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 چکیده

بر مبنای دو پیکرۀ «  عشق و نفرت»سازی پژوهش حاضر به بررسی روند مفهوم
های پردازد. در این پژوهش با گردآوری دادههای زبان فارسی میتاریخی و معاصر داده

نج، های پهای معاصر و تاریخی زبان فارسی که دربردارندۀ متونی از قرنپیکره زبانی از 
های زبان فارسی، اقدام به تحلیل دو باشد از پایگاه دادهری میشش و هفت هجری قم

در دوران زمانی نامبرده نمودیم. جهت مشخص کردن « عشق و نفرت»مفهوم عاطفی 
سازی استعارۀ مفهومی، مجاز ساختار مفهومی این مفاهیم، توجه به ابزارهای معنی

البته مدل شناختی، خود به شناختی الزم و ضروری است. مدلمفهومی، مفاهیم مرتبط و 
آید، بلکه مدل شناختی، محصول تعامل و ساز به شمار نمیتنهایی یک ابزار معنی

ساز استعارۀ مفهومی، مجاز مفهومی و مفاهیم مرتبط است. کنش ابزارهای معنیبرهم
های تاریخی و معاصر، ساختار مفهومی در پیکره« عشق و نفرت»پس از تحلیل مفاهیم 

از این مفاهیم به دست آمد و از مقایسۀ این ساختارها، نتایج درخور توجهی هر کدام 
نمونه برای ای مدل شناختی پیشها ارائۀ الگوی چهار مرحلهترین آنحاصل شد که مهم

ای عواطف، است: مرحلۀ اول: علت عاطفه، مرحلۀ دوم: بروز تاثیر بدنی و روانی و چهره
عاطفه و مرحلۀ چهارم: تغییر عاطفه به صورتی دیگر. عاطفه، مرحلۀ سوم: بروز رفتاری 

در  «عشق و نفرت»بینی بر مبنای ساختارهای مفهومی این ایدۀ تکامل جهان بر عالوه
ه باشد. به این معنا کهای تاریخی و معاصر یکی دیگر از نتایج به دست آمده میپیکره

های پیشامعاصر به اندازۀ اندهند ذهن انسساختارهای مفهومی مفاهیم نامبرده نشان می
های پنجم، ششم و هفتم زبانان در قرنذهن ما پیچیده و یکپارچه نبوده و آگاهی فارسی

زبانان قرن معاصر کمتر بوده است و ها و بدنشان در مقایسه با فارسینسبت به بیماری
ط وهای زبانی نیز به تفاوت محیط تعاملی و تجارب زیستۀ سخنگویان مرباین تفاوت

توان گفت نظام مفهومی عشق و نفرت در پیکرۀ معاصر، نمونۀ شود. به این ترتیب میمی
 تکامل یافتۀ نظام مفهومی عشق و نفرت در پیکرۀ تاریخی است.

انی، مدل شناسی درزمای، زبانشناسی پیکرهعشق، نفرت، زبان فارسی، معناشناسی شناختی، زبان ها:کلید واژه
 شناختی
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 مقدمه-1-1

 شوند وشناسی محسوب میها در زبانهای معنایی در حوزۀ عواطف در زمرۀ جدیدترین پژوهشتحلیل

توان نگرش یک قوم یا جامعۀ زبانی را در یک حوزۀ مفهومی دریافت. این هایی میاز رهگذر چنین تحلیل

و  همزمانی-بان فارسی: رویکردی شناختی، تاریخیسازی عشق و نفرت در زمفهوم»پژوهش با عنوان 

های سازی این دو مفهوم در زبان فارسی و بر مبنای دو پیکرۀ تاریخی و معاصر دادهبه شیوۀ مفهوم« ایپیکره

های درزمانی یا همزمانی متعددی پردازد. در مورد مفاهیم عاطفی در زبان فارسی پژوهشزبان فارسی می

پیشینۀ  2-1اند )ر.ک. بخش  ای انجام گرفتهنادری از این تحقیقات به شیوۀ پیکرهانجام شده که موارد 

همزمانی -ای و تاریخیاز منظر پیکره« عشق و نفرت»های تحقیق(. در بین این تحقیقات، به جفت واژه

توجهی نشده است لذا جهت پر کردن این خالء پژوهشی و همچنین بررسی شیوۀ درک سخنگویان زبان 

 شد. ی از این دومفهوم عاطفی، ضرورت پرداختن به این مفاهیم از این منظر احساس میفارس

 

