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چکیده

هاي استعاري مشابهت  اي که در نگاشت مفاهیم عاطفی این فرض استوار است کهپژوهش حاضر بر 

براي  .ختی نیز مشابهت نشان خواهند دادشنا دهند، در حوزة واژگان، در تحوالت ریشه نشان می

هاي مفهومی  هاي برابري از حوزه هاي زبان فارسی معاصر با کلیدواژه ارزیابی این مسئله، پایگاه داده

 600سازي استعاري خشم و  عبارت استعاري مربوط به مفهوم 899.م  جستجو شدترس و خش

با استخراج و مقایسۀ .دست آمد سازي استعاري ترس به عبارت استعاري مربوط به مفهوم

هاي تحوالت  سپس داده.دست آمد نگاشت مشترك به نام 17هاي این دو حوزة عاطفی  نگاشت نام

ت و پنج زبان، در این دو حوزة عاطفی مورد بررسی قرار گرفت و شناختی، در بیش از بیس ریشه

.هاي این دو حوزة عاطفی وجود دارد شناختیِ روشنی بین واژه مشخص شد که پیوندهاي ریشه

هاي مفهومی و فرایندهاي  توان نتیجه گرفت که استعاره می ،براساس آنچه گفته شد

البته، چنین الگوي .الگوهاي انطباقی هستندهاي عاطفی، تابع  شناختی میان برخی حوزه ریشه

و راهنمایی  و سعیده قندي ها فاطمه تباري و بیتا قوچانیهمکاري علمی با خانم قاله، مرهوننگارش این م -1

وسیله  بدین.آقاي دکتر یحیی مدرسی، آقاي دکتر مصطفی عاصی و آقاي دکتر احمد پاکتچی است انداعلمی است

.کنم از ایشان صمیمانه  تشکر می

2. a.afrashi.ling@gmail.com
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که بتوان شود بینی می و خشم نیست، بلکه پیشاي فقط منحصر به دو حوزة ترس  انطباقی

.هاي عاطفی نیز یافت چنین الگوهایی را میان دیگر حوزه

.شناختی تحوالت ریشه ،پیکره ،نگاشت نام ،استعارة مفهومی ،شناسی شناختیامعن:ها کلیدواژه

مقدمه -1

گیرد که معناشناسی  از مطالعات معناشناسی شناختی قرار می اي حوزهپژوهش حاضر در 

 ،قرار گرفته توجه جوامع علمی مورد حاضرعلمی که در قرن  این حوزة.شود نامیده می1عواطف

بررسی این موضوع که مفاهیم  .سازي عواطف در زبان شکل گرفته استهدف مطالعۀ مفهوم اب

.آید شمار میشناسی به د، موضوع جدیدي در زبانکنن ی چگونه در زبان بازنمود پیدا میعاطف

شناسی ارائه  هایی در تاریخ زبان افتادن چنین بررسیخیرتأبتوان دو دلیل اصلی براي به شاید

 ،میان عقل و احساس گذاشته شده بود ب،نخست اینکه در مرزگذاري قاطعی که در غر.داد

؛ به همین سبب دشعلمی قلمداد می تجربیات بشر خارج از حوزة مطالعۀ ساسیِاح هاي جنبه

دلیل دیگر اینکه عواطف و احساسات .شد طرح و بررسی نمی ،در علماي  مسئلهعنوان  به

ناسان پرداختن به آن را در ش ها زبان رو تا مدتشد، از این شناسی قلمداد میروان موضوعی در

:2008ن، و همکارا 2پاپالیا(هاي علم شناخت  دستاورد.دادند ر نمیموضوعات پژوهش قرا حوزة

ترین و ساز ارتباط هستند و از آنجا که ارتباط زبانی مهمواطف زمینهکه عنشان داد )230-217

توان نتیجه  ، میشودشر در طول زندگی درگیر آن میترین نوعی از ارتباط است که ب پیچیده

این دریافت تازه موجب .زبان هستندگیري و کاربرد  شکلساز نهگرفت که عواطف مقدمه و زمی

اي از  جانبهه معرفی همهیکی از آثاري ک.نداهمیت پیدا کرابطۀ زبان و عواطف شد مطالعۀ

.بود 4ویلس ۀ، نوشت)2009(3زبان و عواطفکتاب  ،بازنمودهاي عواطف در زبان ارائه داد مطالعۀ

و زبان  شناختی، لحن، صرف و نحو، صناعات بالغی ح تحلیل واجها، سط واژگان، استعاره ،ویلس

سازي عواطف  مطالعۀ مفهوم .هایی براي بازنمود عواطف در زبان معرفی کرد عنوان قالببدن را به

هاي خشم، غرور و عشق، رویکردي واژگانی به ساختار  استعاره همچون 5در زبان با آثار کووچش

1. semantics of emotion
2. D. E. Papalia
3. Language and Emotion
4. J. M. Wilce
5. Z. Kövecses
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،)1988(2اي عناشناسی شور و اشتیاق در انگلیسی محاوهزبانِ عشق، م،)1986(1مفاهیم

.شناسی معرفی شد به زبان )2004(4استعاره و عواطفو)1990(3مفاهیم عاطفی

هاي مفهومی صورت  طور گسترده در حوزة استعاره به ،سازي عواطف در زبان مطالعۀ مفهوم

حوزة  واژگانِ شناسیِ ریشه منظرِه ازتوان یافت ک اي را می پراکنده هاي پژوهشالبته .گرفته است

