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نامه ثمره حمایت و محبت بی دریغ سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی است،  ، این پایانپیش از هر چیز

چنین شیرین و گرفت ، پایان دوره تحصیلی من این که اگر ایشان در اوج استیصال، دستم را نمی

در محضر ایشان سپری کردم و نامه را  این پایانارش ها در مدت نگ بهترین لحظه. شد دلچسب نمی

ت محترم همچنین از جناب آقای دکتر عاصی، ریاس. شک به زودی دلتنگشان خواهم شد بی

از ایشان . نامه را بر عهده گرفتند، کمال تشکر را دارم پایانشناسی که مشاوره این  پژوهشکده زبان

 .ارمزنامه را پذیرفتند، سپاسگ یز که زحمت داوری این پایانکعی ناز سرکار خانم دکتر را. بسیار آموختم

ن در ادامه از همه کسانی که در مدت تحصیل، خصوصاً در این مقطع، حمایت و پشتیبانی خود را از م

 . کنم  عزیزم  و همراهی دوستانم تشکر میهای خواهر  از تشویق. دریغ نکردند، ممنونم

بیش از . ر کنمتوانم، تصو ای از عمرم را نمی او گذر حتی لحظه نازنینم که بدونو در آخر از همسر 

 .ممنونم، ممنونم، ممنونم: توانم، بگویم  بود و امروز تنها میدریغش شامل حالم   چهار سال حمایت بی
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 چكيده

 زبان از نمونه اي پيكره در لذت و شادي عواطف مفهومي هاي استعاره بررسي به حاضر پژوهش

 فارسي زبان هايداده پايگاه از گيريبهره با تا است شده تالش پژوهش اين در. پردازدمي فارسي

 به موفق دهنگارن پيكره، ازمطالعه پس .آوري شود مفهومي خشم جمع  دارنده استعارهجمله هاي  دربر

 بسامدترينپر تا شد تالش سپس. شد نگاشت نام 23قالب  در استعاره مفهومي مورد  879 استخراج

 با مجموع در و گردد تعيين به حوزه خشم مربوط مبدأ هايپربسامدترين حوزه و استعاري هاينگاشت

بيان  براي مبدأيي ايهحوزه چه از بيشتر زبانانفارسي كه مشخص شود ايپيكره هاييافته به توجه

 تحليل در پيكره از گيريبهره دليل به نگارنده اين پژوهش، خالل در. برندمي بهره مفهوم خشم

 و مبدأ هايحوزه تعيين جمله آن از. يافت دست توجهي درخور نتايج به مفهومي هاياستعاره

 گرديد مشخص مثال براي. درونمي كار هاي خشم بهاستعاره ساخت در كه بود متداولي هاينگاشت نام

 كه هستند در پيكره مبدأ هاي حوزه پركاربردترين  حيوان، تغيير و بيماري مبدأ هايحوزه كه

هاي خشم  حوزه هاي مفهومياستعاره ميان ايمقايسه همچنين. روندمي كار خشم به حوزه سازي مفهوم

هاي حوزه  نگاشت نام ميان اي سهمقاي به نهايت در و گرفت و همچنين خشم و شرم انجام  شادي  و

 .شد هاي فارسي و انگليسي پرداخته خشم در زبان

 .مدار، خشم پيكره تحليل عواطف، مفهومي، ي استعاره شناختي، شناسي معني:  كليدي هاي واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲ 
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 مقدمه.1،1

ها هیچ وجه  به لحاظ شیوه گردآوری داده  گرا شناسی نقش میالدی زبان 09از دهه تا پیش 

ها بر  شناسی، داده زبان رویکرد درهای این  چرا که در پژوهشای نداشت؛  شناسی پیکره کی با زباناشترا

اما از دهه . های واقعی استوار بود ی یا در نهایت تعداد محدودی مثالهای ساختگ پایه شم زبانی و مثال

ها  ها، این روش گیری پیکرهکار های رایانه در به ی از قابلیتگیر عد، با گسترش و بهرهمیالدی به ب 09

کارگیری پیکره  مبتنی بر بهها  یکی از روزآمدترین پژوهش. ها دادند تفاده از پیکرهجای خود را به اس

 .نظریه استعاره مفهومی استبرای مطالعه 

ای و نگاه جدید  نتی به استعاره به عنوان ابزاری آرایهکه به تمایز میان نگاه سمعاصر استعاره نظریه 

