اين فضام چها بُبُ

گ يند.  ويدا  می«  ويدا »ا   که به اين نقاط    فضا ت شمان فضا ت شمان مشخص می

 .هام فضايی و شمانی تةا  پاشامدهام فاايكی مةكن استوضعاتنةايند  

 اللت بر يک م قعات يا اتفاقی   ويدا  يکت اتنسب ط   خاص   و به فاايک   

 .(42هةانت است ) مشخصی     ا ه شمان و مكان فاايكی  ا   که   

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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   خطجهان .2ل9

  سفر    فضا ت شمان جسم مسار يكنام آن جسم هنگا خطِ   فاايکت جهان 

هر نقطه اش  ؛خط ن عی خم    فضا ت شمان استجهاناين علمت     عدم است.چها بُ

ترت به باان  قاق  هند  م قعات جسم    فضا    يک شمان خاص است.اين خم نشان

هةراه  سنگاه به ت ا ندکه  ويدا  ناماده می ت ام اش نقاطفضا ت شمان مجة عه

و  Zت Yت X)هر  ويدا  با چها  مخنصه  برام اناسايی  ويدا هاست.مخنصاتی پا سنه 

T) (.40ت42هةانت )است  قابل نةايز  

عدم   نظر گرفت و مسار ت ان فضام ذهن  ا مانند فضا ت شمان چها بُحال می  

 ادهذخاره يک ذ   خاص  ا برابر با  ماگذا م تجربة مرتبط با مرب ط به  ويدا هام
(Gallese & Lakoff, 2005; Barsalou, 2008; Lakoff & Johnson, 1980 & 1999; 

Gibbs, 2006 ) که تجربه  ا ام چها      فضام ذهن  انست. پاز اش اين گفنه اد

عد فضام ذهنی  ا احسا ت اناختت شبان و م قعات است و بنابراين چها  بُ مؤلفة

   . T = و شمان Z = شبانت Y ت اناخت =X=  گ نه منص   اد: احسا ت ان اينمی

 هد. گ م عد مذک   مخنصات ماا بالاا    ا تشكال میمثال گ م و ماا بالاا  ت چها  بُ

ام است که م قعات و عامل میاطی ذهنی است و چ   بالاا  معا ل تجربة   ون

ا  . باعث به حرکت   آمدن گ م ) ويدا (    امندا  مخنصات فضا ت شمان ذهنی می

عد      ون ذهن و يک بُعد میاطی ت که    بسنر شمان قرا   ا با سه بُ حال اگر تجربه

 ا   ت تعريف کنامت وا   ادن نارومِ بُعد میاطیِ م قعات )چ   بالاا  ( بر گ مِ 

تجربهت منجر به اثرگذا م و حرکت اين سه مؤلفة )احسا ت اناخت و شبان(   ونیِ 

برام تشريح اين  ا  .م ذهنی میعدم فضا ت شمانِ فضا   مخنصات چها بُ تجربه

 ا  .ت ضاح  ا ه می «انداش  حرکت خطی»ابندا مفه    تاثرگذا م
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  اندازة حرك  خطی .9ل9

ا  ؛ به عبا ت ضر  جر     سرعت ذ ه تعريف میص  ت حاصلاين مفه   به

 ناروهام وا   بر هر ذ ه برابر است با آهنگ شمانیِ تغاار انداش   يگرت برايند هةة

ت ان گفت انداش  حرکت اين گ مِ حال می (.490: 4039حرکت آن )مريا  و کريگت 

ا   و سپس به ابندا به مااان نارويی که اش م قعات )عامل میاطی( وا   می تجربه

ذهنی ت وابسنه است. اايان ذکر عبا تی جر  سه مؤلفة   ونذهنی ت يا به مااان ا شش

 خدا م  ايجا  ا  ت اين سه مؤلفه    حالت سك ن  است تا پاز اش اينكه م قعانی يا

(0 = V )(.49) .ک: فرم ل انداش  حرکت خطی قرا   ا ند  

ا   که فرم ل ام تعاان میالگ م ذکراده براسا  انداش  حرکتِ جر  اين سه مؤلفه  

ام به و و  انعكا ِ ذهنی مانند وا   ادن ضربه .باان اده است 49ن ات    پی آن

   حالت سك ن است و اين ضربه منجر به تغاار انداش  حرکت اجرا   جر ِ اين سه

قرا   ا ندت انداش   [V = 0] )قبل اش اصابت ضربهت چ ن اجرا    حال سك ن ا  می

كه مجة عه مجد اً به حالت رام اينب ها ناا صفر خ اهد ب  (. حالحرکت خطی آن

ناروم   يافنی طی کنند  منظ   صرف ا بهاين اجرا  مسافنی  بايدتعا ل اولاه باشگر  ت 

فرم ل ها براسا  مااان حرکت آن و برسند( V = 0)تا به نقطة سك ن يا تعا ل 

معنام مااان حرکت    فضام ثرپذيرم بهاا  ؛ اين تعاان می ن اتذکراده    پی

ذهنی است. ت جه به اين نكنه ضرو م است که فرض اده ناروم وا  اده بر 

هر انداشه  فرم لت ا   و با ت جه بهها تقسام میط   مساوم بان آنرا  بهمجة عة اج

 سرعت کةنر خ اهد ب   و اين بدين معناست که جر  باشنر تجر  باشنر بااد

جايی کةنرم    واحد شمان خ اهد  اات. بنابراين ناروم وا  اده منناسب با جابه

انداش  حرکت يا  تبه عبا ت  يگر  .ا جر  منجر به فاصله گرفنن اجرا  اش يكديگر می

ين سه جر  ا يا هاناروم وا  اده اش طريق عامل میاطی )واقعه يا م قعات( بان مؤلفه

ا  .    حالت گر   و م جب فاصله گرفنن اين سه جر  اش يكديگر میتقسام می
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هرکدا  اش اين سه جر ِ  ت(V = 0) سند نهايی که مجد اً اجرا  به حالت سك ن می

