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ی سپاسگزاری را به ما الهام فرمود و با چه از ذات پاکش به ما شناساند و شیوهسپاس خداوند را بر آن

سپاسی . اش رهنمون شدورزی به یگانگیپروردگاری خود درهای دانش را به روی ما گشود و در اخالص

منتهاست و به شماره سپاسی که نامحدود و بی. ابدی و دائمی تا روز قیامتهایش، سپاسی چند برابر نعمت

 (ی سجادیه، نیایش یکمصحیفه. )نیاید و به انتها نرسد

ام جناب آقای دکتر مصطفی عاصی که بدون دقت نظر و راهنمایی سودمندشان نگارش از استاد فرهیخته
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 .ی فراوان بردم صمیمانه سپاسگزارم

، ام را برای به سرانجام رساندن این تحقیق مدیون بردباریی توان و انگیزهاز همسر مهربانم که همه
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 چکيده

ی عواطف و روابط انسانی در زبان فارسی  با حوزه سازی استعاری عشق در دودر پژوهش حاضر مفهوم

برای . است ی مفهومی مورد بررسی قرار گرفتهی استعارهبنیاد و بر اساس نظریهرویکردی شناختی و پیکره

های برای انتخاب کلیدواژه. رمان فارسی از پایگاه دادگان زبان فارسی انتخاب شد51انجام این مطالعه، 

نت و فرهنگ طیفی زبان فارسی منظور جستجو در پیکره نیز از پایگاه فارسبه مرتبط با مفهوم عشق

عنوان ی پربسامدتر عشق، محبت و عالقه بههای مرتبط با عشق، سه واژهپس از استخراج واژه. استفاده شد

 34انتخاب شد و در نهایت  های استعاری مرتبط با مفهوم عشق در پیکرهآوری عبارتکلیدواژه برای جمع

های ی این حوزهبرای مقایسه. سازی استعاری عشق در زبان فارسی مشخص شدی مبدأ برای مفهومحوزه

-ی انسانی پیشیک رابطه عنوان بهی ازدواج، های مبدأ روابط انسانی در زبان فارسی کلیدواژهمبدأ با حوزه
ی حوزه 22د و در نهایت، پس از بررسی عبارات استعاری، ی پایگاه دادگان جستجو شنمونه، در کل پیکره

ی خاص های مبدأ عشق و ازدواج نشان داد که سه حوزهی حوزهمقایسه. دست آمدمبدأ برای ازدواج به

های مبدأ مشترک میان مفهوم عشق و ازدواج روابط انسانی یعنی پیوند، جنگ و قرارداد، بخشی از حوزه

برای . کندمیهم مانند انگلیسی تأیید را ی عشق در زبان فارسی یت دوگانهماه هستند و این مسئله

کار نرفته و سازی عواطف دیگر بههای مبدأ پیوند، قرارداد و جنگ برای مفهومکه حوزهاطمینان از این

ف عواطسازی استعاری کاررفته برای مفهومهای مبدأ بهها با حوزه، این حوزههستندخاص روابط انسانی 

که این سه حوزه در میان  گردیدو مشخص  شد ی دیگر مقایسهبنیادین خشم و شادی در دو مطالعه

 . های مبدأ معرفی شده برای آن عواطف قرار ندارندحوزه

 .حوزه مقصد -ءحوزه مبدا -عشق -استعاره مفهومی -معنی شناسی شناختی :هاكليدواژه
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 گفتار پيش

در فصل دوم با . فصل اول با عنوان کلیات پژوهش، اثر حاضر از چهار فصل دیگر تشکیل شده استبجز 

ی عواطف بررسی های مرتبط با حوزهها در باب استعاره و دیدگاهترین نظریهی پژوهش، مهمعنوان پیشینه

ترین مفاهیم مهمی مفهومی و ی استعارهفصل سوم تحت عنوان چارچوب نظری، به معرفی نظریه. شودمی

ها، پس از معرفی روش در فصل چهارم، با عنوان تجزیه و تحلیل داده. پردازدشده در این نظریه میمطرح

شود و های پژوهش پرداخته میی مفهومی به تجزیه و تحلیل دادهی استعارهپژوهش، در چارچوب نظریه

-ترین یافتهررسی فرضیات پژوهش مهمگیری، پس از بدر نهایت، فصل پنجم تحت عنوان بحث و نتیجه
 .شودهای پژوهش معرفی می
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 بيان مسئله 5-5

