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 چکیده
سازی استعاری حوزۀ مقصد خشم در زبان فارسی بر اساس نظریۀ  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم

های  استعارۀ مفهومی است. بدین منظور برای نخستین بار در زبان فارسی برای گردآوری و بررسی داده

شود و پس  به کار بسته می دو بنیاد تحلیل الگوی استعاری بر روی پیکرۀ همشهریِ پژوهش، روش پیکره

گردد. همچنین زایایی هر یک از  شناسایی می« خشم»حوزۀ مبدأ برای  42ها،  از تجزیه و تحلیل داده

بر این، با انجام گردد. عالوه  های مبدأ بر حسب مشخصۀ فراوانی وقوع آنها در پیکره تعیین می حوزه

هایی که با روش سنتی به گردآوری  آمده از این پژوهش و پژوهش دست ای میان نتایج به مقایسه

گردد.  ای پژوهش حاضر تأیید می اند، برتری روش پیکره های حوزۀ خشم در زبان فارسی پرداخته داده

شود که  ارسی مشخص میسازی خشم بین دو زبان انگلیسی و ف همچنین پس از بررسی تطبیقی مفهوم

های مبدأ پرتکرار در دو زبان مشترک هستند و برخی نیز فقط در زبان فارسی مشاهده  بسیاری از حوزه

 های فرهنگی مربوط به این دو زبان است. ها، مشخصه گردند که دلیل برخی از این تفاوت می
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 مقدمه -1

های مختلف ازجمله زبان فارسی عمدتاً  گرفته دربارۀ استعاره در زبان مطالعات صورت

بنیاد در این  های پیکره های پراکنده بوده است و مطالعات اندکی از روش مبتنی بر نمونه

گرفته در زمینۀ  ای صورت مطالعات غیرپیکره ینتر مهماز میان  اند. زمینه استفاده نموده

، 1986(، کُوچِش )1987توان به لیکاف و کُوچِش ) سازی استعاری خشم می مفهوم

a1995 ،b1995( در زبان انگلیسی، 2001) 2( و گوارت1995) 1(، گیرارتز و گروندالرز

( 1998) 5( در زبان ژاپنی، میکوالیچیک1995) 4( در زبان چینی، ماتسوکی1995) 3یو

( در زبان 1998) 7( در زبان عربی، تیلور و امبینز2004) 6الجدر زبان لهستانی، مع

( در 1392و صراحی و عموزاده ) (2012) همکاران و پیرزاد(، 1387) ، روحی8زولوس

 جستجوی روش با خود اثر در( 1387) نمونه روحی عنوان به. زبان فارسی اشاره کرد

، نفرت، شادی، غم ،عشق احساس هفت های استخراج استعاره و شناسایی به دستی

 پرداخته رمان سه و داستان یک، داستان مجموعه یک روی از ترس و خشم، نگرانی

 مقایسۀ به که( 2012) همکاران و پیرزاد اثر در استعاری های داده استخراج منبع. است

 زبان دو ادبی متون در عشق و ترس، خشم، غم، شادی حوزۀ پنج مفهومی های استعاره

 کنایات فرهنگ و( 1339) دهخدا حکم و امثال اثر دو اند پرداخته انگلیسی و فارسی

 و گرما مبدأ حوزۀ دو تنها خشم حوزۀ برای نهایت در و بوده است( 1390) انوری

. است مورد مقایسه قرار گرفته انگلیسی زبان با آن محتوای و شده معرفی حریف/ دشمن

 انگلیسی و فارسی زبان دو در ار خشم استعاری سازی مفهوم( 1392) عموزاده و صراحی

 و اند داده قرار بررسی مورد( 1987) کُوچِش و لیکاف زبانی-شناختی الگوی اساس بر

. اند نموده شناسایی خشم سازی مفهوم امر در زبان دو بین هایی تفاوت و ها شباهت

 های داده منبع. اند شده تقسیم نوشتاری و گفتاری دستۀ دو به پژوهش این های داده

 های گفتگو و سیما و صدا مختلف های برنامه مذکور پژوهش در فارسی زبان گفتاری
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. Geeraerts & Grondelaers 
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. Gevaert 
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. Yu  
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. Maalej 
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.Taylor & Mbense  

8
. Zulus 
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 و ها فرهنگ نوشتاری های داده استخراج منبع که یحال در؛ است بوده روزمره

 نامۀ لغت، سخن بزرگ فرهنگ، عامیانه فارسی فرهنگ ویژه به فارسی های نامه لغت

 مجموعه، ها رمان، کوتاه های داستان، ناگونگو های زمینه در مجالت و ها روزنامه، دهخدا