هاي خشم،  تحلیل معناشناختی از واژهمقالۀ ،براي نمونه.به این موضوع پرداخته باشند ف،عواط

7آثار دیازوِرا آنبر عالوهذکر است و  قابل)6،2002فابیژاك(5غم و ترس در انگلیسی باستان

در متون پزشکی انگلیسی میانۀ متأخر عواطفسازيِ مفهومدر ویژه  توجه است که به قابل

.هاي حوزة عواطف توجه کرده است هاي مفهومی و هم به واژه هم به استعاره)2009(

شناختی واژگان و  هاي ریشه مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که بررسی الگوي انطباق

دهد؛ به  ست مید اي را بهچه نتیجههاي مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی  استعاره

عاطفی مانند ترس و  هاي مفهومی در دو حوزة اي استعارهه نگاشتآیا مشابهت در  ،تر بیان ساده

تحول  لحاظهاي این دو حوزة مفهومی نیز به هکند که واژفرض را ایجاد  تواند این پیشمیخشم 

دهند؟ شناختی مشابهت نشان می ریشه

هاي  بررسی الگوي انطباق،رار گرفتتوجه قطور که پیش از این نیز مورد همان

در آثار ،هاي مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی شناختی واژگان و استعاره ریشه

تواند  این پژوهش می.شود رو کامالً بدیع محسوب میاي ندارد و از این داخلی پیشینه خارجی و

از این .انسجام برقرار کندهاي مفهومی  استعاره شناختی و مطالعۀ دستاوردهاي ریشه میان

ی توان به الگوی می راهاز این  یابد و نیز تري می هاي مستحکم سازي عواطف تبیین مفهوم ،رهگذر

.یافتجدید براي مطالعۀ بازنمود عواطف در زبان دست

:استهاي پژوهش حاضر به قرار زیر  پرسشبر این اساس، 

هاي  پایگاه داده براساس پیکرة ترس و خشمهاي مفهومی  هاي استعاره نگاشت مقایسۀ نام.1

دهد؟ دست می اي را به زبان فارسی چه نتیجه

1. Metaphors of Anger, Pride and Love, A lexical approach to the structure of concepts
2. The Language of Love, Semantics of passion in conversational English
3. Emotion Concepts
4. Metaphor and Emotion
5. A Semantic Analysis of FEAR, GRIEF and ANGER words in Old English
6. M. Fabiszak
7. J. E. Diaz-Vera
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سازي استعاري چه  هاي ترس و خشم با نگاهی به مفهوم هاي حوزه شناختی واژه مطالعۀ ریشه.2

دهد؟ دست می الگویی را به

:مراحل زیر طی شده است ،هاي فوق پرسش دادن به پاسخبراي 

هاي خشم و  این پژوهش حوزههاي عاطفی نمونه که در هاي حوزه کلیدواژهاساس ابتدا بر

درحوزة خشم .هاي زبان فارسی معاصر جستجو شده است پایگاه داده ،اندترس فرض شده

خشم، غضب، جنگ، :ند ازا هایی که مبناي جستجو در پیکره قرار داشتند عبارت ترین واژه مهم

هاي فوق تمام  با کلیدواژه.گرما، آتش، داغ، نعره، فریاد، برزخ کردن، دعوا، انفجار، ترکیدن، ترش

 899دست آمد که در جمله از پیکره به 1044ستجو شد و هاي زبان فارسی ج متون پیکرة داده

 و نتیجۀ این پژوهش در مقالۀ تباري .کار رفته بود، خشم در قالب عبارت استعاري بهجمله

.منتشر شده است)1395(افراشی 

از  اند عبارتهایی که مبناي جستجو در پیکره قرار داشتند  ترین واژه حوزة ترس مهم در

با .توحشت، دهش، ترس، رعب، ارعاب، باك، بیم، هراس، هراسان، خوف، پروا، محابا، هول

جمله از پیکره  719هاي زبان فارسی جستجو شد و  پایگاه داده تمام متونهاي فوق،  کلیدواژه

نتیجۀ این .ترس در قالب عبارت استعاري بیان شده بود ،جمله 600ر دست آمد که د به

.منتشر شده است)1395(عاصی  و قوچانی، افراشی مقالۀ پژوهش در

هاي خشم و ترس را  نگاشت نام ،هاي متفاوت ایرانی که در زبانهاي غیر نتایج پژوهش

بی که در بخش تحلیل به ترتیسپس .شداند با نتایج پژوهش حاضر مقایسه  استخراج کرده

اورالهاي زبانیِ ها و خانواده از زبانشناختی  هاي ریشه ها مورد بررسی قرار گرفته است داده داده

ایرلندي باستان، آفروآسیایی، آلتایی، هیتتی، صرب و کروآت، اسلوانی،  ،آلتایی، تونگوسی

گائلی، اورالی باستان، فارسی  سکاتلبانیایی، تخاري، تامیلی، روسی، ااسالوي باستان، التویایی، آ

تا وجود یا نبود  گرفتقرارجستجومورد شناختی  اس فرایندهاي ریشهاسبر میانه، ایرانی باستان

تالش  ،از این رهگذر و بررسی شوداند  هاي ترس و خشم تحول پیدا کرده هایی که از ریشه واژه

.هاي پژوهش پاسخ داده شود تا به پرسش شد
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يمالحظات نظر -2

هاي نظري را فرا  طیفی از چارچوب ي به مطالعۀ زبان است ورویکردشناسی شناختی  زبان

در این رویکرد، زبان ابزاري براي .پردازند زبانی می گیرد که به ابعاد شناختیِ ارتباط می