ی شناخت که قوهجاآنبشری است و از یهای تجربهترین جنبهعواطف انسانی یکی از فراگیرترین و مهم

ی ی عواطف از طریق مطالعهاز آن تأثیر بپذیرد، مطالعه تواند بر عواطف تأثیرگذار باشد و متقابالًبشر می

(. 5288و همکاران،  5اورتونی)ی قوه شناخت انسان است شناختی روشی مناسب برای مطالعهزبان

. توان به ساختار مفاهیم پی بردمعتقد است که از طریق تحلیل و بررسی زبان می( 5225:22)2کووچش

، a2111 ،b2111، 2113، 2114، 2111، 5225، 5221، 5288، 5281)مطالعات فراوانی مانند کووچش 

a2151 ،b 2151)1، ویرژبیکا(5221)و کووچش  1، آوریل(5287)و کووچش  3، لیکاف(5281) 4، بارسلونا 

به ( 2152)و پیرزاد و همکاران ( 5422)، افراشی و طالبی (2155)، افراشی (5228)7، یو(5222، 5221)

توان از مجموع این تحقیقات می. است های مختلف پرداختهی عواطف در زبانحوزهسازی بررسی مفهوم

 .شودسازی میمفهومصورت استعاری  بهعمدتاً های مختلف ها و فرهنگدریافت که عواطف در زبان

 هاانسان( 2111)به اعتقاد کووچش  .بنیاد عینی و ملموس ندارندعواطف مفاهیمی انتزاعی هستند که 

استعاره فرایندی است که  .دنهای مفهومی استفاده کناز استعاره هستندتوصیف عواطف خود ناگزیر  برای

، 8جانسون)شود ی متفاوت دیگری درک و ساختاردهی میی تجربی بر اساس حوزهدر آن یک حوزه

-سایر حوزهشان بیشتر از سازی حاالت عاطفیمعتقد است که افراد برای مفهوم( 5212) 2داویتز (.5287
 یتنها در کاربرد زبانی افراد در زمینه استعاره نه. های مفهومی تمایل به استفاده از زبان استعاری دارند

الزم و های عاطفی سازیهای تجربیات و مفهومجنبهیج است، بلکه برای درک بسیاری از عواطف بسیار را

دهد، فرایند استعاره بیشتر از نشان می شناختیمطالعات زبان. (21: 2113کووچش، )باشد میضروری 

معنایی است که در ارتباطات بشری کاربرد گسترده  شناختی و که صنعت ادبی محسوب شود فرایندیآن

 .دارد

ی مفهومی دیگر ی مفهومی بر اساس حوزهبه معنای درک یک حوزه استعاره شناسی شناختیدر زبان

-توسط لیکاف و جانسون معرفی شد، استعاره 5281در سال که  51ی مفهومیی استعارهطبق نظریه. است
ی پایهبر  شلاعماو  افکار که ی انسانهر روزهنظام مفهومی . دهند نه الفاظها در سطح مفاهیم روی می

توان تصور کرد مگر ی عینی و مشترکی را نمیهیچ تجربه. استعاری دارد کامالًماهیتی  استوار است، آن

                                           
1 Ortony 
2 Kövecses 
3 Barcelona 
4 Lakoff 
5 Averill 
6 Wierzbicka 
7 Yu 
8 Johnson  
9 Davitz 
10 conceptual theory of metaphor 
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 سازی جهاندرحقیقت استعاره روشی است برای مفهوم .سازی شده باشداستعاری مفهوم ایکه به گونهاین

های در صحبت. سرشار از عبارات استعاری است هاانسانی روزمره یمحاورهزبان . چه در آن استو هر آن

دانش مشترک های اولیه و روند که از استعارههایی به کار میروزمره و رفتارهای عادیِ هرروزه استعاره

-برخی از تجربیات انسان اساس و الگوی درک و بیان دیگر تجربیات او قرار می. اندانسانی نشأت گرفته
های شوند و در هنگام کنشی معنایی سازماندهی میگیرند و مفاهیم با برقراری ارتباط بین دو حوزه

برحسب ضرورت و نیاز انسان به درک و  کهها استعاره بدون بنابراین .شوندگفتاری یا رفتاری استفاده می

 . پذیر نخواهد بود، فهم حجم عظیمی از مفاهیم انتزاعی امکانگیرندهای ناآشنا شکل میبازنماییِ پدیده