های مفهومی چنان در زبان روزمره فراگیر  به عنوان یک ساز و کار ذهنی انجامید، نشان داد که استعاره

 .اطالعند ها بی هستند که سخنوران از وجود آن

  عواطف حوزه تهشناسان شناختی قرار گرف های اخیر مورد توجه زبان در دههکه  حوزه دیگری

است که در آن زبان از نزدیک و به طور پویا و فعال با   ال آن رویکرد جدیدی شکل گرفتهبه دنب .است

های اخیر مطالعات فراوانی در ارتباط با زبان روزمره و  نین در سالهمچ .عواطف و شناخت پیوند دارد

ای در این  شناسی پیکره های زبان کاربرد روش. است  ارچوب نظریه استعاره مفهومی انجام شدهدر چ

 حوزهدر ای عواطف  رو پژوهش حاضر نیز به مطالعه پیکره  از همین. ز اهمیت استحائدست مطالعات 

است که امیدواریم به شناخت بهتر حوزه عواطف و   خشم در زبان فارسی پرداخته های مفهومی استعاره

 .منتهی شودسازی آن  در مفهومنظام ذهنی سخنوران فارسی زبان 
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 له پژوهشمسئ. 1،1

   طرفداری در جوامع آموزشی و پژوهشی در قرن حوزه پژوهشی شکوفا و پر  معناشناسی عواطف

سو و عواطف و   دهد در تقابل بین عقل و استدالل از یک مطالعه تاریخ علم نشان می. شود محسوب می

تا اینکه . ه علمی محسوب کرده استاحساسات از سوی دیگر، غرب همواره عواطف را خارج از مطالع

ناسی و شناختی جایگاه ش های عصب نتایج ارزشمندی در پژوهشیابی به  همزمان با دست   در قرن 

 .مهم عواطف در رشد شناختی، توسعه زبان و فرهنگ روشن شد

داده  ائههای مهم و پرثمری ار معناشناسی شناختی امروزه در شاخه معناشناسی عواطف پژوهش

های علمی و  های عاطفی چون شادی، لذت، شرم، ترس و خشم مورد پژوهش و حوزه است

برای مثال . پیشینه نیست ها بی در زبان فارسی نیز این دست پژوهش. اند معناشناسانه قرار گرفته

افراشی، . اند های شادی در زبان فارسی پرداخته به بررسی استعاره( 101 )افراشی، عاصی و زورورز 

افراشی و . اند های خشم در زبان نابینایان پرداخته به بررسی استعاره ( 10 )بین  حق طالبی و

در میان . اند ه های شرم را در شعر کالسیک فارسی مورد بررسی قرار داد استعاره (101 ) زاده مقیمی

م به درباره خش( 990 ) 1و یو( 001 )  شناسانی چون لیکاف آثار غربی مقاالت متعددی به دست زبان

 .است نگارش در آمده

شد جا دارد پژوهشی مستقل به زبان فارسی با رویکردی  ای که توضیح داده با توجه به زمینه

با این هدف پژوهش حاضر به منظور . ای درباره بیان استعاری خشم صورت پذیرد شناختی و پیکره

تر در این پژوهش  یان سادهبه ب. گرفته استسازی خشم در زبان فارسی صورت  های مفهوم یافتن شیوه

هستیم که دریابیم فارسی زبانان حوزه انتزاعی خشم را بر مبنای درک خود از کدام آن ما در پی 

 .یابند های عینی در می حوزه

های حوزه  های قدیمی درپژوهش ای در این پژوهش با در نظر گرفتن روش اهمیت رویکرد پیکره

این دست مطالعات یکی استفاده پژوهشگر از شم زبانی  دو روش غالب در. شود استعاره مشخص می
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در . شناختی های روان نامه گیری از پرسش کنندگان در تحقیق بود و دیگری بهره خود یا شرکت

معتقد است استفاده از این دو روش جهت بازنمایی واقعیات زبان و ( 990 2 0 )  که دینان حالی

اکثر یک بند ب در قالب جمله و یا حدهای ساختگی اغل ادهد ،عالوه بر این. کارکرد آن مناسب نیست

 .شود شود و این خود باعث ایجاد ابهام می باشد که در گفتمان عادی کمتر مشاهده می می

های زبان فارسی امکان بسط رویکرد  امروزه در کشور ما به همت متخصصان در ایجاد پیکره

ترین  ترین و پرامکانات از گسترده. است آمدهاره فراهم ، از جمله حوزه استعنیای به مطالعات زبا پیکره