سازي از اهمیت  دهی، پردازش و انتقال اطالعات است و در آن تحلیل مبانی مفهوم سامان

معناي واحدهاي زبان در  شناسیِ شناختی، مطالعۀ کانون زبانوردار است؛ زیرا اي برخ ویژه

شناسی شناختی  باندو شاخۀ اصلی ز.سازي است مفهوم ارتباط با سازوکارهاي شناختیِ

).2،2007:3و کویکنز 1رتزگیر(شناسی شناختی و دستور شناختی  از معنا اند عبارت

ترین مهم.ستشناسی شناختی ا زبان لیشناسی شناختی کانون و شاخۀ اص معنا

 واره، استعارة بندي، طرح لهاز مقو اند عبارتشناسی شناختی در معنا موردتوجهموضوعات

شناسی معنا.سازي، چندمعنایی و آمیختگی مفهومی هومی، فرایندهاي مفهوممفهومی، مجاز مف

و نیز  بیابدهاي معنایی را  انیپردازد تا همگ در زبان میفرایندهاي معنایی  شناختی به مطالعۀ

مطالعه قرار دهد شناختی مورد و عصب ارتباط این فرایندهاي معنایی را با سازوکارهاي شناختی

).2007:4،رتز و کویکنزگیر(

هاي عواطفی همچون خشم، ترس، غم، شادي و عشق در  سازي در حوزه مطالعۀ مفهوم

شاخۀ جدیدي را در معناشناسی  ،مرتبط مطالعاتیِ هاي زبان در پیوند با دستاوردهاي سایر حوزه

.شود شناختی پدید آورده است که معناشناسی عواطف نامیده می

هاي مهم در  هاي مفهومی یکی از حوزه مطالعۀ استعاره ،شدطور که اشاره  همان

آنها بازنمود  اند که همۀ سازوکارهایی ذهنی ،هومیهاي مف استعاره.معناشناسی شناختی است

اي نیز بازنمود  هاي نشانه بلکه در فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و سایر نظام ؛یابند بانی نمیز

شناسی شناختی استعارة مفهومی فرایندي است که دو  در زبان).2010:63،کووچش(یابند  می

یکی در حوزة مفهومی مبدأ و دیگري  ،این دو اندیشه.کند یهم مرتبط مختلف را بهم اندیشۀ

قصد هستند و م تر از مفاهیم حوزة مفاهیم حوزة مبدأ عینی.فهومی مقصد واقع استم زةدر حو

شناسی شناختی، استعارة بنابراین در زبان .شوند کارگرفته می مقصد به سازي حوزة براي مفهوم

1. D. Geeraerts
2. H. Cuyckens
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سازي  ك و دریافت و نیز مفهومدر ،مفهومی یک فرایند درك و دریافت است که از رهگذر آن

.شود ر میاعات میسانتز

1نگاشت ،کنند مقصد ارتباط برقرار می حوزةمبدأ و  مندي که میان حوزة تناظرهاي نظام

د نشو نامیده می 2نگاشت د نامنشواساس این تناظرها استخراج میکه بر هایی فرمولو نام دارند

:هاي زیر توجه کنید شدن موضوع به مثالبراي روشن).3،1997:190گرادي(

.خشمش را خاموش کند آتش وانستت کسی نمی -1

]خشم آتش است[

.عقوب را بکُشدیقصد داشت  يا انهیو خشم وحش یدرندگبا  -2

]خشم رفتار حیوانی است[

نگاشت بین حوزة  به بیان دیگر،.خشم است ،آتش و حوزة مقصد ،حوزة مبدأ 1در مثال 

نگاشتی است که  نام ]خشم آتش است[حوزة مفهومی خشم برقرار شده است و مفهومی آتش و 

خشم  ،رفتار حیوانی و حوزة مقصد ،حوزة مبدأ 2در مثال .دست آمده است بر آن اساس، به

حوزة مفهومی خشم برقرار شده  نگاشت بین حوزة مفهومی رفتار حیوانی و به بیان دیگر،.است

ز اکنون به دو مثال ا .دست آمده است به]خشم رفتار حیوانی است[نگاشت  است و نام

:سازي استعاري ترس توجه کنید مفهوم

.فروخوردترسش را  -3

]ترس مادة خوراکی است[

.غلبه کردترس بر او  -4

]نیرو است منبع ترس[

نگاشت بین  ،بر این اساس.ترس است ،مادة خوراکی و حوزة مقصد ،حوزة مبدأ 3در مثال 

،حوزة مبدأ 4در مثال  .حوزة مفهومی مادة خوراکی و حوزة مفهومی ترس برقرار شده است

و نیرو منبع نگاشت بین حوزة مفهومی  ،بر این اساس.ترس است ،نیرو و حوزة مقصدمنبع 

.برقرار شده است ترسحوزة مفهومی 

1. mapping
2. name of the mapping
3. J. Grady
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است که در حال  1استعارة اولیه ،اصطالح دیگري که در اینجا باید به آن پرداخته شود

جوامع دانشگاهی که رویکرد شناختی شناسی شناختی در ترین موضوعات زبان حاضر از مهم

هاي مختلف کاربرد  در زباننگاشتی همگانی است که ارة اولیه، استع.شود محسوب می دارند،

ی که پرسش .)2،2008لیکاف(کند بازنمود پیدا می یهاي مختلف به شیوهها،  در زبان دارد و