های پرداختن به استعاره است، انسان برای بیان حاالت عاطفی یاستعاره ابزاری قدرتمندجاکه ازآن

شناسی محسوب انامروزه از موضوعات مهم و اساسی در زب حساساتی عواطف و اویژه در حوزه هب مفهومی

 . شودمی

ی عاطفه به این نتیجه رسیدند بر روی مقوله 2های زبانیای از فعالیتبا انجام پاره( 5283) 5فهر و راسل

ی عاطفه و سایر مقوالت مرتبط وجود مدرج است و مرز روشنی میان مقوله ی عاطفهدر مقولهکه عضویت 

و م، عشق و نفرت را نسبت به آرامش ایشان همچنین عواطفی همچون خشم، ترس، شادی، غ. ندارد

 .دانندی عاطفه میهای بهتری برای مقولهاحترام نمونه

های مختلف تشابهی وجود دارد و اغلب و ماهیت آن در میان فرهنگ عشقاگرچه در مورد تعریف 

ها ها وجود دارد، میان آن فرهنگی انساندانند که در همهرا نوعی دلسوزی و شفقت می عشقها فرهنگ

های زیادی وجود دارد که برخی از واژه عشقطور مثال، در ایران برای بیان   هب. اختالفاتی هم وجود دارد

-در متون اوستا بارها از مهر و دوستی سخن رفته است و در متون به. اندهای دور در زبان به جا ماندهزمان
هایی مانند آغاشه، عشق، مهر، شیفتگی، شیدایی و واژه. انده از زبان فارسی میانه نیز وجود داردمجای

شاعرانی همچون حافظ، . رودبه کار رفته یا می عشق بیانهایی هستند که در ایران برای دلدادگی از واژه

کووچش  .اندپرداخته عشقهای عاشقانه خود به بررسی ماهیت و کارآمدی سعدی و باباطاهر هم در غزل

است و همین امر باعث شده که در مورد  4دارای ماهیتی دوگانه عشقمعتقد است که ( 555: 2113)

منظور کووچش از ماهیت دوگانه این است . ی عواطف اختالف نظر وجود داشته باشدعضویت آن در مقوله

شود و گاهی از سازی میدرک و مفهوم 3های مربوط به روابط انسانیگاهی از طریق استعاره عشقکه 

                                           
1 Fehr & Russell 
2 linguistic task 
3 double-nature 
4 human relationships 
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  .های مربوط به عواطفطریق استعاره

تحلیل  .روندکار می سازی دوستی بههای مفهومی بسیاری برای مفهوماستعاره( همان)به اعتقاد کووچش 

هاي نظام، 4حالت، 2عاطفه، 5ارتباطهای استعاری ها از نظامدهد که آنها نشان میاین استعاره

ها، یک مفهوم انتزاعی ی این نظامدر همه. آیندبر می 1منفی/ارزيابی مثبتو  1رويداد، 3پيچيده

ی مبدأ انتزاعی که متعلق به حوزهتر و غیری مقصد است و یک مفهوم سادهپیچیده که متعلق به حوزه

ها های فیزیکی، حالتهی پدیدی اشتراک اشیای فیزیکی، عواطف به مثابهارتباط به مثابه. وجود دارد ،است

ی حرکت ی اشیای فیزیکی پیچیده، رویدادها به مثابههای پیچیده به مثابهی اشیای فیزیکی، نظامبه مثابه

 . شودی ارزش یا عدم ارزش درک میفیزیکی و ویژگی مثبت یا منفی به مثابه

سازی تفاوتی با مفهوم سازی استعاری عواطف چهکند که مفهومال را مطرح میاین سؤ( همان)کووچش 

ای مجموعه 7های خاصاستعارهسطح استعاری روابط انسانی مانند دوستی، عشق و ازدواج دارد؟ او برای 

های خاصی به اعتقاد او استعاره. دهدهای مبدأ عواطف و روابط انسانی به دست میغنی و متنوع از حوزه

حيوان ، 2حريفی در نبرد، 8فشار درونی: ند ازد عبارتنشوسازی بیشتر عواطف دیده میکه در مفهوم

، 53جنون، 54فريبکار، (موج، باد، طوفان) 52نيروي طبيعی، 55اجتماعی مافوق، 51وحشی

، 21نيروي الکتريکی، 52نيروي مکانيکی، 58بار، 57ناآرامی فيزيکی، 51گرسنگی، 51حرارت/آتش