ام )سه م لفة احسا ت اناخت و شبان(    مخنصاتی    اين فضا ت شمانِ تجربه ون 

ا ند و منعاقباً به من قف ادن حرکت خط مرب ط ساکن میذهنی و بر  وم جهان

. حال م قعات ساکن ادن اين گ مِ تجربه و سه جر ِ   ونی انجامندمی گ مِ تجربه

الگ يی  ا تشكال  ة اين سه جر  با يكديگرتو  ابط (Tو  Zت Yت X) آن    اين مخنصات

کنند  معناها و اين الگ  تعاان .گر  ذهن کدگذا م و ذخاره می  هد که   می

هام آغاشين هاست. بنابراين وقايع اولاه    سالتفسارهام تل يیی مرتبط با تجربه

اناخت و احسا ت ) امتجربهشندگی که منجر به ايجا  الگ هام اولاة سه مؤلفة   ون

هام آينده )گذات شمان( هام مشابه    سالبرام معنا هی به تجربهت ا  شبان( می

هام تص يرم لاكاف و وا هاين الگ ها هةان طرح .بساا  مهم و تأثارگذا  است

   ( است.4999جانس ن )

هام نخسنان شندگی    سال اولاه هاموسالة تجربهاين الگ هام ابندايی که به

ند. اين نکشمان ذهنی  ا ايجا  می ت اولاة فضاهام خطت جهانآيندیوج   مبه

)هةان تجربه يا واژ  پايه( ناماد؛ « خط پايهجهان»ت ان هام ابندايی  ا میخطجهان

خطی   م    آن تجربة اولاه وج   ندا   و هةچنان به اين ها جهانچ ن پاز اش آن

هام هدف( تیت تأثار آن قرا  به يا واژههام بعدم )تجرعلت که تفسار و فهم تجربه

بلكه  ؛آيندوج   نةیهام آغاشين حاات به   سال فقطپايه  هامخطگار . اين جهانمی

 و ا   که پاز اش اين اصالً آن ام تاشه  وبهسالگی با تجربه ه مةكن است اخصی   

شمان ذهنت يک  ت    فضا هام پس اش آن تجربة اولاهت ا تجربه نكر ه بااد. تجربه

و   هدخط جديدم  ا تشكال میکنند و آن  ويدا  جهان ويدا  )نقطه(  ا ايجا  می

 هام ابندايی مشابه()تجربه خط پاية پاشاناده تیت تأثار جهانايجا خط تاشهجهان

هام پاشان ابندايی ثار تجربهأجديد تیت ت ةط   که ا  اک هر تجربهةان .گار قرا  می

 خطخط معاا  باشنر باادت جهانخط جديد به جهانهرچه اباهت جهانت گار قرا  می
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)اين فرايند  کنندو باهم ا تباط برقرا  می گذا  تأثار می جديد خطجهانمعاا  باشنر بر 

    اايسنگی است(. مفه   هةان

 گرانش .4ل9

ت و هر ت ان جرمی مجاا    فضا   نظر گرفشمان ذهن  ا میت  هر تجربه    فضا 

به تیت تأثار قرا   ت   علم فاايک گار .ثار اجرا   يگر قرا  میأجر     فضا تیت ت

 بنابر گ يند.می )جاذبة منقابل ماان اجسا (« گرانز»گرفنن جرمی ت سط جر   يگر 

کنند. باان سةت خ   جذ  میهر  و جر  هة ا ه يكديگر  ا بهقان ن گرانشی نا ت نت 

ضر  جر   و با حاصل ناروم گرانشی ماان  و ذ هت» ت است: اين قان ن به اين ص 

 .«ها اش يكديگر نسبت وا ونه  ا  فاصلة آن مجذو  و با  ا   ذ ه نسبت مسنقام

 فرمول گرانش .8ل4ل9

F = G  
 :با است برابر SI است که مقدا  آن     سنگاه ثابت جهانی گرانز G ت   اين معا له

2/Kg2N.M11 -G = 6.67´ 10 
  rمقدا  م ا   و جر  و 2m و 1m جر ت ناروم گرانز بان  و F ت   اين  ابطه

 .بان  و جر  است ةفاصل

گ يد که ناروم گرانز بان  و جسم ا تباط مسنقام با قان ن گرانز نا ت ن می  

ها باشنر باادت ناروم گرانز بان آن  و باشنر يعنی هرچه جر  آن ؛جر  آن  و  ا  

به  اط وا ونه با فاصلة ماان  و جسما تب جسم است. هةچنان ناروم گرانز ماان  و

  (.3: 4039)مريا  و کريگت  ا    2ت ان 
ساشم مفروض    اين فرم ل گرانز با مدل است    اين قسةت تالش اده  

 :بنابراين ؛مقاله منطبق ا  

 F /؛ام  يگر استثار يک تجربه بر تجربهأت نمااا مااان گرانز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 G ؛ و تجربه است خط يامااان اايسنگی بان  و جهان 