کافی است ،ومی در چند زبانرفاً وجود یک استعارة مفهآیا صاین است که  توان مطرح کرد می

هاي  توجه به خانوادهها بدون رسد تعدد زبان نظر می؟ بهبدانیماستعارة اولیه  را براي اینکه آن

.هاي مفهومی اولیه باشد بودنِ استعارهند مالك دقیقی براي بررسی همگانیتوا زبانی نمی

گلیسی، ژاپنی، چینی، هاي ان به این نکته اشاره کرده است که در زبان)2000(کووچش 

 خشم مایعی داغ در ظرفی در حال انفجار[و لهستانی استعارة مفهومیِ  4، زولو3، ولوفمجاري

یک عبارت استعاري در زبان فارسی مبتنی بر  شدن موضوع بهبراي روشن.وجود دارد 5]است

:این نگاشت توجه کنید

.رسانده بود مرز انفجارهاي او پدرش را به  شیطنت -5

را]دانستن دیدن است[استعارة مفهومی )1990(6سوییتزردیگر،  اي عنوان نمونه به

در زبان  براي این استعارة مفهومی اي عنوان نمونهبه .است قلمداد کردهیک استعارة اولیه

:توجه کنید 6به مثال  ،فارسی

.کرد گوید ولی اعتنایی نمی که بچه راست می دید میمعلم  -6

ساختار و عملکرد  رو اهمیت دارند که اطالعاتی را دربارةاز آن اولیه مفهومیِ هاي استعاره

هاي مختلف  ها و فرهنگ در زبان 7ثیر یک انگیزش همگانیدهند و تحت تأ دست می مغز به

).2010:197،کووچش(کنند  بازنمود پیدا می

یکپارچگی و  اي و ارتباطات بین نواحی عاطفی و حرکتی، هاي آینه کشف سیستم نورون

مفاهیم یک حوزة دانش تعبیر ،در چنین ساختاري.انعطاف عملکرد مغز و زبان را نشان داد

شواهدي  ،شود که چون امري فیزیولوژیک محسوب می دشودانش دیگر میسر می براساس حوزة

1. primary metaphor
2. G. Lakoff

Wolof. ا و موریتانیگامبیکشورهاي سنگال،  ی درزبان 3

4Zuluفریقاي جنوبیاهاي بانتو در  یکی از زبان

5. ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER
6. E. Sweetser
7. universal motivation
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هاي  این یافته مبناي فیزیولوژیک و همگانی استعاره .شود ها یافت می از آن در همۀ زبان

.ومی را نشان دادمفه

الزم است به اصطالح دیگري  ،اي انجام شده است روش پیکرهاز آنجا که پژوهش حاضر به

هایی از متون نوشتاري یا  هاي زبانی مجموعه یکرهپ.پیکرة زبانی استبپردازیم که همان 

:1،1998کندي(شوند  کار گرفته می توصیف و تحلیل زبان به براياند که  متون شفاهی آوانگاريِ

زیادي از  هاي نسبتاً هاي زبانی را حجم پیکره)2002(2یر مه).1382:1،نقل از عاصیبه ؛1

هایی را  ویژگی)2006(4و ویلسون 3انري مک.استفاده در رایانه باشندداند که قابل متون می

هاي زبانی  یکرهها نباید در پ داده 5جمله اینکه سوگیريِکنند؛ از هاي زبانی معرفی می کرهبراي پی

، گفتاري یا نوشتاري 6هواي متون و ها باید معیارهایی نظیر حال دیگر اینکه در پیکره.دیده شود

در7هاي زبانی سوم توجه به نمونه ۀنکت.ب یا مقاله مدنظر قرار گیردگیري از کتا ها، بهرهآنبودنِ 

یدادهاي گفتاري را فراگیرد، رو 9هاي یا آوانگاشت 8کلیتی از مستنداتپیکره باید.پیکره است

نکتۀ .ها برآید اي در اندازه محدود باشند که رایانه از عهدة پردازش داده گونهها باید به ولی نمونه

مطالعه باشند و مورد خوبی براي زبانِ 10ها باید شاخص یا نمایندة چهارم این است که نمونه

هاي متون  یان دیگر پیکره باید بتواند ویژگیگردد، به ب پیکره برمی 11بودنِ نکتۀ پنجم به متوازن

).2010خان  قیومی، ممتازي و بیجن(مختلف را نشان دهد 

پیشینۀ مطالعات -3

هاي  هاي مفهومی یکی از شکوفاترین جنبه استعاره سازي عواطف در قالب نظریۀ مفهوممطالعۀ 

که با این پرسش کلی  معرفی استهاي متعددي قابلدر این حوزه، پژوهش.نظریۀ عواطف است

کنند؟ نه در زبان بازنمود پیدا میهاي مفهومی چگو استعارهدر قالب عواطف :اند پدید آمده

آیا استعاره و سایر سازوکارهاي  :سازد ها را مطرح می این پرسش)2010:1(کووچش 

ند نوعی توان ها می گذارند؟ آیا استعاره مجازي بر تفکر و شناخت ما دربارة عواطف تأثیر می

1. G. Kennedy 7. sample
2. C. Meyer 8. document
3. T. McEnery 9. transcription
4. A. Wilson 10. representative
5. Orientation 11. balanced
6. mood of the text
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کند  ها سعی می واقعیت عاطفی براي ما پدید آورند؟ در حقیقت کووچش با طرح این پرسش