سازی روابط انسانی به مفهومهای خاصی که در همچنین استعاره. 22نيروي مغناطيسیو  25نيروي جاذبه

                                           
1
 communication 

2
 emotion 

3 state 
4 complex systems 
5 event 
6 positive/negative evaluation 
7 level of specific metaphors 
8
 Internal pressure 

9
 opponent in a struggle 

10
 wild animal 

11
 social superior 

12 natural force  
13

 trickster/deceiver 
14

 insanity 
15

 fire/heat 
16

 hunger 
17

 physical agitation 
18

 burden 
19

 mechanical force 
20

 electric force 
21

 gravitational force 
22

 magnetic force 
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، 3پيوند، 4ماگر، 2(دور  نزديک و) مسافت، 5(تجربه) گذاري اشياءاشتراکبه : روند عبارتند ازکار می

 .55اجناس قيمتیو  51سفر، 2گياه، 8ماشين، 7ابزار، 1بنا، 1داد و ستد اقتصادي، 3پيوند

داند و معتقد روابط انسانی نمیهای مبدأ عواطف و این فهرست را فهرست کاملی از حوزه( همان)کووچش 

کلی به طورهم وجود دارد که ب مبدئیهای هایی که در باال فهرست شده است، حوزهبر حوزهعالوه است

مانند )شود و بنابراین هم در مورد عواطف و هم در مورد روابط انسانی کاربرد دارد حاالت مربوط می

 های مبدأ سطح خاصی هم وجود دارد که صرفاًعالوه، حوزهبه(. 52نواحی محصورشده يبه مثابه حاالت

ي به مثابهازدواج و جنگ ي به مثابهعشق مانند )د نروکار میه برای عواطف یا روابط انسانی خاص ب

های مبدأ در فهرست باال جایی ندارند چراکه ویژگی شاخص و عام عواطف و روابط این نوع حوزه(. زندان

 . آیندبه شمار نمیانسانی 

های مبدأ برای عواطف و روابط ای از حوزهرا مجموعه مذکوراگر فهرست ( همان)ی کووچش به عقیده

. پوشانی بسیار ناچیزی میان این دو مجموعه وجود داردانسانی در نظر بگیریم خواهیم دید که هم

هم که در  بار یحوزه. ی مبدأ مشترک میان عواطف و روابط انسانی استدو حوزهگرما و  نزديکی

انسانی هم کاربرد داشته باشد تواند در مورد روابط می های مبدأ عواطف قرار دارد احتماالًحوزه یمجموعه

-ی بسیار حائز اهمیت این است که استعارهنکته. که معنای کلی آن اشاره به سختی یا اضطراب استچرا
ی بنیادینِ هستند که در یک نظام یکپارچه با استعاره نيروهای مرتبط با های عواطف معموالً استعاره

های رایج روابط جزء استعاره  نيروهای که استعارهگیرند درحالی، قرار می"ي نيرو عاطفه به مثابه"

بیان عواطف، یعنی  یهای ویژهاست که استعاره عشقفقط در مورد . آیندبه شمار نمی( بجز عشق)انسانی 

ی انسانی است که یک یک رابطهعشق . روند، در مورد روابط انسانی به کار مینيروط به های مربواستعاره

-در مورد رابطه به ندرتنیرو مربوط به های به همین دلیل است که استعاره. شوداحساس نیز محسوب می
از دیدگاه . دی عواطف قرار داتوان به سادگی در حوزهد، چراکه دوستی را نمینروی دوستی نیز به کار می

                                           
1
 sharing (experience) objects 

2
 distance (close/distant) 

3
 warmth 

4
 bond 

5
 economic exchange 

6
 building 

7
 implement 

8
 machine 

9
 plant 

10
 journey 

11
 valuable commodity 

12
 STATES ARE BOUNDED REGIONS 
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متعلق به  عشق مسئله که آیا ، هنوز در مورد این"ماهیت دوگانه"خاطر همین  به( همان)کووچش 

اختالف نظر وجود  خیررود یا ، و اگر هست از عواطف بنیادین به شمار مییا خیر استعواطف  یحوزه

 .دارد

در این رویکرد، زبان در . به زبان استشناسی شناختی رویکرد کاربردبنیاد آن یکی از اصول مهم در زبان

دهند که کاربرد واقعی زبان را در بافت نشان می 5های زبانیشود بنابراین پیکرهبافت واقعی آن مطالعه می