 سیال گرمای، آتش/ گرما مبدأ حوزۀ 8 مجموعاً ایشان. است بوده ها نامه زندگی و مقاالت

 به را ماشین خرابی و طبیعی نیروی، مافوق قدرت، حیوان، دشمن، دیوانگی، ظرف درون

 قرار بررسی مورد زبان دو در ها استعاره این 2شناختی هستی و 1دانشی تناظرهای همراه

 روشن که نمود خاطرنشان بایستی پژوهش های داده استخراج شیوۀ مورد در. اند داده

 آیا؛ گرفته است قرار مطالعه مورد نوشتاری و گفتاری های داده از حجمی چه که نیست

 و شده مطالعه سطر به سطر صورت به...  و سخن بزرگ فرهنگ، دهخدا نامۀ لغت کل

 کمی نتایج ارائۀ عدم دلیل به که آن دیگر نکتۀ است؟ شده شناسایی آنها های استعاره

 یا مرکزی میزان توان های مشابه نمی پژوهش و پژوهش این در خشم های استعاره برای

( ضمن 2008کُوچِش ) .نمود ارزیابی فارسی زبان در را مفهومی های استعاره بودن زایا

ای )شمی( مطالعۀ استعاره،  و غیرپیکرهای  های پیکره های روش برشمردن ویژگی

ای از ارزش و اهمیت مطالعات  کند که مطالعۀ استعاره به روش پیکره خاطرنشان می

ها در سطوح مختلفی به مطالعۀ استعاره  کاهد؛ چراکه هر یک از این روش شمی نمی

ر و شمی د3زدوده های بافت ( بررسی داده169: 2008پردازند. به عقیدۀ کُوچِش ) می

های زبانی در  های زبانی بر حسب پیکره مند استعاره و تشخیص نظام 4سطح فرافردی

کند که دو روش مذکور  پذیرد. وی همچنین خاطرنشان می صورت می 5سطح فردی

مکمل یکدیگر هستند. در زبان فارسی عمدۀ مطالعات موجود در زمینۀ بررسی 

رفته است و سطح فردی سازی استعاری خشم در سطح فرافردی صورت پذی مفهوم

گیری از  مغفول مانده است. بنابراین، با هدف پر کردن خأل مذکور، پژوهش حاضر با بهره

به بررسی  7( تحت عنوان تحلیل الگوی استعاریb2006) 6بنیاد استفانوویچ روش پیکره

                                                           
1
. epistemic 

2
. ontological 

3
 . decontextualized  

4
. supraindividual 

5
. individual 

6
. Stefanowitsch 

7
. Metaphorical Pattern Analysis (MPA) 
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استعاری احساسات در زبان  1به عنوان یکی از اعضای حوزۀ مقصد« خشم»واحد واژگانی 

شان در زبان  حوزۀ مبدأ را بر حسب میزان مرکزی بودن یا زایایی 42پردازد و  ی میفارس

کاررفته در زبان فارسی به منظور  های مبدأ به نماید. نهایتاً حوزه فارسی معرفی می

گردد و از رهگذر این  های مبدأ زبان انگلیسی مقایسه می با حوزه« خشم»سازی  مفهوم

 گردد.  ایی میان بین او دو زبان شناسایی میه ها و تفاوت مقایسه شباهت
 

 نظری چهارچوب -2

، 1980 جانسون و لیکاف) مفهومی استعارۀ نظریۀ از برگرفته حاضر پژوهش نظری مبانی

 جانسون و لیکاف نظر طبق. است( 1989 2ترنر و لیکاف، 1993 لیکاف، 1987 لیکاف

 این شوند می سازی مفهوم عینی مفاهیم توسط انتزاعی مفاهیم که امر این دلیل( 1980)

 اما. گردد می سازی ساده عینی مفاهیم طریق از انتزاعی مفاهیم دربارۀ تفکر که است

 دیگر مفهومی حوزۀ حسب بر مفهومی حوزۀ یک درک؟ چیست مفهومی استعارۀ

 حوزۀ الگوی از مفهومی های استعاره بندی صورت برای. شود می نامیده مفهومی استعارۀ

 ب مفهومی حوزۀ ۀبه مثاب الف مفهومی حوزۀ یا است ب مفهومی حوزۀ لفا مفهومی

 یک مفهومی استعارۀ در تنها نه( همان) جانسون و لیکاف عقیدۀ به. شود می استفاده

 این به؛ دارد وجود نیز جهتی امر این در بلکه، شود می درک دیگر حوزۀ حسب بر حوزه

 بدن و جسم و شوند می درک تر عینی مفاهیم حسب بر تر انتزاعی مفاهیم که صورت

 هایی نگاشت چنین برای عیار تمام مبدأ یک جسمانی های تجربه همچنین و انسان

 مثال طور به. شود می نامیده 3سویگی یک، استعاره ویژگی این. شوند می محسوب

 جا یچه به وضعیت این با( 2ایم،  رسیده خط آخر به دیگر( 1 چون: هایی عبارت

 مورد در زوج یک توسط فرض به اندازند که می سنگ راهمان سر مدام( 3رسیم و  نمی

 سفر مثابۀ به عشق مفهومی استعارۀ کنندۀ منعکس، شده بیان شان عاطفی رابطۀ

 یا است شده درک سفر مبدأ حوزۀ وسیلۀ به عشق مقصد حوزۀ استعاره، این در. باشد می

؛ است پذیرفته صورت مقصد حوزۀ به مبدأ حوزۀ از یافته سازمان نگاشتی دیگر بیان به

 عناصر با مقصد مفهومی حوزۀ عناصر بین که است معنا این به نیز حوزه دو بین نگاشت

 قرار به باال مثال برخی از تناظرهای. است شده برقرارر تناظ رابطۀ مبدأ مفهومی حوزۀ
                                                           

1
. target domain 

2
. Lakoff & Turner 

3
. unidirectionality 
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 وسیلۀ با متناظر عاطفی ب( رابطۀ. هستند همسفران با متناظر الف( عشاق: است زیر

های مشترک  ( هدفت و است سفر موانع با متناظر رابطه است، پ( مشکالت سفر نقلیۀ

 .عشاق متناظر با مقصد مشترک سفر است

 