به کوشش دکتر سید مصطفی  101 است که در سال   های زبان فارسی داده پایگاهها  این پیکره

این پایگاه و امکانات متنوع آن در . عاصی در پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طراحی شد

های پیشین این  ریق سه مشکل پژوهشقرارگرفته است تا از این طها  این پژوهش منبع استخراج داده

 .ه بافت محدود و وجود ابهام در نتایج مرتفع شودهای ساختگی، ارائ ستفاده ازدادهحوزه، یعنی ا

 اهمیت پژوهش. 1،1

شناسی شناختی برخوردار است و مورد  در زبان لعه در حوزه عواطف از اهمیت باالییامروزه مطا

هایی نظیر یو  توان به نام ها می که ازمیان آن شناسان این حوزه قرار گرفته است زبان ازری توجه بسیا

 .اشاره کرد... و( 990 ) 1، ویرژبیکا(990 ) 1، کووچش(000 )

گیرد که ارتباطات بشر همواره از افکار و  این اندیشه سرچشمه می توجه به رابطه عواطف و زبان از

و هم از آن گذارد،  ثیر میبر تعامالت اجتماعی تأ و شناخت و عواطف همد پذیر احساسات او تاثیر می

 .(  9 افراشی) کند اسی میشن که عواطف را وارد مطالعات زبانای است  لهاین کل مسئ .گیرد ثیر میتأ

اهمیت بسیاری  های مختلف از کارگیری استعاره در بافت از سوی دیگر درک صحیح از نحوه به

الگوهای نظری به توضیح آن ست که اهایی  های مفهومی دارای جنبه را که استعارهچ. برخوردار است

 شدهای جدیدی از این حوزه نمایان خواهد که جنبه ای است پیکرههای  اند و تنها با شیوه نپرداخته

 (.990 دینان)
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د بلکه کن تنها به ما در رفع معضالت یاد شده کمک می نی در این پژوهش نهگیری از پیکره زبا بهره

خر و اهمیت در این بررسی تقدم و تأ. آورد هم مینیز فرا را های مفهومی هامکان بررسی بسامدی استعار

 .های مفهومی حوزه خشم روشن خواهد شد تعارهشناختی انواع اس

 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش .1،1

های زبانی پیشرفت  ز ایجاد پیکرههای اخیر و پس ا ای به مطالعه زبان فارسی در سال رویکرد پیکره

از سوی دیگر حوزه . است  هگرفتشناسی قرار  زبان پژوهشگرانتقبال گیری داشته و مورد اس چشم

های  مطالعه استعاره. ستا شناسی امروز دنیا های مفهومی از موضوعات پرطرفدر در زبان استعاره

 زورورز، افراشی و عاصی به همتی ا و با رویکرد پیکره( شادی و لذت)در حوزه عواطف  هومیمف

دیگر های مفهومی مربوط به  رسد بررسی استعاره انجام شد و در ادامه همان مسیر به نظر می (101 )

 .باشدسودمند  با همین رویکرد عواطف

 های پژوهش پرسش .1،1

در زبان فارسی از طریق  أمفهوم خشم در حوزه مقصد بوسیله کدام مفاهیم در حوزه مبد. 

 های مفهومی بیان شده است؟ تعارهاس

 سازی استعاری خشم بیشتر است؟ برای مفهوم أبسامد کدام مفهوم یا مفاهیم در حوزه مبد. 

 های بدن مرتبط است؟ بیان استعاری خشم در زبان فارسی بیشتر به کدام اندام.1

 فرضیات پژوهش .1،1

در  أو ماده در حوزه مبد ماریبیوسیله مفاهیمی چون رنگ، ه مفهوم خشم در حوزه مقصد ب.  

 .های مفهومی بیان شده است زبان فارسی از طریق استعاره

 .یر مفاهیم بیشتر استهای استعاری خشم نسبت به سا عبارت أبسامد ماده در حوزه مبد.  