  1m 2 وm ام که    فضا ت شمان ذهنت آن  و هام ذهنی )مااان فضام ذهنیر ج

 ؛اند(تجربه ااغال کر ه

  2r .مااان تفاوت بان  و تجربه است   

هام ذهنی  و تجربه باشنر و با ت جه به اين فرم لت هرچه مااان اايسنگی جر 

 جديد ةمشابه بر تجرب ةاولا ةتجرب رثاأت اان گرانز/ماها کةنر باادت هام آنتفاوت

بنابراين     و تجربه )پايه و هدف(ت هرچه الگ م آ ايز سه    ؛اباشنر می (F)مااان 

 مؤلفة   ونی )احسا ت  اناخت و شبان( پس اش برخ    ناروم عامل بارونی )واقعه(

رانز باشنر است. هم اباهت  اانه باادت اين گها بهنجديد به آ ةواقع ةپس اش تجرب و

علت خطت بهت اين جهانتاشهخط نپس هنگا  و و  تجربة جديد )هدف( و تشكال جها

تیت تأثار آن قرا  استت  خط پايه که پاز اش اين وج    اانهوج   اباهت با جهان

علت فرايند ت اند بهوسالة پايه )معاا ( میخطِ هدف بهجهاناثرپذيرم  اين .گار می

و واژ  هدف و پايه بااد که منجر به کشف اباهت بان  و واژه يا تجربه مقايسة بان  

بان  هةسانیها وابسنه است. هرچه خطپذيرم به مااان اايسنگی جهاناثراين  ا  .می

اايسنگی باشنر خ اهد ب   و اين فرايند مقايسه و کشف  تبااد شيا خط  و جهان

ت اند باعث ا تباط و اايسنگی می و گر  میافاايز اايسنگی  ها منجر بهاباهت

ايجا   م جب خطا تباط  و جهان خط پايه و هدف )تاشه( ا  .گذا م بان  و جهاناثر

ا  . يكی اش اهداف نسباتت باان احنةال تأثار ا تباط و تأثار  و  ويدا  بر يكديگر می

  ا وسالة تانس  ها نشان  ا ه میبهر اين تأثا ويک  ويدا  بر  يگرم است 
(Dubrovin, 1992: 66 Fomenko & Novikov) . 

 تانسور .1ل9

ترين است. تانس      سا ه ام است اش اعدا  که    يک جدول چاده ادهتانس   آ ايه 

ت اند يک عض   اانه بااد که به آن اسكالر گ يند.    حالت کةی حالت می
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ت اند تانس   می تتری پاشرفنه   حالن ص  ت بر ا  بااد.ت اند بهتانس   می تترپاشرفنه

. (13هةانت ) يعنی  و سطر و  و سن ن  اانه بااد ؛ص  ت ماتريسی()به عدم بااد وبُ

 ويدا  تجربة ذهنی )پايه و هدف( براسا  چها  مؤلفة  بنابراين    بر سی تأثار  و

 ا  .ايجا  می 0*0يک ماتريس  )واقعهت احسا ت اناخت و شبان( ها  ونی تجربه

 درونی )واقعه، احساس، شناخ  و زبان( ةماتريس چهار مؤلف .8 دولج

 (2هدف )           

 (4پايه )
 واقعه )م قعات( شبان اناخت احسا 

 احسا 
 /4 احسا 

 2 احسا 

 /4احسا  

 2 اناخت

شبان  /4احسا  

2 
 2واقعه  /4احسا  

 اناخت
 احسا  /4 اناخت

2 

 /4 اناخت

 2 ااناخت
 2/ واقعه 4 تاناخ 2/ شبان 4 اناخت

 2/ واقعه 4 شبان 2/ شبان 4 شبان 2 / اناخت4 شبان 2 احسا  /4 شبان شبان

 2/ واقعه 4 واقعه 2/ شبان 4 واقعه 2 / اناخت4 واقعه 2 احسا  /4 واقعه واقعه )م قعات(

 

هام  و تجربة پايه و هدف    کنا     ماتريس باال نشان  ا ه اده است که چگ نه مؤلفه

ظاهر د و بهن هقطر اصلی ماتريس  ا تشكال می  نگخاکسنرم هامگارند. خانهیهم قرا  م

ام است تراشمند. اين قطر اصلی هةان فرايند همنکماتريس  ا به  و بخز منقا ن تقسام می

 آيد.وج   میههام مشنرک بکه هةراه با فرايند مقايسة  و تجربة پايه و هدف براسا  ويژگی

اين فرايند  گر  .یعناصر واقع    قطر اصلی ماتريس تباان م ةش مقايسمااان اايسنگی ا

خطی که برهم تأثارگذا ندت بر اثر ا    و جهانمی سببيا قطرم اصلی ماتريس  تراشمهم

ص  ت م اشم    کنا  هم قرا  گارند و نسبت به هم    هةان  اسنا حرکت فرايند مقايسهت به

 ,Gentner, 1988; Gentner & Wolff, 2000 & 1997; Bowdle & Gentner) کنند

ها سهم بساايی خطتراشساشم و حرکت م اشم جهانفرايند  يگرم که    اين هم. (2005

هام مشنرک ماان  و تجربه يا واژ  پايه و هدف  ا  ت فرايند فرافكنی و هةانندساشم ويژگی

 ,Glucksberg & Keysar, 1990; Bowdle & Gentner, 2005; Glucksberg) است
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Gildea & Bookin, 1982) .   فالنی مغاش مثل »برام تشريح باشنر اين ماتريس اش اسنعا

  ا  .اسنفا ه می« کامپا تر است

 ماتريس چهار مؤلفة درونی )واقعه، احساس، شناخ  و زبان(  .2 جدول
 «مغز ف نی و كامپیوتر»در استعارة 

 2 هدف )مغا فالنی(

 4 پايه )کامپا تر(
 2 زبان 2 شناخ  2 حساسا

 واقعه

 2 )موقعی (

 4 احسا 
اگفنی/ 

 اگفنی

مغا فالنی  اگفنی/

 سريع و  قاق است
 فالنی اگفنی/

م اجهه  اگفنی/

 با فالنی

 4 اناخت

کامپا تر سريع 

 و  قاق /

 اگفنی

کامپا تر سريع و 

 قاق / مغا فالنی 

 سريع و  قاق است

کامپا تر سريع 

 و  قاق / فالنی

ريع و کامپا تر س

 قاق/ م اجهه با 

 فالنی

 4 شبان
 کامپا تر/

 اگفنی

کامپا تر/ مغا 

سريع و  قاق  فالنی

 است

 فالنی کامپا تر/
کامپا تر/ م اجهه 

 با فالنی

 4 واقعه )م قعات(

با  م اجهه

 کامپا تر/

 اگفنی

م اجهه با کامپا تر/ 

سريع و  فالنیمغا 

  قاق است

م اجهه با 

 کامپا تر/ فالنی

م اجهه با 

کامپا تر/ م اجهه 

 با فالنی

 