 ها کار و نوع داده روش -3

 جستجوی. 1: دارد وجود روش هفت زبانی های پیکره از استعاره استخراج زمینۀ در

 واحدهای جستجوی. 3، مبدأ حوزۀ به مربوط واژگانی واحدهای جستجوی. 2، دستی

 حوزۀ واژگانی واحدهای حاوی های جمله جستجوی. 4، مقصد حوزۀ به مربوط واژگانی

 هایی پیکره از داده استخراج. 6 ،استعاره نشانگرهای حسب بر جستجو. 5، مقصد و مبدأ

 که ییها پیکره از داده استخراج. 7 و اند شده گذاری برچسب معنایی های حوزه آنها در که

بر (. a2006 :2-6 اند )استفانوویچ، شده گذاری برچسب مفهومی های نگاشت آنها در

 یا فوق های روش از یکی از توان می زبان هر ای پیکره امکانات و پژوهش هدف حسب

 سنتی های روش از ای زیر مجموعه که نخست روش در. نمود استفاده آنها از ترکیبی

 اثر چند یا یک سطر به سطر مطالعۀ با پژوهشگر ،آید می حساب به داده استخراج

 مذکور روش. پردازد می مفهومی های استعاره استخراج به دستی صورت به مکتوب

 نسبتاً حجم روی بر تنها و است بر زمان بسیار ای رایانه بنیاد پیکره های روش به نسبت

 را آن از آمده دست به جنتای توان نمی نتیجه در و است اعمال قابل زبانی های داده از کمی

، فارسی زبان ای پیکره امکانات و حاضر پژوهش هدف به توجه با. داد تعمیم زبان کل به

 عنوان تحت( b2006) استفانویچ بنیاد پیکره روش از خشم مقصد حوزۀ بررسی منظور به

 تحلیل روش. شود می استفاده، است سوم روش به متعلق که «استعاری الگوی تحلیل»

 حوزۀ کنندۀ منعکس که واژگانی واحد یک ابتدا که است شکل این به استعاری الگوی

 در واژگانی واحد آن های رخداد تمامی سپس و گردد می انتخاب است نظر مورد مقصد

 زبانی های داده استعاری الگوهای، بعد مرحلۀ در. گردد می استخراج رایانه توسط پیکره

 الگوهای این زیربنای مفهومی های استعاره نهایتاً و گردند می تعیین انسانی کاربر توسط

 تعریف گونه این را استعاری الگوی( b2006 :66) استفانویچ. گردند می معرفی استعاری

 واحد یک آن درون در که است مبدأ حوزۀ یک از ای کلمه چند عبارتی: »نماید می

 های بارتع مثال طور به. «است شده درج مفروض مقصد حوزۀ یک از واژگانی

 واژگانی واحد آنها در چراکه؛ هستند استعاری الگوهای از ای نمونه، زیر ای چندکلمه
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 های عبارت درون در است زمان مقصد حوزۀ کنندۀ منعکس کلمات از یکی که «زمان»

( 1980) جانسون و لیکاف نظر طبق .است شده درج پول مبدأ حوزۀ ای چندکلمه

 . کنند می بیان را پول مثابۀ به زمان فهومیم استعارۀ زبانی زیر های عبارت

 ندارم کار این برای کافی ( زمان5کنیم،  می ذخیره را زیادی زمان کار این ( با4

 .دادم دست از را زیادی زمان قبلی امتحان ( در6

 برای بایستی بنابراین. 1ها واژه بن بر مبتنی است روشی استعاری الگوی تحلیل روش    

. شود انتخاب ها حوزه آن نمایندۀ واژگانی واحدهایی یا واحد، نظر مورد مقصد های ه حوز

 گیرد می بهره انتخاب این منظور به روشی عنوان به خام فراوانی از( b2006) استفانویچ

 واحدهای سایر به نسبت بیشتری خام فراوانی، پیکره در که واحدی هر است معتقد و

 مورد پیکرۀ. بود خواهد حوزه آن برای تریبه نمایندۀ، باشد داشته مقصد حوزۀ یک

 دادۀ پایگاه پژوهشی گروه توسط که است دو همشهریِ پیکرۀ حاضر پژوهش در استفاده

 ای مجموعه مذکور پیکرۀ(. 2009، همکاران و احمد آل) است شده تهیه تهران دانشگاه

 و علمی ،اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مختلف موضوعات با مطبوعاتی متون از

 میلیون 150 حدوداً دارای و است شده گردآوری 1387 تا 1376 سال از که است غیره

 زبان متضاد و مترادف واژگان جامع فرهنگ اساس بر ابتدا حاضر اثر در. است واژه

. گردید استخراج خشم با مترادف های واژه( 1376) خداپرستی اهلل فرج تألیف فارسی

، فراوانی عامل بر حسب و آمد دست به پیکره در ها واژه این از یک هر خام فراوانی سپس

. گردید انتخاب خشم مقصد حوزۀ نمایندۀ عنوان به پیکره در وقوع 4103 با خشم واژۀ

، 287: غضب، 1847: عصبانیت از عبارتند شان فراوانی همراه به خشم با مترادف های واژه

 بعد مرحلۀ . در17و عصبیت:  21: یبرافروختگ، 28: غیظ، 30: برآشفتگی، 89: تندخویی

 زبانی بافت همراه به خشم واژۀ تظاهرات از مورد 1000، تصادفی گیری نمونه روش به

، گردید معرفی پیشتر که استعاری الگوی تحلیل روش با، سپس. آمد دست به واژه این

 های هحوز از یک هر فراوانی نهایت در و گردید استخراج خشم واژۀ مفهومی های استعاره

 AntConc ای پیکره افزار نرم حاضر اثر در که است ذکر شایان. گردید تعیین مبدأ

 استفاده با و گرفت قرار استفاده مورد ای پیکره جستجوهای انجام برای( 2014، آنتونی)