سازي استعاري در حوزة عواطف، شناخت و دریافت ما  توجه را به این نکته جلب کند که مفهوم

.دهد را از مفاهیم عاطفی تحت تأثیر قرار می

ده است که در قالب آنها احساسات و هاي مبدأ متفاوتی در زبان انگلیسی معرفی ش حوزه

:اند از هاي مبدأ عبارت برخی از این حوزه.شوند عواطفی چون خشم، عشق و ترس درك می

هایی که  با توجه به پژوهش).16:همان(مایع داغ، آتش، جانور درنده، بار یا سنگینی و نیرو 

طرح است  این پرسش قابل است،هاي عواطف در زبان انگلیسی صورت گرفته  استعاره پیرامونِ

زبان  میزان مختصِ، تا چههاي مبدأ حوزه ،یا بهتر بگوییم ،هاي مفهومی ین استعارهکه ا

 شوند؟ آثاري که هاي دیگر دستخوش تغییر می ها و فرهنگ اند و تا چه حد در زبان انگلیسی

:از اند عبارتاند ودهب گیري مفاهیم عاطفی زبان بر شکل مفهومیِ نظامِ تأثیرِ بخشِ مطالعۀ الهام

،)1991؛1987(3، النگاکر)1989(2، لیکاف و ترنر)1987(، لیکاف )1980(1لیکاف و جانسون

).2000(و کووچش )1994(4، گیبز)1990(، سوییتزر )1987(، ترنر )1993؛1987(جانسون 

:از اند رتعبااند،  توجه قرار گرفتههاي فوق مورد که در چارچوب پژوهشاي  مفاهیم عاطفی

)2010:20(به نظر کووچش .زدگی خشم، ترس، شادي، غم، عشق، هوس، غرور، شرم و شگفت

بسیار اتفاق  ة این مقالهالبته از دید نگارند.اند تمام مفاهیم عاطفی مفاهیم یادشده، نمایندة

ظ لحاکه به مفهومی وجود داشته باشد که در زبان یا گویشی خاص، در حوزة عواطفافتد  می

.زبانی و فرهنگی ویژة آن گویش باشد

از شرم در ژاپنی )293و222-1946:106،224(5براي نمونه توصیفی که بندیکت

توان آن را  راحتی نمیست که بهالت، آبرو، غرور و حیادهد، مفهومی سیال میان خج دست می به

:2011(6گُداراي دیگر  نهعنوان نمو یا به.معادل خجالت دانست یا در تقابل با گناه معنی کرد

معنی  توان آن را هم پردازد که به تسامح می در زبان ژاپنی می amaeبه واژة )115-114

اي از عشق دارد که  م پیچیدهالبته این واژه در زبان ژاپنی چنان مفهو.دانست»عشق«

1. M. Johnson
2. M. Turner
3. R. W. Langacker
4. R. Gibbs
5. R. Benedict
6. C. Goddard
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در زبان فارسی ا سود ةتوان به واژیاي دیگر معنوان نمونهبه .ترجمه به زبان دیگري نیستقابل

هاي دیگر  توان آن را به زبان طور دقیقی نمی تر از عشق دارد و به اشاره کرد که مفهومی پیچیده

ها  زبان ۀاي را در هم مفاهیم عاطفی فرهنگیها و  هایی از چنین واژه تردید نمونه بی.ه کردمترج

در زبان فارسی از  هم یرترسد مفاهیم تعصب و غ نظر میبه .ناپذیرندتوان یافت که ترجمه می

ها با دشواري همراه  هاي فرهنگی خاصی برخوردارند که ترجمۀ آنها را به سایر زبان ویژگی

بندي همگانی از مفاهیم عاطفی، بدون توجه به  یافتن یک طبقه ،شدهبنابر آنچه گفت .سازد می

.رسدنمیظر ن بهدرست  است،گونه که در آثار غربی صورت گرفته  مالحظات فرهنگی، آن

عواطف و نیز مقایسۀ  هاي مفهومی در حوزة بررسی استعارهاثر دیگري که به لحاظ 

هاي  ستعارها مقایسۀ در این کتاب.تعلق دارد)2009(1فرهنگی حائز اهمیت است به یوبین

است که با بحث حاضر هاي انگلیسی و چینی صورت گرفته نزبا مفهومی خشم و شادي در

.داردارتباط مستقیم 

 هاي حوزةواژه که به مطالعۀ)2002(توان به فابیژاك عنوان آثار دیگر در این حوزه میبه

 دربارة)2003(2و نیز اثر سوریانواست معنایی ترس، خشم و غم در انگلیسی باستان پرداخته 

اي  هرویکرد پیکر دربارة)2006(3هاي مفهومی خشم در اسپانیایی و انگلیسی و سیروید استعاره

 دربارة)2011(4نووادکتراي اس رسالۀ.سی و لیتوانیایی اشاره کردهاي ترس در انگلی به استعاره

ارتباط راهنمایی کووچش بیشترین شم، ترس و غم در زبان انگلیسی بهسازي استعاري خ مفهوم

.دهدرا با پژوهش حاضر نشان می

هیچ اثري را  ،اسی عواطف ارائه شدمعناشن در حیطۀشده  نوشتهکه از آثار  یرغم فهرست به

 هاي مفهومی در حوزة گان و استعارهشناسی واژ توان یافت که به الگوهاي انطباق ریشه نمی