بان  و بخز کنا م قطر اصلیت تقا ن نسبی  تا  ط   که    ماتريس مشاهده میهةان

يعنی اگر پايه و هدف    اسنعا   باال  ؛و   واقع اين يک ماتريس منقا ن است ب  هبرقرا  

هد و هم  هام مشنرک    میجا ا  ت هم فرايند مقايسه و اسننناج براسا  ويژگیجابه

مغاش  فالنی»جام اينكه باان ا   مثالً به ؛ا  تفاوت معنايی و مفه می چندانی ايجا  نةی

 و عبا ت بر سرعتت  قت «. است فالنیکامپا تر مانند مغا »گفنه ا    ت«مانند کامپا تر است

فرايند  ت اند تباان مناسبی برام خنثی ب  ناين ماتريس می ت ا ند. بنابراين  اللت و تااه ای
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«  ا  فالنی     اه خ ابخنی قد  برمی»منظ   بر سی باشنرت اسنعا   اسنعا ه بااد. حال به

 ا  .می اين ماتريس تیلال مبنامبر

 درونی )واقعه، احساس، شناخ  و زبان( ةماتريس چهار مؤلف .9 جدول

 «خوشبختی و راه»در استعارة  

 2 هدف )خ ابخنی(

 4 پايه ) اه(
 2 واقعه )موقعی ( 2 زبان 2  شناخ 2 احساس

 اانااق اانااق/ 4 احسا 

وضعات  اانااق/

مطل بی که آ امز 

 بخز است

اانااق/ 

 خ ابخنی

اانااق/ وضعات 

مطل بی که 

 بخز استآ امز

 4 اناخت

اش اين مسار به 

ایء مطل   

 اانااق  سی/می

اش اين مسار به ایء 

 سی/ مطل   می

وضعات مطل بی 

بخز که آ امز

 است

اش اين مسار به 

ای مطل   

 سی/ می

 خ ابخنی 

اش اين مسار به 

ایء مطل   

 سی/ وضعات می

مطل بی که 

 بخز استآ امز

  اه/ اانااق 4 شبان

 اه/ وضعات 

مطل بی که 

 بخز استآ امز

 نیخ ابخ اه/ 

 اه/ وضعات 

مطل بی که 

 بخز استآ امز

 4 واقعه )م قعات(
 اه  فنن    

 مسارم/ اانااق

فنن     اه  

مسارم/ وضعات 

مطل بی که 

 بخز استآ امز

 اه  فنن    

مسارم/ 

 خ ابخنی

 اه  فنن    

مسارم/ وضعات 

مطل بی که 

 بخز استآ امز

 

فالنی     اه خ ابخنی قد  »که    اسنعا    اده   ماتريس باال نشان  ا ه 

ين يک ا     و بخز کنا مِ قطر اصلی ماتريست تقا ن وج   ندا   و«  ا  برمی

ماتريس نامنقا ن است. با کةال اگفنی اين ماتريس   کنند  حالت منقا ن و فرايند 

خنثی    اسنعا ه است و   مقابل تباان مناسبی برام فرضاة نامنقا ن ب  ن فرايند 
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هام واژ  خ ابخنی )هدف( است که ويژگی ت   اين اسنعا ه . هد ست میاسنعا ه به

 سبب نشانی واژ   اه و خ ابخنی منجر وبه هم انند اده وپايه هة هام واژ با ويژگی

خ ابخنی  گ يی  ا اتخاذ کند؛ « اه»است تا خ ابخنی معنام تل يییِ هةانند با  اده

  مقصدم    اننهام مسارم است که برام  سادن به آن بايد    آن مسار قد  بر اات.

 يه و هدف(    فضا ت شمان و  ويدا  )پا رتأثا  هند نشان خ بیها بهاين ماتريس

و تباان مناسبی برام هر  و فرضاه   م    منقا ن يا نامنقا ن ب  ن فرايند اسنعا ه  است

و چه  چاست اين است که تفاوت  و اسنعا   ذکراده  هد. حال پرسز ست میبه

اايد تفاوت  ا    واژه يا تجربة پايه بن ان  ا  .می ايجا   و ماتريس  جبعاملی م

ها    هام پايه و مااان ت ان آنواژه ذکراده    وج  کر ؛ شيرا  و اسنعا  جست

 تبه عبا ت  يگر هام خ   تفاوت  ا ند.هدف با ويژگی هام واژ هةانندساشم ويژگی

    اده منفاوت است.پايه و هدف     و ماتريس بر سی ةمااان اايسنگی مابان تجرب

واژ  پايه )کامپا تر( و واژ   ت تقا ن ماان«استفالنی مغاش مانند کامپا تر »اسنعا   

 احسا  هام مشنرکی هةچ نکه ويژگیاست بدين سبب  هدف )مغا فالنی(

 ا ام ناروم برابرم هسنند و  (سرعتت  قت و تااه ای)و اناخت  (اگفنی)