 صورت به( تعریف قابل واژگانی بازۀ در) آن متنی بافت همراه به «خشم» کلیدواژۀ آن از
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 برای کد یونی استاندارد از پشتیبانی با مذکور افزار نرم. گردید استخراج 1نما واژه فهرست

و  یکافل ۀ. طبق گفتاست مناسب فارسی خط جمله از زبانی های خط اکثر پردازش

 یاییمبدأ و زا ۀحوز یک یزبان یها عبارت یفراوان ینب یمی( ارتباط مستق1987)کُوچِش 

 یاییوقوع به عنوان نشانگر زا یفراوان ۀر مؤلفدر اثر حاضبه همین دلیل، آن وجود دارد. 

 .گرفتمبدأ مورد استفاده قرار  یها حوزه

 

 ها داده تحلیل و تجزیه -4

 های مثال ای، پیکره های داده از بسیاری بودن طوالنی دلیل به که است ذکر به الزم

 بسنده کمینه استعاری الگوی ذکر به و اند شده کوتاه مبدأ های حوزه از یک هر معرف

های پرشمار  همچنین به دلیل مالحظات مربوط به حجم اثر، از میان داده است. شده

 مبدأ های پژوهش حاضر تنها یک یا دو مثال برای هر حوزۀ مبدأ ذکر شده است. حوزه

 کمترین تا بیشترین خشم بر حسب فراوانی وقوع در پیکره از واژگانی واحد به مربوط

 یا حضور مشخصۀ و دو همشهریِ پیکرۀ از شده ثال کوتاهیک یا دو م همراه به بسامد

 است ذکر به الزم. اند شده ارائه 1 جدول انگلیسی در زبان در مبدأ حوزۀ آن حضور عدم

لیکاف و کُوچِش ر آثا انگلیسی زبان در خشم احساس مبدأ های حوزه بررسی مرجع که

و  (b2006) انوویچ، استف(a1995 ،b1995 ،1998 ،2004، 1986(، کُوچِش )1987)

 .است ( بوده2011) 2اسنوا

 

 های مبدأ مشترک بین فارسی و انگلیسی  حوزه -1- 1- 4

از  یکی( به عنوان 1980و جانسون ) یکافکه در اثر ل یءش ۀبه مثاب خشمعام  ۀاستعار

 یها استعاره یرزاز  یکی( 1993) یکافو در اثر ل شناختی یهست یها انواع استعاره

و  ینپرتکرارتر شود، یمحسوب م یءبر حسب مفهوم ش یدادساختار روعام  ۀاستعار

به کمک حوزۀ مبدأ شیء بر وجه . آید یم حساببه  خشممبدأ احساس  ۀحوز یاترینزا

گردد. فرد، افراد نسبت به هم خشم دارند( و همراه بودن  وجود یا عدم وجود تأکید می

 گردد.  سازی می خواند( مفهوم یم را نامه/ نگرد می او به خشم یک شیء با فرد )با
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این وجه به صورت حضور یک شیء در یک مکان/ ظرف )خشم وجود دارد(، عدم حضور 

برد(، به وجود آوردن یک  سوزاند و از بین می شیء در یک مکان )این روش خشم را می

شیء )خشم ایجاد کرد( مالکیت یک شیء )خشم در این ارتباط ایجاد خشم در فرد به 

 شود(. می منتقل فرد روی بر گردد )خشم سازی می انتقال یک شیء به وی مفهومصورت 

ساختار روشن و  یدارا ( مفهوم ظرف32-29: 1980و جانسون ) یکافل یدۀبه عق

که در جهان خارج ظرف  هایی یدهساختار را بر پد ینما ا یاست و نظام مفهوم یمشخص

تا آنها را درک کند و در  کند یمندارند اعمال  یو ساختار روشن شوند یمحسوب نم

آن همچون  یاحساس و اعضا ۀحوز عارهاست یناز ا ی. به کمک نوعیندیشدموردشان ب

ظرف  ۀنوع استعار ین. البته اگردند یو ... برخوردار از ساختار ظرف م یترس، خشم، شاد

تار ساخ های ه یراستعاراز ز یکی یرمجموعۀ( ز1993) یکافتوسط ل یگرید یبند در طبقه

 ینبه هم و گیرد یمکان قرار م ۀبه مثابحسب مفهوم مکان تحت عنوان حالت  بر یدادرو

حوزۀ  این کمک بهآن انتخاب شده است.  یدر پژوهش حاضر عنوان مکان برا یزن یلدل

گردد. این حوزۀ مبدأ بر وجه  می ظرف ساختار از خشم برخوردار )مکان( احساس مبدأ

کنندۀ این حوزه، خشم را  های زبانی منعکس اید. عبارتنم وجود احساس خشم تأکید می

تواند سرپوش  شد(، می خواهد معلوم خشم به عنوان ظرفی که دارای بعد است )ابعاد

بگذارند(، ممکن است در اثر فشار زیاد سرپوش آن  سرپوش افراد خشم داشته باشد )به

 توان وارد آن شد )فرد می شود( یا به عنوان مکانی که باز فرد خشم اگر کنار برود )وای

 استعارۀ دیگر کشد. نوع خشم( به تصویر می از آمد( یا از آن خارج شد )خروج خشم به

مایع/ مادۀ  مثابۀ به خشم و احساسات ظرف ۀبه مثاب بدن استعارۀ دو یلۀبه وسنیز  ظرف

سازی  این حوزۀ مبدأ بسیاری از وجوه خشم را مفهوم .شود می بیان ظرف درون )داغ(

دارد(، شدت )چشمان پر از  وجود افراد در نماید. وجوهی همچون وجود )خشم می

دارند(، از دست دادن کنترل  نگاه ها قرن تا را خود خشم توانند یم خشم(، کنترل )افراد