.حاضر است پرداخته باشد مقالۀعواطف که موضوع 

1. N. Yu
2. C. Soriano
3. R. Sirvyde
4. O. Esenova
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ها تحلیل داده -4

ه ژوهش دیگر صورت گرفتاین پژوهش در ادامۀ دو پ شد،اشاره که در مقدمۀ مقالۀ حاضر چنان

ترتیب در یک رویکرد به)1395(عاصی  و قوچانی، افراشی و)1395(افراشی  و تباري.است

مقایسۀ این .هاي مفهومی خشم و ترس را ارائه دادند هاي استعاره اي نگاشت شناختی و پیکره

 ،هاي عاطفی را شامل است هاي استعاري البته در چارچوب طرحی فراگیر که تمام حوزه نگاشت

فی وجود دارد عاط این دو مفهومِ هاي استعاريِ توجهی در نگاشتاي قابله که شباهت نشان داد

:به قرار زیراندکه 

]است یوانیح يخشم رفتار/ترس[

ابا بدود حم زد که نکند  بچه بی می بال بالمادر داشت آن طرف خیابان  -7

.توي خیابان

.داد دندان نشان میو  چنگبح به همه صاز  قدر عصبانی بود کهرئیس آن-8

]ر در حالت نگاه استییخشم تغ/ترس[

.زد ها موج می بچه چشمانترس در -9

.را احول کند چشمخشم و شهوت -10

]ر استیخشم مس/ترس[

.داشته باشد پایانیرسید این وحشت  نظر نمیبه -11

.خود رسیده بود لیهاامنتهخشمش به -12

]رو استینمنبع خشم /ترس[

.راند به عقب میاو را  ترس-13

.غلبه کردخشم بر او -14

]است )درون ظرف(خشم ماده /ترس[

.دانستم که دلیلش را نمی در دلم افتاده بودترسی -15

.خشم بود پر ازتمام وجودش -16

]خشم گرما است/ترس[

.کرده بود عرقاز شدت ترس تمام بدنش -17

.زد خشم از چشمانش بیرون می حرارت-18

]است يماریخشم ب/ترس[

.ترس و نگرانی دائمی دچار شده بود مرضبه -19
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.بر جانش افتاده بود اي خورهخشم مانند -20

]است یوانگیخشم د/ترس[

.رسانده بود جنونترس او را به -21

.کرد مش را بر سر دیگران خالی میخش وار دیوانه-22

]است یعیطب يخشم بال/ترس[

.منطقه را دربرگرفتوحشتی ناگهانی تمام -23

.شد تر می روز گستردهخشم و نارضایتیِ مردم هر سیل-24

]ر در حالت چهره استییخشم تغ/ترس[

.پیدا بود اش چهرهآثار وحشت در -25

.شده بود برافروختهاز شدت خشم  صورتش-26

]خشم نور است/ترس[

ترس و  نور:ندة مؤمنی دو نور استدر دل هر ب:فرماید می )ع(امام صادق-27

.)2:67ج1365،کلینی(نور امید 

.م در چشمانش هویدا بودخش برق-28

]خشم سرما است/ترس[

.کرده بودیخ هایش  ترس دستاز -29

.شد منجمدهایش  خون در رگدر حدي خشمگین بود که -30

]است یخشم خوراک/ترس[

.ترس کامش را تلخ کرد-31

 ،و بردباري نماید فروخوردرا  ششمهرکس خ:فرماید می)ص(پیامبر-32

.)1417:516،بابویهابن(شهید فرماید  خداوند او را پاداش

]خشم جنگ است/ترس[

.کند مبارزهدکتر به او گفته بود که باید با ترسش -33

.شد پیروزشخشم بر نهایتاً-34

]خشم پوشش است/ترس[

.ه بوددپوشانترس تمام شهر را -35

.غضب به تن کرد و راهی میدان شد لباس-36

]ء استیخشم ش/ترس[
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.مخفی کنترست را -37

مالک عقل خود  ،د نباشدغضب خو مالکهرکس :فرمود)ع(امام صادق -38

)2:305ج1365،کلینی(نخواهد بود 

]است یعیخشم موجود ماوراءالطب/ترس[

.وحشت بگریزد دیوکرد از  تالش می-39

.بر او سایه افکنده بودهاي بزرگشبالخشم با -40

نمونه از پیکرة  34ذکر مشترك خشم و ترس با نگاشت نام 17هایی که در قالب مشابهت

نگارنده را بر آن داشت تا این پرسش  ،توجه قرار گرفتمورد در باال، هاي زبان فارسی پایگاه داده

م و ترس در تحوالت سازي استعاري خش اي مفهومه نگاشت را مطرح سازد که آیا مشابهت در نام

شدن موضوع به ؟ براي روشنهاي مفهومی تناظري دارد همین حوزههاي  شناختی واژهریشه

:زیر توجه کنید شناختی ریشه شواهد

FEAR ↔ ANGER 

Nostratic *p̟ürVḳV-, *p̟irVḳV-: fear ↔ cognates in some Ural-

Altaic languages: anger ):1،2008:1706اپولسکیدالگ(

Nostratic *ṭiko-: horror, fear ↔ cognates in some Tungusic 

languages: anger )2008:2176،دالگاپولسکی(

Nostratic *gäyŝVʔa-: be frightened, sorrowful, sorry ↔ Old 

Irish hēḍa: anger )2008:679،دالگاپولسکی(

هاي در  دهد که تحول واژه نشان می نوستراتیک نامۀاز لغت شناختی فوق شواهد ریشه

ترتیب در به »خشم«معناي هاي در به واژه 2زبانی نوستراتیککالن در خانوادة  »ترس«معناي 