 مسئلۀ پژوهش -1-2

ی است که فرهنگ -ای به مطالعۀ زبان، ذهن و تجربۀ اجتماعیرشتهشناسی شناختی رویکردی بینزبان

ۀ زبان معنا در مطالع شناسی شناختی، تعهد به پیوند مبان صورت وظهور یافت.مشخصۀ زبان 1970دردهۀ 

های عمومی شناخت است. ویژگی دیگر این رویکرد این است. طبق این دیدگاه زبان بازتابی از ویژگی

لی شناسان شناختی عمدتاً بر دو حوزۀ کشود و ناشی از کاربرد است. زباناست که زبان در بافت مطالعه می

 ختی به دستور( و زبان به مثابۀ ابزاری برای بررسیاند: مطالعۀ ساختار ذهن )رویکردهای شنامتمرکز بوده

 شناسی شناختی(.های ساختار مفهومی )معنیویژگی
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ه در گردد کمحسوب می شناسی شناختیهای عمدۀ رویکرد زبانیکی از حوزه شناسی شناختیمعنی

ر و شناخت، یا بهتجدایی میان معنی پدید آمد. این نوع مطالعۀ معنی به صراحت بر عدم 1980های دهۀ سال

شناسی شناختی با معرفی الگوهای تاکید داشت. معنی 1شناسیشناسی و کاربردتفکیک معنیبگوییم، برعدم 

و نیز احیای مطالعۀ استعاره در  3بنیادشناسی قالبو معنی 2نمونگیتازۀ توصیف و تحلیل، نظیر نظریۀ پیش

حکم رویکردی پرثمر و کارآمد به اثبات رساند و ، موجودیت خود را در 4قالب نظریۀ استعارۀ مفهومی

 شناسی را به خود معطوف ساخت.توجه بسیاری از متخصصان معنی

-ی تاریخیشناسشناسی شناختی نوعی بازگشت به مبانی معنی( معتقد است معنی562: 2010گیرارتس )

ه بیان ی نسبت به معنی دارند؛ بالمعارفشناختی و دایرهاللغوی است، زیرا هر دو رویکرد برداشتی روانفقه

 کنند بلکه آن را در پیوند با تجربیات فردی، فرهنگی، اجتماعیای مستقل فرض نمیدیگر، معنی را پدیده

اهی اللغوی، دیدگفقه-شناسی تاریخیدهند. هرچند معناو تاریخی سخنگویان زبان مورد مطالعه قرار می

شناسی شناختی از جنبۀ همزمانی و از دید کاربران زبان به معنی ا معنیصرفاً درزمانی به مطالعۀ معنا دارد، ام

را به سوی زدایی ساختگشناسی را باید نوعی فرایند حرکت از بافتمی پردازد. با این اوصاف، تاریخ معنی

 مداری دانست.باور مجدد به بافت

یز داده است: نظام زبانی و نظام ( برای بازنمایی دانش بشر، دو نظام را از هم تمی175: 2009) 5اوانز

ام کند؛ اما نظمفهومی. نظام زبانی به دانش زبانی مربوط است و در قالب واحدهای نمادین زبان  بروز می

ن هایی برای این مفاهیم هستند. به این ترتیب ایها نشانهمفهومی نوعی دانش غیرزبانی است که البته واژه

 امل است تا دسترسی به دانش مفهومی صورت گیرد.نظام زبانی با نظام مفهومی در تع

شناسی شناختی این است که زبان و ذهن مبتنی بر عملکرد و ساختار بدن انسان از دستاوردهای زبان 

د که از عملکرد یابهای ادراکی و سازوکارهایی توسعه میتر دانش ما، مبتنی بر تجربههستند. به عبارت دقیق

نظام مفهومی از یک سو مبتنی بر ساز و کارهای عام شناختی است و از سوی دیگر  گردد. ما ناشی می بدن

 ها در بافت فرهنگ توسعه می یابد. بر اساس حضور انسان

نظر در زبان فارسی، از م« عشق و نفرت»سازی تحلیل شناختی پژوهش حاضر، در رابطه با شیوۀ مفهوم

تحول فرهنگ در خصوص این دو مفهوم از قرن پنجم تا  تاریخی و همزمانی، به دنبال روشن ساختن روند

است؛ چرا که در فرهنگ قرون گذشته، نوع تجربۀ سخنگویان زبان  معاصرهفتم و نیز مقایسۀ آن با قرن 