شوند( و  ریزد(، خطرناک بودن )از شدت خشم منفجر می )خشم از کالمش بیرون می

 بخار»داد(. عالوه بر موارد مذکور، عبارت زبانی  زبرو/ داد نشان را خود بیان خشم )خشم

کنندۀ این استلزام استعاری  نیز بیان« ببیند را فرد تا نداد اجازه چشمانش پیش در خشم

کند. بنابراین، بسیاری از  است که خشم شدید همانند مایع بسیار داغ تولید بخار می

( برای این 9-10: 1987شناختی و دانشی که لیکاف و کُوچِش ) تناظرهای هستی

شود. با توجه  نمایند، در زبان فارسی نیز مشاهده می استعاره در زبان انگلیسی معرفی می
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های زبانی مربوط به حوزۀ مبدأ مایع )داغ( بایستی خاطرنشان نمود که گاه کل  به عبارت

هایی از آن همچون چهره/ صورت  کرد( و گاه بخش پر را فرد وجود تمام بدن )خشم

 از پر های پر از خشم(، قلب/ دل )قلب آکنده از خشم(، چشم/ نگاه )چشمان ره)چه

شوند.  خشم(، گلو )خشمی که در گلو فرو برده بود( ظرف احساس خشم محسوب می

 سازی مفهوم ظرف درون مادۀ کاهش یا افزایش صورت به خشم کاهش یا افزایش

 زیربخش سه بنابراین(. قبزرگ، خشم عمی خشم، شود می بیشتر افراد خشم) گردد می

 ظرف مبدأ حوزۀ با مستقیم ارتباط در شدت مبدأ حوزۀ در مقدار/اندازه، عمق، پایین/ باال

شدت  یساز در مفهوم یینمبدأ باال/ پا یها ذکر است که اساس حوزه یانشا .دارند قرار

که  دهد یم یلتشک یینپا ۀبه مثابباال و کمتر  ۀبه مثاب یشترعام ب یجهت ۀرا استعارخشم 

 یءهر ش یا) یعاتما یختنر ۀتجرب یلۀ( به وس240: 1993) یکافل یدۀخود به عق

در  یگربه عبارت د شود؛ یم یختهبرانگ نباال آمدن آ ۀظرف و مشاهد یک( در یگرید

دارد  یدر ارتفاع همبستگ یشدر مقدار با افزا یشافزا یمند به طور نظام یبشر یاتتجرب

مبدأ عمق و  ۀ. در مورد حوزگردد یمذکور م ۀاستعار یریگ امر موجب شکل ینو هم

 ۀماد اشد،ب تر یقخاطرنشان نمود که هرچه ظرف عم یستیبا یزظرف ن ۀارتباط آن با حوز

در ظرف به  یزن یشترب ۀو همان طور که گفته شد ماد گیرد یم یدر آن جا یشتریب

یکی دیگر از حوزۀ مبدأ سرعت نیز به عنوان است.  خشماحساس  یشترشدت ب یمعن

ای و زودگذر بودن برخی از انواع خشم اشاره  های حوزۀ شدت به لحظه زیربخش

های زودگذر معموالً از شدت باالیی برخوردار نیستند )خشم آنی،  نماید؛ چراکه خشم می

درد، آسیب پوستی،  های مبدأ گرمای بدن، افزایش آب دهان، دل خشم ناگهانی(. حوزه

ها، باال و پایین  فتن لب، خندۀ عصبی، خارش بدن، فشردن دندانترشح آدرنالین، گاز گر

بدن، افزایش فشار خون، تغییر رنگ، افزایش ضربان قلب،  عضالت پریدن، پرش

های گردن، جمع شدن، ناتوانی در خوابیدن،  خستگی، تنگی نفس، برجسته شدن رگ

م کنترل بر مجاری دفع گریه/ ناله، ناتوانی در صحبت کردن، فرار، داد و فریاد کردن، عد

حرکت، لرز و تغییر نوع نگاه کردن از جمله تأثیرات  در ناتوانی/ ایستادن حرکت ادرار، از

شوند که از طریق مجاز  های رفتاری احساس خشم محسوب می فیزیولوژیکی یا واکنش

احساس باعث  آن جای به احساس یک رفتاری و یزیولوژیکیف های مفهومی پاسخ

شود. لیکاف و  تأثیرات فیزیولوژیکی یا رفتاری می ۀبه مثابارۀ خشم گیری استع شکل

( به افزایش گرمای بدن، فشار درونی، سرخ شدن صورت و گردن، 4-5: 1987کُوچِش )