.و ایرلندي باستان صورت پذیرفته است 4وسی، تونگ3آلتایی اورال

1. A. Dolgopolsky

گیرد، البته  هاي زبانی اوراسیا را فرامی نوستراتیک یک خانودة زبانی کالن و فرضی است که بسیاري از خانواده-2

ود بر سر این نکته توافق دارند که آثار موج ولی معموالً.بر سر اعضاي این خانوادة زبانی اختالف نظر وجود دارد

ازي و آفروآسیایی، دراویدي را هاي زبانی هندواروپایی، اورالی، آلتایی، قفق خانوادة نوستراتیک خانواده

.گیرد میدربر

.هاي تورانی نیز مشهور است گیرد و به زبان هاي روسیه را فرامی زبان ها که عمدتاً گروهی فرضی از زبان-3

مغولستان تا مرزهاي شمالی روسیه  در نواحی شمال چین و عضو خانوادة زبانی آلتایی که عمدتاًترین کوچک-4

.دشوتکلم می
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Afro-Asiatic ḳnṭ: fear ↔ Nostratic *ḳēṉṭV-: be angry

)2008:1046،دالگاپولسکی(

Afro-Asiatic *zʕr: fear ↔ Nostratic *zeʕrV-: to hate, to abhor;

Indo-European cognates: be hostile; Altaic cognates: hate, be

angry )2468-2008:2473،2469،دالگاپولسکی(

از»مخش«و»ترس«در معانی هايِ تحول واژه نوستراتیکنامۀ  براساس شواهد فوق از لغت

هاي آفروآسیایی،  از سوي دیگر در زبان »کردندشمنی«و»داشتن نفرت«و»ترس«سو و یک

.شود نوستراتیک، هندواروپایی و آلتایی دیده می

Indo-European *tergw-: scare, fear ↔ Hittite tarkuwant: looking

angrily )2،2007:1076پوکورنی ؛1،2009:371سوویچامات(

Serbo-Croatian jéza: horror, terror ↔Slovenian ję́za: anger <

Old Slavic ęga, ędza: disease, terror )3،2008:157درکسن(

Old Norse: blauðr, blautr: fearful ↔ Latvian bļaūrs: very angry

)4،2010:1575سبیک(

»رسیدننظر ین بهخشمگ«تی به در هی »ترسیدن«ریشۀ فعلی در هندواروپایی در معناي 

.تحول یافته است

تی معناي ترس و وحشت را حفظ اوکرومعناي بیماري که در صربواژة اسالوي کهن به

عنوان شاهدي از دو به.استاي در معناي خشمگین مبدل شده اژهاسلووانیایی به وکرده، در 

 اباز شاخۀ ژرمنی 5اي در معناي ترسیده در نورس باستان واژههاي هندواروپایی،  شاخۀ زبان

.ندهمزاددر معناي بسیار خشمگین  از شاخۀ بالتی، اي در التویایی واژه

Greek trémō: to tremble of fear, shiver; cf. Albanian trem: to

frighten ↔ Tocharian A tärm-: to be angry )2010:1503،بیکس(

Tamil utaṟu: to shake, fear, anger )7،1961:59وو امن 6بارو(

Russian razdraženie: trembling, anger

1. R. Matasovic
2. J. Pokorny
3. R. Derksen
4. R. S. P. Beekes

.شده است میالدي تکلم می 11تا  9یک زبان ژرمنی شمالی است که توسط ساکنان اسکاندیناوي در قرون -.5

6. T. Burrow
7. M. B. Emeneau
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دهد که  نشان می ، تامیلی و روسی1هاي یونانی، آلبانیایی و تخاري توجه به شواهدي از زبان

و»شدنخشمگین«،»ترسیدن«هاي در معناي  بین واژه شناختی و ریشه ارتباط معنایی

.وجود دارد »لرزیدن«

Scott-Gaelic: feirg: anger; maybe etymologically connected to

English word "fear"

درfearبا واژة احتماالً 2گالیک اسکاتدر  »خشم«اي در معناي  بر اساس شاهد فوق واژه

.انگلیسی از یک ریشه است

Proto-Uralic *rém: wrath, horribly, terribly; *rémit: alarm,

frighten, terrify; érim, erin, rin: enemy, hostile :3،2003چانگ(

)7بخش 

.در اورالی باستان، یک واژه معانیِ خشم، وحشتناك و دهشتناك را داشته است

خشم؛ نام دیو خشم xešm)4،1974:99نیبرگ(hešm:فارسی میانه

درآوردن، برانگیختنحرکتبه-aišۀاز ریش -aišma*:مشتق از ایرانی باستان

با .رسید نظر می ریشگی ترس و خشم دشوار به هاي ایرانی پیگیري هم زباندر شواهد فوق از 

این تفکر  شاید .دست آمده است از نام دیو خشم به »خشم«توان دریافت، معناي  کمی دقت می

ترس و  ۀتواند درخصوص دریافت رابط می ،شوند اي که دیوان موجب ترس و وحشت می اسطوره

هاي یونانی،  از زبان چنانچه به شواهد مورد اشاره .ننده باشدک هاي ایرانی کمک خشم در زبان

هاي در  شناختی بین واژه تخاري، تامیلی و روسی بازگردیم، ارتباط معنایی و ریشه آلبانیایی،