ا  ؛ بنابراينت اين فرايند تراش و جفت )يا منطبق( میها با يكديگر همهام آنويژگی

)   فضا ت  آو  وج   میهام مشنرک با يكديگر حالنی منقا ن بهويژگی اشمِترهم

هام اسنعا ه نسبت به   واقع هريک اش بخز شمان ذهن الگ هام بساا  مشابهی  ا  (؛

جا و عناصر  وم قطر اصلی ت انايی جابه است ا ام اايسنگی يكسانی ل بخز مقاب

     . ا   تتراشمبا حفظ هم تادن با عنصر مقابل  ا

تنها مؤلفة مشنرکت احسا   ت« ا  فالنی     اه خ ابخنی قد  برمی»   اسنعا    اما

تفاوت  تهاها يا ويژگیاانااق است و    بان  و واژه يا تجربهت و ناا    ساير مؤلفه

هام واژ  پايه بر ويژگی تنشانی  و  ويدا  )تجربة پايه و هدف(اما بر اثر هم هست؛

پايه باشنر اش  هامهاايسنگی واژ تبه باان  يگر. ا  هدف فرافكنده می  واژهام ويژگی
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ثار أتیت تا   يا پايه می  هام واژ  هدف هةانند با واژهام هدف است و ويژگیواژه

. معنام تل يیی ا  واقع می مرب ط ةخط منطبق با تجرباايسنگی و گرانز جهان

قرا   « اه»   طبقة معنايی  «خ ابخنی»و معنام  است غالب «خ ابخنی»بر  « اه»

ساشم تراشم و جفتفرايند هم ت«فالنی مغاش مانند کامپا تر است»گار .    اسنعا   می

ام بان پايه و هدف افند که شيربنام آن فرايند مقايسهها اتفاق میها يا انطباق آنويژگی

فرايند غالب ادن  ت« ا  فالنی     اه خ ابخنی قد  برمی»است؛ ولی    اسنعا   

 بندم     ا ه استوسالة فرايند طبقهو غلبه به معنايی پايه بر هدف  ا ااهديم

(Bowdle & Gentner, 2005; Wolff & Gentner, 2000 & 2011). 

   چاست که سبب اده  و مكاناسم « کامپا تر»و «  اه»تفاوت  و واژ  پاية 

عد ؟ اايد تفاوت آن  و  ا بن ان    بُاكل گار جداگانه    فرايند ساخت اسنعا ه 

  اه و  اه»معنقدندت تجربة  (4934گ نه که لاكاف و جانس ن )هةان .شمان تشريح کر 

هام آغاشين شندگی ام است که    سالهام حسی ت حرکنیبخشی اش تجربه«  فنن

تر م تاشهاتجربه و آگاهی اش مكاناسم آن« کامپا تر»با  هگار  و   مقابل م اجهاكل می

خط تر اش جهانتر و قديةی فنن ابندايی خط مرتبط با  اه و  اه  واقع جهان است.

ت اند می ها بر يكديگربنابراين شمان    مااان تأثار  ويدا  مرتبط با کامپا تر است؛

 تها )به عبا ت  يگرخطبااد. اين تأثار شمان بر  ويدا ها و يا جهان کنندهتعاان

 باان)و به  هام فضا ت شمان ذهنی است ويدا  بر جر ِ ثار شمانأ لال تبهها( تجربه

با گذ  شمان و تیت  هام   ونی احسا ت اناخت و شبانها و ناا مؤلفه يگرت تجربه

 .   جر  باشنرم خ اهند  اات( تثار  ادأت

 ذهنیهاي درونزمان بر مؤلفه . فرمول تأثیر4
*  nMEN = K 

هام اناخنی و يكی پس اش  يگرمت ت انايی تگذ  شمان و سپرم ادن مراحل  ادبا  

کند.    فرم ل ا   و فضام باشنرم  ا    فضا ت شمان ذهن ااغال میشبانی باشنر می
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ص  ت افاايز اين افاايز ت انايی به اده است. اين افاايز ت انايی نشان  ا ه تباال

اده    هر مرحله منناسب با تعدا  ر  افاو هجر    نظر گرفنه اده است. مااان ج

اده    آن مرحله ( ضر     مااان شمان سپرمnKهام جديد آن مرحله )تجربه

و  (nK)ها اده با هر  و عامل تعدا  تجربههةچنان مااان جر  اضافه ؛( است)

  کنندا  . اين فرم ل تباان ابطة مسنقام   ()اده    هر مرحله مااان شمان سپرم

برام مثال   م    فرايند  اداناخنی اش مرحلة حسی ت  .وا  فرايند  اد است ياضی

هام اناخنی انسان    ها و ت انايیحرکنی تا مرحلة اننااعیت پااژه معنقد است ظرفات

   مرحلة حسی ت  .حسی ت حرکنی بساا  منفاوت استة ا مرحلبمرحلة اننااعی 

ولی     ؛اناخت میدو  به ح ا  و  ناام فاايكی اطراف ک  ک استحرکنیت 

ها تفكر   م    آن تمرحلة اننااعیت انسان قا   است بدون وج   فاايكی اااا يا افرا 

ناملة   و  چه و هام مخنلفت چه ملة   و عانی وابط پديده   با  کند و هةچنان 

  (. 422ت424: 4090 منت غارعانیت اسندالل فرضی ت قااسی  اانه بااد )نا

آيا جر  ذهنیِ اين سه مؤلفه يكسان است؟ آيا  ا  :ها مطرح میپرسز اين حال

اناسی کاوم و  وانکند؟ نگاهی گذ ا به  و مكنب نظرم  وانيكسان  اد می

باانگر مطلبی است که  ابطة اين سه مؤلفة احسا ت اناخت و شبان  ا تشريح  اناخنی

ها غالب سال ابندايی شندگی احساسات و هاجان  و    تکاومواننظرية   طبقکند؛ می

است و با  اد  وانی ت جنسی انسان )سپرم ادن شمان( و با برخ    با میاط اطراف 

کند که ا   و  اد پادا میايجا  می«  24خ  »ها( به تد يج )افاايز تعدا  تجربه

هام  فاعی وسالة مكاناسمبهت ويژه اضطرا به  تهاوظافة اصلی آن مديريت هاجان

گ نه که پاز اش اين باان اد (.    نظرية  اداناخنی پااژه ت هةان4032است )فرويدت 

ح ا   اش طريق ت  و سال ابندايی شندگی هةان مرحلة حسی ت حرکنی است و ک  ک

 ا بشناسد و با سپرم ادن شمان و گذات مراحل  زکند  ناام اطرافخ   سعی می

عةلااتیت عةلااتی و اننااعی( ذهن ت انايی اناخنی باشنرم پادا پاز اداناخنی )
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ا   گفنه می هام اناخنیبرخی اش نظريه   (. هةچنان 272ت274: 4039کند )برکت می