 109/بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم کاربست رویکرد پیکره

لرزش بدن و اختالل در درک به عنوان تأثیرات فیزیولوژیکی یا رفتاری خشم در زبان 

از این جهت، تنوع بیشتر تأثیرات نمایند. مقایسۀ بین دو زبان  انگلیسی اشاره می

دهد. دو دلیل برای این تفاوت ممکن  فیزیولوژیکی خشم را در زبان فارسی نشان می

 ۀتجرب ید( نبا203: 2010) کُوچِش یدۀبه عقاست وجود داشته باشد: نخست این که 

آن را متشکل از  یدو همگون در نظر گرفت؛ بلکه با یکپارچه یرا مفهوم یافته جسم

 یکدر  یافرهنگ خاص  یک یلۀاز آنها به وس یکبه حساب آورد که هر  ییر و اجزاعناص

ت متفاو یتجرب یدرا تأک یفرهنگ یبرجستگ ینا ی. وشوند یخاص برجسته م یزمان ۀبره

 خشممربوط به احساس  یزیولوژیکیمتعدد ف یها . به طور مثال، همبستهنامد یم

 یمختلف دارا یها در زبان...  پرش عضالت بدن، افزایش ضربان قلب وهمچون 

 یسیو انگل یدو زبان فارس ینب یها تفاوت ینمتفاوت هستند. بنابرا یدو تأک یبرجستگ

دوم این که اگرچه تقریباً  .گیرد یمتفاوت دو زبان نشأت م یتجرب یدتأک زا ینهزم یندر ا

جربه زبان نیز به هنگام خشم ممکن است ت همۀ این تأثیرات به وسیلۀ یک انگلیسی

ای در زبان انگلیسی تنها موارد مذکور را  شوند، مطالعۀ خشم به روش شمی و غیرپیکره 

بنیاد بر روی مجازهای  به دست داده است. به احتمال بسیار زیاد با انجام پژوهشی پیکره

های مبدأ  های دارای انگیختگی مجازی بتوان بسیاری از حوزه مفهومی خشم یا استعاره

 دیگر پرکاربرد حوزۀ زبان فارسی را در زبان انگلیسی نیز شناسایی نمود.شده در  مشاهده

 عنوان به خشم احساس و فرد بین نزاعی سازی مفهوم این در. است حریف/ دشمن حوزۀ

 باخت یا برد: گرفت نظر در آن برای توان می نتیجه دو که دهد می روی دشمن/ حریف

 روحی کشمکش و نزاع با است متناظر حریفش و فرد فیزیکی نزاع. طرفین از یک هر

برنده شدن فرد در این نزاع متناظر  .آن کردن کنترل منظور به احساسش و فرد بین

 است با کنترل خشم و بازنده شدن وی متناظر است با از دست دادن کنترل احساسی.

نیرو یا عاملی که باعث وقوع یا عدم  ۀبه مثابدر مورد حوزۀ مبدأ نیرو، احساس خشم 

سازی  گردد مفهوم وقوع رویداد یا باعث انجام یا عدم انجام کنشی از سوی فرد می

شود. گسترۀ اعمالی که خشم عاملی برای وقوع آنهاست در پیکره نسبتاً زیاد است و  می

پرتاب »، «هجوم»، «قتل»توان به  ها یا رفتارها می ای از این کنش تنها به عنوان نمونه

اشاره نمود. حوزۀ پرکاربرد دیگر « خودکشی»و « کتک زدن»، «شکستن اشیاء»، «اشیاء

 تناظرهای از در ارتباط با احساس خشم، حوزۀ مبدأ آتش/ گرما است. بسیاری

 زبان در استعاره این برای( 11 :1987) کُوچِش و لیکاف که دانشی و شناختی هستی
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مبدأ مذکور به  حوزۀ. شود می مشاهده نیز فارسی زبان در، نمایند می معرفی انگلیسی

های خشم فرد  مدت خشم( یا زیاد )شراره های کوتاه تواند کم )جرقه وجه شدت که می

کشد( باشد، کنترل )فرونشاندن خشم(، انفعال و از دست دادن کنترل )در آتش  زبانه می

 ۀبه مثابسازی خشم  نماید. با توجه به وجوه ذکرشده، مفهوم خشم گرفتارند( اشاره می

های پرکاربرد نیروی  نماید. از دیگر حوزه آتش بر منفی بودن این احساس نیز تأکید می

طبیعی است. همان طور که اشیاء در ارتباط با نیروهای طبیعی همچون طوفان، سیل، 

زلزله، گردباد و ... در حالت انفعال قرار دارند، افراد نیز در ارتباط با احساس خشم شدید 