 .واژه های رگ  و گردن مربوط است بیان استعاری خشم در زبان فارسی بیشتر به اندام. 1

 ها ژوهش و روش گردآوری دادهشناسی پ روش .1،1

ر است، روش امد پذیرد و چون پژوهش از نوع پیکره محتوا انجام می ش حاضر به روش تحلیلپژوه

های  ها بر مبنای داده بندی ها و طبقه یعنی تعمیم ؛کردن استقرایی معرفی توان با عنوا انجام را می

 .گردند ه میها ارائ ی شده و پس از تحلیل دادهگردآور
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 بندی پژوهش سازمان .8،1

ها و فرضیات  ها، پرسش له پژوهش، هدفدر فصل اول، مسئ. امل پنج فصل استپژوهش حاضر ش

های اندیشمندان  فصل دوم پیشینه پژوهش است که به بررسی پژوهش. است  مطرح شدهپژوهش 

ی های مفهوم عارههای مفهومی و حوزه عواطف، با تمرکز بر است ایرانی و غیر ایرانی در زمینه استعاره

فصل سوم مربوط به مبانی نظری . پردازد ای می خشم و در چارچوب معناشناسی شناختی و پیکره

ف و به طور های مربوط به حوزه عواط پژوهش حاضر است که استعاره از دیدگاه شناختی، استعاره

های  چهارم داده فصل در .کند ای را معرفی می های پیکره میت کاربرد روشمفصل استعاره خشم و اه

و  ؛گیرد مودارها مورد تجزیه و تحلیل قرار میها و ن ه جدولهمراه با ارائاین طریق  بهآوری شده  جمع

چنین  هم نتایج اصلی و دستاوردهای پژوهش وها،  محک فرضیه، ها م پاسخ پرسشدر فصل پنج

 .شود ه میهای آتی ارائ پیشنهادهایی برای پژوهش

 موانع پژوهش .1،1

ی تمام رایانشی ها ترین موانع موجود بر سر راه این پژوهش، عدم امکان استفاده از شیوه ساسیاز ا

ای تمام رایانشی که  شد، هنوز شیوه   داده  چنانچه در فصل چهارم شرح. تاس  بوده ها داده گردآوریدر 

با این . وجود نداردهای مفهومی موجود در یک پیکره را استخراج نمود  ده ازآن بتوان استعارهابا استف

ای حجیم مورد استفاده قرار  های زبان فارسی پیکره گیری از پایگاه داده وجود در این پژوهش با بهره

های موجود در این پیکره استخراج  توان با اطمینان گفت که تمام استعاره ولی همچنان نمی. گرفت

 .این مشکل برطرف شود ای ات رایانهدر آینده و با پیشرفت امکان امید است. شده است

 کاربردهای پژوهش. 1،11

. شناسی شناختی در ایران و نیز مطالعات فرهنگی حائز اهمیت است نتایج این پژوهش برای زبان

های مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی  به این ترتیب پژوهشکده علوم شناختی و نیز پژوهشکده

  .توانند از این پژوهش استفاده کنند می
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  پیشینه: دوم فصل 
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 مقدمه .1،1

. راه جدیدی برای توصیف زبان معرفی کردند در اثر برجسته خود (009 )  لیکاف و جانسون

مند  نمایند، نظام ظاهر تصادفی میهای واژگانی در زبان که به  بسیاری از روابط معنایی و ویژگی

 .سعی در تکوین این نظریه داشتند... و، یو  شناسانی نظیرکووچش، گیبز از آن زمان زبان. هستند

شناسی زبان، تحلیل  شناسی نظیر روان های مختلف زبان امروزه کاربرد نظریه استعاره مفهومی به شاخه

 .ه یافته استشناختی را های فرهنگی و جامعه گفتمان وتبیین

ای  ناسی پیکرهش شناسی به نام زبان ، شاخه جدیدی در زبان009 زمان و از دهه  از سوی دیگر هم

های تحلیل آن از  های زبانی و روش ی استفاده از پیکرهامروزه مزایا. کرد رشد خود را آغاز  مسیر روبه

اختی نششناسی  ز این رویکرد دیری ست که به معنیمندی ا بهره. اسی کاربردی ستشن ملزومات زبان

ها در غرب تبدیل  این نوع پژوهشای که این روزها به یکی از ملزومات  به گونه. هم راه یافته است

های  ای به استفاده از شیوه شناسی پیکره انبنظریه استعاره مفهومی و ز در واقع تلفیق. است شده

 .است انجامیده رایانشی

های مفهومی در زبان فارسی اختصاص دارد،  ستعارهای ا از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی پیکره

ای مربوط به آن تقسیم  های پیکره های مفهومی و پژوهش استعارهفصل پیشینه را به دو بخش حوزه 

سپس جداگانه به . کنیم آثار پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی را معرفی میکنیم و در هر بخش  می

 .پردازیم مطالعات مرتبط با حوزه عواطف و خشم می
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