ها هام اناخنی اش وقايع بارونی است که احساسات و هاجاناين اناخت و ا شيابیکه 

اناخنی فر  اش معنام يک  ت ا شيابی24 و برام مثال اش نظر الشا .آو  وج   می ا به

  و( و شبان که    022: 4094 کند ) ي تشمانه  ا برام تجربة هاجانی آما ه می تواقعه

 (041: 4039 )برکت کندپس اش آن  اد میت سال نخست شندگی حض   چندانی ندا  

ش شبان ا (10ت12: 4034ويگ تسكی ) .يابدها میتجربه  هیو نقز مهةی    ساشمان

شمان با  اد شبان و اناخت سخن اخنصاصی    ک  کی و تبديل آن به شبان   ونی هم

اناخت و   هیاو معنقد است کا کر  اصلی اين شبان تنظام و ساشمان .گ يدمی

که و چنان گ يندسخن می ها اش ا تباط ماان سه مؤلفة مذک  هاست. اين نظريههاجان

حض   احساسات و هاجان  تهام ابندايی شندگی   سال تهاا اين نظريهب انام مطابق می

کنند و می ولی با گذ  شمان اين  و مؤلفه  اد ؛تر اش اناخت و شبان استپر نگ

    .آيند هی احساسات برمی  صد  تعديلت تنظام و ساشمان

کنند يكسان و به يک مااان  اد نةی ماناخت و شبان    فرايند تبنابراين احسا 

هام ت ان چنان اسننباط کر  که    سالاند. پس میابندا هم به يک انداشه نب  ه و   

هام ابندايیت جر  احسا  باشنر اش  و مؤلفة  يگر است و شندگیت    تجربه نخسنان

ها اش نظر جرمی الگ يی نامن اشن کند و بان آنحجم باشنرم اش ذهن  ا ااغال می

هام باشنرت ت انايی ن شمان و م اجهة س ژه با تجربهبرقرا  است. بنابراين با سپرم اد

گار  و اولاة مؤلفة احسا ت تیت تأثار نارومند ادن  و مؤلفة اناخت و شبان قرا  می

هام ت ان چنان اسننناج کر  که    تجربها  ؛ هةچنان میاش نارومندم آن کاسنه می

    م تاشه  ا  .   مقابلهاتجربهاش  عد احساسی جر  باشنرمترت بُاولاه و قديةی

عد اناخنی و شبانی است که جر  باشنرم  ا   و فضام باشنرم اين بُ هام تاشهتتجربه

   تةا  حاالت د. بايد به اين نكنه ت جه کر  که کن ا    فضا ت  شمان ذهن ااغال می

گر  . البنه شمان ذهن میت گذ  شمان منجر به افاايز جر   ويدا     فضا  تذکراده
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 . برام نة نه گاراين افاايز جر  با ت جه به مراحل  اد    ابعا  منفاوتی ص  ت می

افاايز  یتو شبان یهام اناخنلفهؤ اد م    قاا  بااحسا   ت   مراحل ابندايی  اد

    . ا  جر  باشنرم 

ام که مرب ط نشانی واژ  پايه و هدف    اسنعا ههنگا  همه هةان  لال است که ب

ذهنی با يكديگر )احسا ت هام   ونتر استت    شمان برخ    مؤلفههام تاشهبه تجربه

اناخت و  ب  نِ تیت کننرل و مديريتسبب هبت مؤلفة احسا  ناروم اناخت و شبان(

خ  ت بدين علت که هر  و منعلق به ت و شبان ا  ؛ و  و مؤلفة اناختمیدو  می تشبان

انداشم ت انند با  اهبرابرم  ا ند و بنابراين میت انايی  شمان جديدترم هسنند تقريباً

ساشم( حالت منقا نی بان هام مشنرک )انطباقساشمِ ويژگیتراشم و جفتفرايند هم

( معنقدند که 2441) ب  ل و جننر  و واژه يا  و تجربه    فرايند اسنعا ه ايجا  کنند.

ها بر اين باو ند آن ات  ا  .هام جديد فعالتراشساشم    ايجا  اسنعا هاين فرايند هم

است که بان واژ  پايه و هدفِ اين  فرايند مقايسه تراشساشمکه فرايند شيربنايی هم

 هاما   مؤلفهتراشساشم سبب می هد. اين فرايند مقايسه    همها    میاسنعا ه

ط ذهنی )م قعات( با يكديگر مرتبشبان( و مؤلفة برون و )احسا ت اناخت ذهنی  ون

تراشساشم و مقايسه بان  و  ويدا  )واژه يا اين فرايند هم بگذا ند. اثر هما ند و بر

هام ساشم يا انطباق ويژگیکند و امكان جفتتجربة پايه و هدف( اتصاالتی ايجا  می

    آيد.مشنرک فراهم می

ا  ت ان با بر سی مااان ناروم گرانز ايجا اده بان  و  ويدايجا  اين اتصال  ا می

هام  و  ويدا  که منعلق به  و   خط .   نناجه جهانکر نشمان ذهن تباات     فضا

کند. گار  و حرکت میم اشات هم قرا  می   يک  اسنا و به تشمانی جديدترم است

تر باادت هام اولاه و قديةیام که واژ  پاية آن مرتبط با تجربه  مقابل    اسنعا ه

 اد و ت انايی  و مؤلفة اناخت و شبانت  ا ام جر  و علت عد  مؤلفة احسا  به

عد احساسی به ا   تجربة تاشه که    بُنارومندم باشنرم است و اين نارو سبب می
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 جانبتیت تأثار آن قرا  گار  و ناروم گرانز باشنرم اش  تتر اباه استتجربة قديةی