-بنابراین، به منظور پایبندی به رویکرد کاربردبنیاد زبان. شناسی شناختی اهمیت فراوانی دارنددر زبان
ای برای تایید یا رد های پیکرههای مختلف باید از دادهاستعاری در زبان شناسی شناختی برای مطالعات

ی این باورکه زبان اساساً ماهیتی اجتماعی دارد ای بر پایهشناسی پیکرهزبان .های خود بهره برداستدالل

یعنی در  های تجربیِ آماده،توان آن را با دادهای است که پیش از هر چیز میزبان پدیده. بنا شده است

های ارتباطی گذرا هستند های مورد مشاهده در اصل کنشمتن. های ارتباطی، مشاهده کردکنش

ای افزایش ی طراحی پیکره و تحلیل پیکرههای اخیر عالقه به فعالیت در زمینهدر سال(. 5222تویبرت، )

های الکترونیکی را با انگشتان توانستیم پیکرهشاید می 5281ی در آغاز دهه. ای یافته استمالحظهقابل

ی بیش از سیصد پیکره( اینترنت)ها با جستجوی ساده در شبکه جهانی رایانه امروزه. یک دست بشمریم

راه یافتن رایانه در  سریععلت این گسترش . شودمی دنیا یافتهای بزرگ وکوچک برای بسیاری از زبان

ها و آگهی. یابی به آن استسازی و دستتن و ذخیرههای پردازش ماین حوزه و تغییرات اساسی در روش

 . های نوشتاری هستندهایی از پیکرهنمونه های دانشگاهی، اشعار و متون ادبیها، ژورنالمقاالت روزنامه

به دلیل عدم وجود . استای های پیکرهها مبتنی بر دادهها و تحلیل آناستعاره در عصر حاضر شناسایی

حوزه مبدأ یا  مرتبط باهای ، از طریق مشخص کردن واژهبرای یافتن استعاره در پیکره ابزار محاسباتی 

 الگوهایاز پیکره استخراج کرد و سپس بطور دستی را زبانی  هایتوان عبارتمی مورد نظرحوزه مقصدِ 

  .شناسایی کردها را استعاری موجود در آن

بنیاد تحلیل الگوی استعاری به با رویکرد پیکرهپژوهش حاضر نخستین اثری است که در زبان فارسی 

پردازد و از های زبانی میبر روی حجم عظیمی از داده عشقی انتزاعی سازی استعاری حوزهبررسی مفهوم

 . گرددی روابط انسانی و عواطف شناسایی میدر حوزه عشقهای مفهومی رهگذر این بررسی، استعاره

 االت پژوهشسؤ  5-2

های مبدئی در زبان ، چه حوزه(2113کووچش، )ی عشق در زبان انگلیسی به ماهیت دوگانه با توجه. 5

 رود؟کار میسازی عشق بهفارسی برای مفهوم

                                           
1 language corpora 
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تنها  که مبدئیهای های مبدأ مربوط به مفاهیم شادی و خشم در زبان فارسی، حوزهدر مقایسه با حوزه. 2

  روند کدامند؟سازی عشق به کار میدر مفهوم

ی عواطف و روابط انسانی در هر دو حوزه عشقهای گیری استعارهچه نوع مجازهای مفهومی در شکل. 4

 نقش دارند؟

 هاي پژوهشفرضيه 5-9

ی متعلق عنوان یک حوزهی مقصد عشق بهسازی حوزهبرای مفهوم عاطفه نيرو استی مادر استعاره. 5

ی عنوان یک حوزهبههاي پيچيده اشياء فيزيکی پيچيده هستند نظام ی مادربه عواطف و استعاره

 .رودکار میسازی عشق در زبان فارسی بهمتعلق به روابط انسانی در مفهوم

های مبدأ مربوط به روابط انسانی برای ی مفهوم عشق، حوزهکنندههای مبدأ منعکساز میان حوزه. 2

 .روندسازی شادی و خشم به کار نمیمفهوم

های سازی بسیاری از حوزهجای علت از مجازهای مفهومی علیت است که در مفهومه مجاز معلول ب. 4

 .نقش اساسی دارد عشقمقصد عواطف از جمله 

 ضرورت و هدف 5-4

ی آن بدون در نظر گرفتن ماهیت دوگانهدر زبان فارسی  عشق یهای مربوط به حوزهجاکه پژوهشازآن