های  رلی بر آن ندارند. بنابراین وجوه شدت و انفعال )در غرقابمنفعل هستند و کنت

اند( در این حوزۀ مبدأ برجسته است. در این ارتباط خشم به  خشم افراد گرفتار آمده

گردد.  سازی می صورت نیروهایی همچون سیل، طوفان، تندباد، آتشفشان و تگرگ مفهوم

ای مبدأ انسان، حیوان و گیاه را در ه توان حوزه حوزۀ مبدأ دیگر موجود زنده است. می

سازی این احساس مالحظه نمود. حوزۀ مبدأ دیگر حوزۀ بیماری است. تأکید این  مفهوم

حوزه بر وجه انفعال فردی که دچار خشم شده و همچنین دشواری برخورد با خشم 

ز بگذارد )ا فرد بر را مختلفی تأثیرات تواند می آن نوع یا شدت بر حسب است. بیماری

تواند مزمن باشد )خشم مزمن( و در میان افراد زیادی  شدت خشم بیهوش شد(، می

توان از بیماری  شیوع پیدا کند )خشم در بین جامعه شایع شد(، با انجام اقداماتی می

توان آن را درمان  پیشگیری کرد )پیشگیری از خشم(، پس از دچار شدن به آن نیز می

توان به حوزۀ حیوان  های مبدأ خشم می ز دیگر حوزهنمود )خشم خود را درمان کرد(. ا

وحشی اشاره نمود. تأکید حوزۀ مذکور بر وجه کنترل )خشم را مهار کرد( یا از دست 

شود( است؛ به عبارت دیگر  دادن کنترل )رها کردن عنان خشم موجب پرخاشگری می

حیوان وحشی  تواند حیوان وحشی )خشم( را آرام و مهار کند و گاه عنان گاه فرد می

های برخاسته از  شود. نمایش رفتارهای حیوانی )خرناسه )خشم( از دست فرد رها می

خورد.  های زبانی این حوزه به چشم می خشم( در صورت غلبۀ خشم بر فرد نیز در عبارت

شناختی این استعاره در زبان فارسی با  بنابراین، بسیاری از تناظرهای دانشی و هستی

( مشترک 14-15: 1987تعاره در زبان انگلیسی )لیکاف و کُوچِش، تناظرهای این اس

های مبدأ خشم حوزۀ مایع است. برخی از استلزامات حوزۀ مبدأ  هستند. از دیگر حوزه

جوشند )چشمۀ  ای می  فوق به قرار زیر است: برخی از اشکال مایع همچون آب از چشمه

ه سمت مشخصی هدایت کرد توان جریان مایعی همچون آب را ب زایندۀ خشم(، می
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کند  نمودند(، با افزایش مقدار مایع فشار آن نیز افزایش پیدا می کانالیزه را افراد )خشم

شود(. با توجه به  )خشم فروخورده مثل ذره ذره آب پشت سدهای کینه جمع می

توضیحات فوق، وجه مذکور در ارتباط با احساس خشم بر وجه شدت و وجود تأکید 

زۀ مبدأ شیء تیز بر وجوه شدت و از دست دادن کنترل )خشم قلب را نماید. حو می

کند متناظر است با  نماید. آسیب فیزیکی که شیء تیز به فرد وارد می درد( تأکید می می

آورد. با توجه به این استعاره، خشم به صورت یک  آسیب روحی که خشم به فرد وارد می

دیگر مادۀ مخلوط است. در اثر ترکیب  شود. حوزۀ مبدأ گذاری می احساس منفی ارزش

 و حسد با کند )خشم خشم با احساسات منفی دیگر، شدت این احساس افزایش پیدا می

توان  گردید(. بنابراین در این حوزۀ مبدأ می رساندن آسیب موجب و شد آمیخته کینه

 دو وجه شدت و ترکیب را مالحظه نمود. حوزۀ مبدأ طعم/ غذا در ارتباط با احساس

خشم خود  با خوردن»نماید. بنابراین عباراتی همچون  خشم بر وجه کنترل تأکید می

نمایند.  به کنترل احساس خشم اشاره می« ، فروخوردن خشمکنند یزمزمه مکلماتی را 

بلکه  یست؛مقصد احساس ن ۀمبدأ منحصر به حوز ۀحوز ین( ا2009) 1یومنن یدۀبه عق

 یو روح یزیکیف یها که به حالت یاتیمختلف تجرب انواع یساز آن را در مفهوم توان یم

حوزۀ مبدأ نور تنها بر وجه وجود )بازتاب خشم افراد( مشاهده نمود.  شوند یمربوط م

کنندۀ ارزشیابی مثبت در مورد خشم نیست. از طرف دیگر  نماید و بیان خشم تأکید می

 روز نماید )خشم گذاری می حوزۀ مبدأ تاریکی خشم را به عنوان احساسی منفی ارزش

 جنون مبدأ حوزۀ در توان می را کنترل دادن دست کند(. نهایت از می سیاه را فرد

 باعث که است شدید روحی نیروی یک خشم احساس سازی مفهوم این در. نمود مشاهده

در واقع، احساساتی با شدت باال باعث  .بود( شده دیوانه خشم از شود )فرد می جنون

شود.  رفتارهایی را بروز دهد که غالباً در میان افراد مجنون دیده می شوند فرد از خود می

نماید. حوزۀ مبدأ دیگر موجود  بنابراین این حوزۀ مبدأ بر وجه شدت نیز تأکید می

سازی شده  است. در زبان فارسی خشم همچون اژدهایی در درون افراد مفهوم ییماورا

)اژدهای خشم را در افراد مهار کنیم(. نماید  است که بر وجه کنترل و شدت تأکید می

 از و دارد قوی های چنگ و ها بال که بزرگ ای جثه با ای افسانه است ماری»اژدها 

)فرهنگ فارسی معین، ذیل واژۀ اژدها(. با توجه به این « جهد یم بیرون آتش دهانش

ی تنها شود. در زبان انگلیس گذاری می سازی، خشم به عنوان احساسی منفی ارزش مفهوم
                                                           

1
. Newman 
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( است. 53: 2011نماید اسنوا ) اثری که این حوزۀ مبدأ را برای احساس خشم معرفی می