اين واژ   تهاع اسنعا هخط هدف وا   ا   )گرانز(.     اين ن خط پايه بر جهانجهان

وسالة پايه است که    تعاان معنا باشنرين سهم  ا  ا   و ناا معنام واژ  هدف  ا ت به

 ساش . بنابراين هنگامیهام خ   بر هدف ت  با خ   هةانند میفرافكنی ويژگی دفراين

فرايند غلبة  انداشمبه  اه ت اانه بااد  اللت ترهام اولاه و قديةیکه واژ  پايه بر تجربه

 اه بهبندم    اسنعا ه  ا ا   و فرايند طبقهپايه بر هدف منجر میی معنام تل يی

کند. بنابراين  ا   ا    اسنعا ه ايجا  میانداش  و اين فرايند حالنی نامنقا ن و جهتمی

 ا ام ناروم  تتر بااد سد هرچه  ويدا م    فضا ت شمان ذهن قديةینظر میبه

هام خطنرم است و با ادت باشنرم  ويدا ها و يا به عبا ت بهنرت جهانگرانز باش

  هد. قرا  می رجديد  ا تیت تأثا

 نتیاله .1

مرب ط به اسنعا هت هةاشه نی   ا تباط ماان طرفان اسنعا ه ) و واژه  هامپژوهز    

ه به هدفت    فرايند اننقال معنا اش پاي :برانگاا ب  ه استپرسزيا عبا ت پايه و هدف( 

 ا  است؟    اسنعا ه حالنی منقا ن و خنثی و من اشن   ا   يا برعكس نامنقا ن و جهت

هايی که جانب يكی اش  و حالت مذک    ا اين مقالهت پس اش مرو  و بر سی نظريه

  ساده اد گرفت و با تكاه بر مفاهام و مفروضات نسبات عا  اناشنانت به اين نناجهمی

ت اند   ست لف فرايند اننقال اسنعا مت هريک اش نظرات مذک   میکه    حاالت مخن

نظرية منقا ن ب  ن  ت«مغا فالنی مانند کامپا تر است»ام هةچ ن بااد.    اسنعا ه

فالنی     اه »کنند  مناسبی است؛ اما    اسنعا    يگرم هةچ ن نافرايند اسنعا م تبا

نةايد. ولی تر می ن اين فرايند   ستنظرية نامنقا ن ب «  ا  خ ابخنی قد  برمی

پرسز اساسی اين است که چرا اين فرايند    حاالتی منقا ن و    حاالتی  يگر 

نگا ندگان اين مقاله    گا  نخستت با اين فرضاه پاز  فنند که اايد  .نامنقا ن است
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يا تجربة طرفان اسنعا هت    گسنر  شندگی فر     منقا ن  «شمان» و «تا يخةندم»

ام که بدين معنا که واژگان يا عبا ات پايهاثرگذا  بااد؛  نامنقا ن ب  ن فرايند اسنعا ه

آيندت مةكن است اننقال معانی باشنرم تر    گسنر  شندگی فر  میهام قديةیاش تجربه

 ا   ا  قم سةت واژه يا عبا ت هدف  اانه بااند و فرايندم نامنقا ن و جهت ا به

اندت    فرايند هام جديدتر آمدهام که اش تجربهواژگان يا عبا ات پايه شنند و   مقابل

ثارگذا     أاسنعا ه و اننقال معنا فرايندم منقا ن  ا ايجا  کنند. ويژگی اصلی و ت

 لال به (احساسی نارومندتر ةلفؤحض   م)تر و قديةی ترهام ابندايیتجربه

 .استيافنگی اناخت و شبان ا ادن

ن و اش مفاهاةی مانند االهت برام بر سی اين فرضاه اش نظرية نسبات اناشن   اين مق

بر سی اين فرضاه برپاية  .خطت تانس   و گرانز اسنفا ه ادفضا ت شمانت  ويدا ت جهان

    تهام احساسیت اناخنی و شبانیمفاهام مذک   اين اسننناج  ا حاصل کر  که تجربه

ترت با خط قديةی هد و اين جهانتر  ا اكل میخطی قديةیترت جهانهام قديمشمان

   چا چ   فضا ت شمانِ ذهنت گرانز باشنرم  اشت جه به وشن هاجانی و اناخنی

تر به خ    ا تیت تأثار هام جديدتر و اباههام تجربهخطکند و ساير جهانايجا  می

هام جديد و هام احسا  و اناختِ اين تجربهلفهؤ هد؛ مةكن است حنی مقرا  می

فرافكند؛ البنه  هاو بخشی اش معنا و ا  اک خ    ا بر آن منأثر کند اباه به خ    ا ناا

اباهت ماان واژگان پايه و هدفت بر اين اننقال معنا بساا  تأثارگذا  است.   مقابلت 

هام جديدتر استت اين تأثار و اننقال معنا اش پايه به هدف    واژگانی که نشانة تجربه

منقا ن ص  ت  اكلینر است و فرايند اسنعا ه    اين کلةات پايه و هدف بهکة

ت ان چنان اسننباط کر  که هام نظرم میگار . بنابراين با ت جه به اين يافنهمی

هام گسنر  فضا ت شمانِ ذهن    فرايند تشكال ايجا  تجربه «شمان»و  «تا يخةندم»

 .مؤثر است اسنعا ه
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اكل  يگرم باان کر ه ب  ند و اعنقا  ( به4990) و ک ناه  چنان مطلبی  ا بالسك