با پژوهش حاضر به منظور پر کردن خأل موجود قصد دارد ، صورت گرفته استی عواطف تنها در حوزه

ی عواطف و روابط در دو حوزه عشق مقصدی سازی استعاری حوزهبنیاد به بررسی مفهومرویکرد پیکره

های سازی یکی از حوزهی مفهوماین پژوهش همچنین اطالعات مهم و دقیقی درباره. بپردازدانسانی 

بینی سازی عواطف نیز از آن رو اهمیت دارد که مبنای ارتباط و جهانمفهوم. دهده دست میعاطفی مهم ب

 . نمایاندیک فرهنگ را می

 هاروش گردآوري و بررسی داده 5-1

است که در پایگاه دادگان زبان فارسی امکان جستجوی  رمان فارسی 51های این پژوهش منبع داده

یکلیا و تنهایی او، شوهر : شده در این پژوهش عبارتند ازهای مطالعهرمان. ها وجود داردای بر روی آنرایانه
 ،نیالمحسن مسالک ،گاجرات یایرو و مصابا ،نگاه های خالی، نیمه راه بهشت،سنگر و قمقمه آهو خانم،

 تارگانس، جاده گرگ ای رزادیش ،شب یمعنا و طوبا ،رانشهریا قهرمان ، لولی سرمست،لیوسا یب مرگ
 .پریچهرو  ناپلئون جان یدائ ،اهیس
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توان بر های بزرگ زبانی روش شمّی است که در این روش میهای جستجو بر روی پیکرهیکی از روش

ی این روش مانند همه. های مرتبط با عشق را انتخاب و جستجو را آغاز نمودپژوهشگر واژه اساس شمّ

به ( 1: 2115) 5انری و ویلسونمک. شود چندان دقیق نیستزبانی انجام می تحقیقاتی که بر اساس شمّ

 :کنندهای زبانی دارد اشاره میزبانی در تحلیل ی صرف از شمّچهار مورد از مشکالتی که استفاده

چه برای یک گویشور به عبارت دیگر، آن. ی فردی یا اجتماعی باشدتواند تحت تأثیر لهجهزبانی می شمّ.5

 .قبول باشدممکن است برای گویشور دیگر کامال غیرقابلقابل قبول است 

کند، آگاهانه بر تولید زبانی خود هنگامی که یک فرد برای تایید یا رد استدالل خود مثالی را ابداع می. 2

ی کاربرد تواند نمایندهشده نمیی او درست هم باشد آن مثال ابداعزبان نظارت دارد، بنابراین حتی اگر شمّ

 . زبان باشد متداول

 .نگری دشوار استآمده از دروندستآزمایی نتایج بهنگری قابل مشاهده نیست، راستیکه درونجاآناز. 4

 .دهنده نمیشمّی نتایج کمّی قابل اعتماد ارائهای تحلیل. 3

های زبانی این بنیاد در تحلیلشده در روش جستجوی شمّی، از روش پیکرهبا توجه به مشکالت ذکر

و همچنین  (نتفارس)به همین منظور با استفاده از مرجع دادگان زبان فارسی . شودوهش استفاده میپژ

-مشخص می آنمعنا با های مرتبط و هماستخراج و واژه عشقشبکه معنایی  فرهنگ طیفی زبان فارسی،
با  دارند عشقی واژهی کمتری با معنایی فاصلهکه از نظر هم عالقهو  محبتی واژه دواز این میان . شود

د و جستجوی نشوانتخاب می های مرتبط در پیکره دارند،که نسبت به دیگر واژه بسامد باالتریتوجه به 

های مورد پس از جستجوی واژه. گیردانجام می (عشق، محبت و عالقه) این سه واژه ای بر اساس رایانه

های مبدأ ات استعاری از پیکره استخراج و حوزهی عباری جمالت دربردارنده، همهمذکوراشاره در آثار 

سپس . شودی مفهومی شناسایی میی استعارهنظریه چارچوبدر  عشقی ی استعارهکنندهمنعکس

ی روابط انسانی از هم تفکیک و های مربوط به حوزهی عواطف و استعارههای مربوط به حوزهاستعاره

سازی آمده، تفاوت احتمالی مفهومدستهای مبدأ بهمقایسه حوزهبا . شودهای مبدأ هر یک تعیین میحوزه

و در پایان، . شودال پژوهش پاسخ داده میترین سؤآید و به مهمدست می استعاری در این دو حوزه به