مطمئناً متفاوت از تجربۀ سخنگویان فارسی زبان در قرن تکنولوژی و فناروی اطالعات است و سخنگویان 

« و نفرت عشق»رهای شناختی متفاوتی برای درک و بیان مفاهیم عاطفی نظیر زبان معاصر، از ابزافارسی

                                                           
1 pragmatics  
2 prototype Theory 
3 frame semantics 
4 conceptual metaphor 
5 V. Evans 
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یم برد که سازی از دیدگاه شناختی، پی خواهکنند. در این تحقیق با توجه به مبنای تجربی مفهوماستفاده می

دگی شوند و منجر به ایجاد پیچیبا هم تنیده می چگونه تاریخ، نظام اجتماعی، سیاسی و عاملیت انسانی

گردند. در این پژوهش به واسطۀ ابزارهای نظری شناختی همچون استعارۀ می« عشق و نفرت»مفاهیمی نظیر 

تر از همه ارائۀ مدلی شناختی از نوع درک نمونگی و مهممفهومی، مجاز مفهومی، طرحواره، پیش

دریافتی  توانمیگردد و بدین ترتیب سخنگویان در هر برهۀ زمانی، این پیچیدگی مفهومی تبیین می

« فرتعشق و ن»ازذهنیت سخنگویان فارسی زبان در مقاطع زمانی گفته شده در خصوص مفاهیم عاطفی 

 ارائه نمود.

ها و گیریها، موضعمسئله پژوهش حاضر این است که با توجه به نقش عواطف در تصمیم گیری

نفرت دارند و این مفاهیم در قالب اصول  زبانان ایرانی چه دریافتی از عشق وهای ما ایرانیان، فارسیکنش

دقیق و جامعی  از  فرهنگی -چه بتوانیم تحلیل شناختی گردند؟ چنانشناسی شناختی چگونه تحلیل میمعنی

 ها،  تحوالت مفهومی و نقاطتوانیم آسیبزبانان ایرانی ارائه دهیم میدریافت عشق و نفرت نزد فارسی

فی را دریابیم و به راهکار بیاندیشیم. برای نمونه اگر مشخص شود؛ های عاطقدرت و ضعف این دریافت

شق را دانند یا اینکه دریابیم عزبانان ایرانی مفهوم عشق را مفهومی آرکئیک و فاقد اثربخشی میفارسی

یابد. یابند برخی رفتارهای فرهنگی تبیین میبرمبنای حوزه های مبداء مفهوم سازی پول و شیء ارزشی در می

ا به دنبال آن هستیم تا برای ساخت مفهومی عشق و نفرت تحلیلی همه جانبه به دست دهیم که تحوالت م

 ای نشان دهد و به لحاظ شناختی تبیین نماید.  های پیکرهتاریخی این مفاهیم را با توجه به داده

در « تعشق و نفر»سازی دو مفهوم های مفهومبه عبارت دیگر در اینجا به افتراقات و اشتراکات شیوه

واقعی زبان  هایشود که با تحلیل این مفاهیم بر مبنای دادهپیکرۀ تاریخی و معاصر زبان فارسی توجه می

 ها دست یابیم.  بینی آنتوانیم به شیوۀ درک سخنگویان از این مفاهیم و  جهانفارسی، می

 اهميت و ضرورت پژوهش -1-3

ای و درزمانی از نظر شناختی، پیکره« عشق و نفرت»سازی جا که موضوع پژوهش حاضر مفهوماز آن

 باشد، لذا ضرورت دارد به اهمیت موارد ذکر شده در عنوان موضوع این پژوهش اشاره شود: می

سازی عواطف: هر تحقیقی در باب مفاهیم باید توصیفی از ذهن به شناسی شناختی و مفهومالف( زبان

بر واقعیات باشد. امروزه تعداد قابل توجهی از دانشمندان شناختی از  دست دهد که از لحاظ شناختی مبتنی

سازی با استفاده از سازوکار شناختی از جمله شناسان شناختی مشغول تحقیق در حوزۀ مفهومجمله زبان

 2بندی )تیلور(، مقوله2003 1(، مجاز مفهومی )بارسلونا2002؛ کووچش 1987استعارۀ مفهومی )لیکاف 

( هستند، چرا که این سازوکارهای شناختی نقشی کلیدی در تفکر، درک 1987رحواره )جانسون ( و ط1990

ش شناختی ما دارند. بنابراین تالو استدالل بشر و فراتر از آن در ایجاد واقعیت اجتماعی، فرهنگی و روان
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