طرشم هام ناآانات بههام آانات    قاا  با اسنعا ه اانند که معنام تل يیی اسنعا ه

   فهم  ابطة اسنعا ه با شمان  نگا ندگان به تر قابلات  سنرسی  ا  . اين امرسريع

نظر  عد شمانی م   با   نظر گرفنن بُ اش منظر نسبات اناشنانی و ندکةک کر  و ت انسن

 ؛ ا    اللت آانا ب  ن بر قديم ب  ن هم ند: ست  هاوت تباانی  يگر اش اين مسئله به

 گ يام که    گذانه ناا با آن م اجهه  اانه بااام و اينام  ا آانا میچ ن ما پديده

ت پادا کنام. ا      سطیی باالترت اش آن پديده ا  اک و اناخسبب می  وبا ويی

تر بااد و ما به آن ا  اک و ام که قديةیبنابراين    فرايند ايجا  اسنعا هت واژ  پايه

ت اند معنام اناخت باشنرم حاصل کر ه بااام ت يا به تعبار بهنر آاناتر بااد ت می

ت ان چنان اسننباط کر  که حلقة مفق  ِ خ    ا به واژ  هدفِ ناآاناتر اننقال  هد. می

است: اين شمان است که ناروم گرانز « شمان»هام مذک  ت مسئلة  و گروه نظريه هر

گذا م بر اثرکند و احنةال يک تجربه ) ويدا (  ا    فضا ت  شمانِ ذهن باشنر می

هام . برام  وان ادن جنبهبخشدفاونی می  ويدا هام جديد مشابه  ايا ها تجربه

است.  نااش هام باشنر    اين شمانهعا هت به پژوهزشمان بر فرايند اسن تا يک اين تأثار

ام ماان فاايک و مطالعات شبان و ا بااتت ن پا و تاشه است و شمانة پژوهشی بانا انه

انگا م ذات و  وش عل   تجربی و  ياضی با اگر پژوهشگران اين ح شه     ا ِ يكی

فی و جديد    اين هايی کابه يافنه تذات و  وش مطالعات انسانی گرفنا  نش ند

 ت ان اماد بست. ها میح شه

 هانوش پی

8.metaphor: معنام مصطلح آن     ا  : اشاسنعا ه    معنام کلی آن که اامل هرگ نه اننقال می

اناخنی آن    شبان انگلاسیت و ناا تا آنجايی که اناخنی و شبانبالغت فا سی و عربی تا افا   شيبايی

  . ا  اناسی مرب ط میفلسفه و جامعه تاناسیو شبان     وان ل اننقال ذهنئبه مسا
2. base term 

3. target term 



 240                                      اسنعا ه و شمان                                  03/ اةا   42سال 

4. space-time  

5. world line  

6. event  

7. tansor  

8. gravity  

9. alignment. 

10. pairing 

11.the Career of Metaphor 

12. projection 

13. image schema 

14. Piaget  

15. Vygotsky  

16. aptness 

17. figurative meaning 

18. conventional metaphor 

 حرکت خطی  فرم ل انداش .49

 V=  سرعت    Mجر  =     G=  انداش  حرکت

 t1:G ها قبل اش   يافتِ ضربه برايند انداش  حرکت خطیِ تةا  گ م 

t2G: ها پس اش   يافت ضربهبرايند انداش  حرکت خطی تةا  گ م 

t1  تا t2  :ها    حان ضربه اش شمانبرايند ناروم وا   بر مجة عة گ م 

G1:  انداش  حرکت خطی گ م معا ل با مؤلفة احسا (v1 سرعت گ م احسا تm1   جر  گ م

 احسا (

G2انداش  حرکت خطیِ گ م معا ل با مؤلفة  اناخت : (v1 گ م اناختت سرعتm1   جر  گ م

 اناخت(

G3 :   حرکتِ خطیِ گ م معا ل با مؤلفة شبانانداش (v1 گ م شبانت سرعتm1  جر  گ م شبان 

20. ego 

21. Lazarus 

 منابع

. ترجةة ي سف فضا ت شمان تخت و خةاده  (.4039ويلااما )  وث و ج  جت ت الاس

 . تهران: مرکا نشر  انشگاهی. 2امارا جةندم. چ
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. 4ترجةة يیای سادمیةدم. ج ک  کی(.  وانشناسی  اد )اش لقاح تا(. 4039برکت ل  ا )ت 

  تهران: نشر ا سبا ان.. 47چ

. ترجةة ي سف فضا ت شمان تخت و خةاده  (.4039ويلااما )  وث ج  جت الاس وت 

 تهران: مرکا نشر  انشگاهی.. 2امارا جةندم. چ

. ترجةة يیای هام اخصاتنظريه(. 4073ا لنا ) سادنی الن ا لنات  وان پی وت 

 تهران: نشر هةا.. 2چ. سادمیةدم

تهران:  .41. چ0ترجةة يیای سادمیةدم. و انگااش و هاجان.(. 4094 ي ت جان ما اال )ت 

 ويرايز.نشر 

. ترجةة حسان پاينده. «ارح ک تاهی   با    وانكاوم»(. 4032ت 4920شيگة ند )ت فرويدت 

 .  20ت4. صص24. شا غن ن فصلنامة

 تهران: نشر .افضلی . ترجةة میةد ضا يناماک(. 4039) کريگ گلن لانر و جاةا مريا تت 

  انشگاهی.  اکن

مجد. . ترجةة مجنبی امارمهام  اد انساننظريه .(4090نا من ) فالاپ نا منت با با ا وت 

 ه.تهران: نشر  انژ

شا ه. تهران: اله قاسم. ترجةة حبابتفكر و شبان(. 4034ويگ تسكیت ل  سةن ويچ )ت 
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