های مفهومی دارند به بررسی نوع گیری استعارهکه مجازهای مفهومی نقش اساسی در شکلجاآناز

 .شود خواهیم پرداختمی عشقهای گیری استعارهه باعث شکلای کمجازهای مفهومی

                                           
1
 McEnery &Wilson 
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 :فصل دوم

 ي پژوهشپيشينه
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 مقدمه 2-5

ای شناسان سابقهشناسان و زبانبالغت، روان حوزه اندیشمندانی استعاره و مجاز در میان فالسفه، مطالعه

ی استعاره بود که دربارهدر میان غربیان ارسطو نخستین کسی (. a2151کووچش، )دو هزار ساله دارد 

به . توان آن را فرا گرفتی نبوغ است زیرا نمیکارگیری استعاره نشانه هاو بر این باور بود که ب. سخن گفت

: 5223، 5گیبز)های زبان ادبی است و باید در صناعات ادبی مطالعه شود اعتقاد ارسطو استعاره از ویژگی

گیرد اما بر خالف تشبیه، برای باهت میان دو پدیده شکل میدر علم بالغت، استعاره بر اساس ش(. 251

در حقیقت پیش از آن که کاربردشناسی . شودبیان آن از ادات تشبیه همچون مثل و مانند استفاده نمی

تلقی  صنایع ادبییکی از  عنوان بهشناسان عموماً استعاره را زبان و کنش زبانی مورد توجه قرار بگیرد، زبان

از  7، و اولمان1، سرل1، کوهن3، بلک4، یاکوبسن2ریچادرز. به ادبیات سپرده بودندی آن را لعهکرده، مطا

 .طور جدی به  استعاره پرداختند هشناسانی هستند که بجمله زبان

 ي استعارههايی در باب مطالعهنظريه 2-2

در فصل حاضر ابتدا . گرفته استی استعاره شکل های متفاوتی در باب مطالعهاز زمان ارسطو تاکنون نظریه

ی ی استعاره، نظریه2ی تعاملی، نظریه8ی کارگفتی ارسطو، نظریهها از قبیل نظریهترین این نظریهمهم

شود و پس از پرداختن به معرفی می 55شناختی استعارهی عصبو نظریه 51ی ادغاممفهومی، نظریه

ی سازی استعاری حوزهگرفته در خصوص مفهومهای صورتی عواطف، پژوهشمطالعات مربوط به حوزه

 .شودمقصد عواطف در زبان فارسی بررسی می

 ي ارسطونظريه 2-2-5

باشد ای صرفاً زبانی میدر دیدگاه کالسیک، استعاره ویژگی کلمات و پدیده( a2151)به اعتقاد کووچش 

فرض چنین دیدگاهی پیش. ردگیی شباهت میان دو عنصر شکل میکه با اهداف زیباشناختی و بر پایه

استعاره و مجاز که ( 71: همان)که به اعتقاد گیبز درحالی. این است که زبان ادبی از زبان روزمره جداست

استعاره در زندگی . شوندوفور یافت میشوند، در زبان روزمره هم بههای متون ادبی محسوب میاز ویژگی
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( 5212)5به اعتقاد بلک. گیردرف تالش مورد استفاده قرار میروزمره توسط افراد عادی و بدون نیاز به ص

ی جایگزینی یک عبارت به جای یک عبارت دیگر است، نگاه ارسطو به استعاره از این حیث که دربردارنده

ای ی مقایسهی مقایسه میان دو پدیده استوار است نظریهی جایگزینی و از این حیث که بر پایهنظریه

 :داندنگاه ارسطو به استعاره را شامل سه التزام می( 5285) 2جانسون .شودنامیده می

 .دهداستعاره تنها در سطح کلمات رخ می -5

 .استعاره انحراف از کاربرد لفظی زبان است -2

 .گیردهای ذاتی میان دو عنصر شکل میاستعاره بر اساس شباهت -4

توان با زبان ه بطورکلی حقیقی است و همه چیز را میبنابراین در دیدگاه کالسیک به استعاره زبان روزمر

فن "ی مانده از ارسطو رسالهجاترین اثر بهمهم(. 587: 5224لیکاف، )حقیقی و بدون استعاره درک کرد 

شناسانی زبان. شناسان شناختی قرار گرفتچنین نگاهی به استعاره مورد انتقاد زبان. باشدمی "شعر

با  های ذاتی استوار نیستند وها بر شباهتبر این باورند که تمامی استعاره( 5282) 4همچون لیکاف و ترنر