رانی یا ها با توجه به شواهد در این زبان»لرزیدن«و»شدنخشمگین«،»ترسیدن«معناي 

.ودش تر می روشنباستان و فارسی میانه 

که عمدتاٌ در  شوند زبانی هندواروپایی محسوب میشدة خانوادة هاي منقرض هاي تُخاري یکی از شاخه زبان-1

.اند شده شمال غربی چین کنونی تکلم می

.یک زبان سلتی در اسکاتلند است-2

3. P. Chong
4. H. S. Nyberg
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بار نیز اروپایی یکهاي هندو در زبان»ترس«هاي در معناي شناسی واژه براي یافتن ریشه

ةواژ)3،1997و آدامز 2مالوري(1رةالمعارف فرهنگ هندواروپاییدائدر ذیل موضوع عواطف، 

frighten دست آمدجستجو شد و اطالعات زیر به:

*ĝheis-  هندواروپایی به ساخت هاي مختلف  در زبان»ترساندن«در معناي

در-hédaۀیشهاي متفاوتی انجامیده است و در هندي باستان ر واژه آن از

4انگلیسی -سنسکریتنامۀ لغتدر .وجود آمده است به»خشمگین«معناي 

»زدن آسیب«و»شدن شدیداً خشمگین«معناي به -hédaنیز  )5،1979ویلیامز(

.آمده است

گیري نتیجه -5

شناختی واژگان و  هاي ریشه ژوهش حاضر این بود که بررسی الگوي انطباقمسئلۀ اصلی پ

دهد؛ به بیان  دست می اي به هاي مفهومی در حوزة عواطف با رویکرد شناختی چه نتیجه استعاره

که در  ،عاطفی هاي مفهومی در دو حوزة استعاره هاي نگاشت نامشابهت در مآیا تر اینکه ساده

هاي این  فرض را ایجاد کند که واژه تواند این پیش می ،اند انتخاب شدهاله ترس و خشم این مق

دهند؟ شناختی مشابهت نشان می تحول ریشه لحاظدو حوزة مفهومی نیز به

هاي مفهومی ترس و  مقایسۀ استعاره)الف:به دو بخش قابل تقسیم استهاي پژوهش  یافته

نگاشت  نام 17که این دو حوزة عاطفی در  اي در زبان فارسی نشان داد خشم با رویکردي پیکره

،هاي عاطفی ترس و خشم هاي حوزه شناختی واژه مطالعۀ تحوالت ریشه)اشتراك داشتند و ب

هاي مختلف  در زبانرا »خشم«و»ترس«هایی در معناي  واژه بودنِریشهفراوانی براي هم شواهد

.داد دستبه

»خشم«هاي در معناي  کهن واژه ونگوسی و ایرلنديِآلتایی، ت هاي اورال در زبان،براي نمونه

هاي همچنین در زبان.اند از یک ریشه مادر در زبان نوستراتیک »ترس«هاي در معناي  با واژه

و»بودنخشمگین«اي در معناي  وجود دارد که با واژه »ترس«اي در معناي  سیایی واژهآفروآ

1. Encyclopedia of Indo-European Culture
2. J. P. Mallory
3. D. Q. Adams
4. A Sanskrit- English Dictionary
5. M. M. Williams
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و نیز  اند؛اروپایی از یک ریشهدر هندو»نکرد دشمنی«در نوستراتیک و نیز  »داشتن نفرت«

در»کردنخشمگین نگاه«ناي اي در مع اروپایی با واژهدر هندو»ترسیدن«اي در معناي  واژه

درواژه.ریشه است تی همیه کهن در معناي  در اسالوي اي خشم با واژهاسلوونیایی در معناياي

 دراي در آلبانیایی  با واژه »ز ترس لرزیدنا«در معناي اي در یونانی واژه.ریشه است هم ترس

در زبان تامیلی نیز یک واژه .ریشه است هم معناي خشمبه در تخاري اي و واژه معناي ترس

 گالیک در گویش اسکات.»ترس«اي معناست و هم به »خشم«معناي وجود دارد که هم به

در معناي  اي دهند با واژه شناسان احتمال می وجود دارد که ریشه »خشم«اي در معناي  واژه

و»خشم«یک واژه در معناين باستادر اورالی .ریشه باشد در زبان انگلیسی هم »ترس«

.وجود دارد »نفرت«و»ترس«اي در دو معناي  در یونانی واژه.کار رفته استبه»ترس«

*ĝheis-و در  جامیدهنهاي متفاوتی ا اروپایی به ساخت واژههندوزبان در  »ترساندن«معناي  در

.وجود آمده استبه»خشمگین«معناي  دراز آن  -hédaهندي باستان ریشۀ

هاي مفهومی و فرایندهاي  توان نتیجه گرفت که استعاره می ،براساس آنچه گفته شد

تردید چنین  بی.تابع الگوهاي انطباقی هستند ،هاي عاطفی شناختی میان برخی حوزه ریشه

د که شوبینی می بلکه پیش ،و خشم نیستصر به دو حوزة ترس اي فقط منح الگوي انطباقی

این موضوع از آن رو  .یافتدیگر نیز هاي عاطفی  حوزه بتوان چنین الگوهایی را میان برخی

تواند  می دهد و نیز اهمیت دارد که الگویی جدید براي مطالعات معناشناسی شناختی ارائه می

کنون پیوندي ه تاشناختی را  ک فهومی و دستاوردهاي ریشههاي م استعاره دستاوردهاي حوزة مطالعۀ

.شکلی منسجم به هم مرتبط کنددهنده بین آنها برقرار نشده است به انسجام
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