که شباهت نقش مهمی در درک استعاره دارد، بیان یک استعاره به معنای بیان یک شباهت وجود این

 هیچ شباهت حقیقی میان کم و پایین وجود ي پايينكم به مثابهی مثال، در استعاره عنوان به. نیست

-شود، شکل میی انسان از پایین آمدن سطح چیزی که کم میندارد و این استعاره تنها بر اساس تجربه
ی معاصر استعاره، کارکرد اصلی استعاره درک بهتر مفاهیم است نه دستیابی صرف به در نظریه. گیرد

که نقش اساسی آن استعاره نوعی فرایند زبانی است (  5241)به اعتقاد ریچاردز . اهداف زیباشناختی

لیکاف معتقد است که ماهیت زبان انسان اساسی استعاری دارد و افراد با استفاده از  .ی زبان استتوسعه

-هایی که افراد به کار میبر اساس استعاره. باشد قادر به اندیشیدن هستندقیاس که زیربنای استعاره می
 (.2112، 3رونکام. )ها پی بردتوان به افکار و عقاید آنبرند، می

 رگفتي كانظريه 2-2-2

او پس از جنگ . مطرح شد -ی زبانیکی از پیشگامان فلسفه - 1این نظریه نخستین بار از سوی آستین

پس از مرگ آستین . مکتب آکسفورد آثار معروفی را از خود به جای گذاشت چارچوبجهانی دوم در 

او در . منتشر شد "1چگونگی کار با کلمات"وان به صورت کتابی تحت عن 5212های او در سال سخنرانی
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گوید که دارای صورت جمالت این کتاب با اتخاذ رویکرد کاربردگرایانه به زبان، از جمالت کنشی سخن می

ها در گوینده با بیان آن. ها رساندن خبری صادق یا کاذب نیستخبری هستند اما قصد گوینده از بیان آن

-گوینده نمی "دهم برایت دوچرخه بخرمقول می"ی در جمله: مثال عنوان به. دهدواقع کاری انجام می
-دهد و در واقع کاری انجام میخواهد خبری را به شنونده برساند بلکه با به کار بردن این عبارت وعده می

 . نامید کارگفتیا  کنش گفتارهایش کاربرد زبان را آستین در آخرین سخنرانی. دهد

او تحت تأثیر طرحی که . ها پرداختبه ماهیت کارگفت 5از شاگردان او با نام سرلپس از آستین یکی 

ی کارگفتِ سرل بر اساس نظریه. بندی کردگفتارها را طبقهها ارائه کرده بود پارهآستین از کارگفت

 :باشدهر عبارت دارای دو نوع معنی می( 5224)

 2معنای جمله -5

 4گفتارِ گویندهمعنای پاره -2

گفتارِ که معنای پارهباشد درحالیه اعتقاد او معنای جمله لفظی، ثابت، و مستقل از قصد و نیت گوینده میب

های لفظی این دو معنا در عبارت. گوینده معنایی است که گوینده قصد دارد آن را به شنونده منتقل کند

های لفظی میان برخالف عبارتهای استعاری در عبارت( همان)به اعتقاد سرل . شوندبر هم منطبق می

-دهد نمیگفتار گوینده مطابقت وجود ندارد و شنونده هنگامی که تشخیص میپارهمعنای جمله و معنای 
ی مثال جمله عنوان به. آوردای معنای لفظی درک کرد رو به سوی معنای استعاری میتوان از جمله

مادرم "توان معنای فظی باشد بنابراین تنها میتواند دارای معنای لنمی "مادرم يک كوه استوار است"

این تعریف سرل را مورد نقد قرار ( 31-31: 2118)جانسون . از آن استنباط کرد را "مقاوم و صبور است

تواند توضیح دهد که اساساً نظام استعاری چگونه کار کند که او با این تعریف نمیدهد و خاطرنشان میمی

ی که نظریهدرحالی. ی شباهت استوار نیستند چیستهایی که بر پایهی استعارهپذیرکند و معیار درکمی

سازی های تجربی را معیار درک و مفهومدهد و همبستگیی مفهومی به این مسئله پاسخ میاستعاره

 .  داندها میاستعاره

 ي تعاملینظريه 2-2-9

و یک موضوع  3ارای یک موضوع اولیههر عبارت استعاری د( 5224، 5212)ی تعاملی بلک در نظریه
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