های مربوط به زبان انگلیسی روح و شیطان را به عنوان مصادیق این حوزۀ مبدأ  مثال

نمایند. حوزۀ مبدأ مافوق نیز بر وجه انفعال و از دست دادن کنترل و  معرفی می

فرد حاکم شد، خشم سرگردان روح فرد را تسخیر همچنین شدت )خشم بر عقل 

نماید. حوزۀ مبدأ بار بر وجه دشواری و وجود )بار سنگین خشم در  کند( تأکید می می

نماید. در این عبارت زبانی سنگینی بار خشم با تخلیۀ آن  قلب فرد تخلیه شد( تأکید می

شواری متمرکز است. در درون قلب فرد مضاعف شده است. حوزۀ مبدأ درد نیز بر وجه د

 عذرخواهی کوشش برای تسکین درد متناظر است با تالش برای کاهش شدت خشم )با

 بخشد(. خشم افراد را تسکین

 

 های مبدأی که تنها در زبان فارسی وجود دارند حوزه -2- 1- 4

نماید )در افراد تولید خشم کرده است(؛ در  حوزۀ مبدأ کاال به وجود خشم اشاره می

خشم در حوزۀ مبدأ کاالی ارزشمند بر وجه ارزشیابی مثبت احساس خشم ) که یحال

است، وجود خشم برای بقای فرد ضروریست(  یعمل یها ارزش یانسان دارا یزندگ

ای زیاد است که همچون امری  نماید. گاهی اوقات نیز ارزش خشم به اندازه تأکید می

خشم مقدس  یکافتاده است،  که اتفاق یآموز در مقابل ناحق دانش یانگریعصمقدس )

گردد. هیچ یک از  سازی می ( یا نعمتی الهی )خشم یک نعمت الهی است( مفهوماست

نمایند.  های مبدأ خشم در زبان انگلیسی بر ارزشیابی مثبت خشم تأکید نمی حوزه

تواند به شرط استفادۀ  بنابراین خشم در فرهنگ دینی ما نعمتی الهی است که می

های فرهنگی بین دو زبان  قدس تبدیل شود. این مسأله یکی از تفاوتصحیح به امری م

شود که ریشه در عقاید دینی دارد. تأکید حوزۀ مبدأ بند  فارسی و انگلیسی محسوب می

توان از خشم و عصبانیت خالص  بر انفعال فردی است که دچار خشم شده است )نمی

ک فرد دیگری از بند خشم رها شد(؛ البته در برخی مواقع فرد با تالش خودش یا کم

موضوع، احساس  ۀبه مثابشود )فرد را از خشم رهایی بخشید(. در استعارۀ خشم  می

توان در مورد آن صحبت کرد )با افراد در مورد خشم  خشم به صورت موضوعی که می

نویسند( یا آن را فراموش کرد  صحبت کنید(، از آن نوشت )مورخان از خشم تیمور می

گردد. حوزۀ مبدأ دیگر حوزۀ رنگ  سازی می را فراموش نکرده بود( مفهوم)خشم خود 

 رنگ خشم»کنندۀ این حوزۀ مبدأ، عبارت  های زبانی منعکس است. از میان عبارت
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بر ارزشیابی منفی احساس خشم تأکید « پاشید می خود ضمیر بر که سیاهیست

رنگ تیره به لحاظ فرهنگی با نماید؛ چراکه در بسیاری از جوامع ازجمله جامعۀ ایران  می

های مبدأ مختص خشم در  شود. تعدادی از حوزه بدی و رنگ روشن با خوبی تداعی می

های مبدأ  نمایند. این حوزه زبان فارسی صرفاً بر ارزشیابی منفی احساس خشم تأکید می

د عبارتند از شالق، زهر، دره، بمب، آلودگی و سارق. آسیب فیزیکی که شالق بر بدن وار

شده به فرد به وسیلۀ احساس خشم )تازیانۀ  نماید متناظر است با آسیب روحی وارد می

گذارد متناظر است  خشم بر جسم و روح فرد فرود آمد(. اثری که زهر بر جسم انسان می

گذارد )مغز فرد با خشم مسموم شده است( و اثر  با اثری که خشم بر روان فرد می

ت با اثر گذشت بر روی خشم )گذشت پادزهری برای رفع پادزهر بر روی زهر متناظر اس

های فیزیکی احتمالی آن متناظر است با خطر  خشم است(. خطر افتادن در دره و آسیب

های روحی که این احساس به فرد  از دست دادن کنترل در مورد احساس خشم و آسیب

مب دربر دارد نماید )فرد به دره خشم پرتاب شد(. خطری که خنثی نکردن ب وارد می

های مختلف خشم را خنثی  متناظر است با خطر کنترل نکردن احساس خشم )به شیوه

کرد(. اثر آلودگی بر جسم فرد متناظر است بر اثر احساس خشم بر روان فرد )مشاهدۀ 

های ذهنی مانند ترس، خشم یا شهوت غیرممکن است(. غارت کردن اموال و  آلودگی

ارق نیز متناظر است با در دست گرفتن کنترل فرد به وسیلۀ های فرد به وسیلۀ س دارایی

خشم )خشم طبیعت تاراجمان کرده است(. حوزۀ مبدأ اسلحه بر شدت احساس خشم 

نماید. حوزۀ مبدأ صدا نیز به  ( تأکید میشارون را نشانه رفته است ینیانفلسطم خش)

نماید. از  شاره میهای این خشم مقدس طنین پانزده ساله داشت( ا وجه وجود )پژواک

کنندۀ حوزۀ مبدأ مانع یکی از آنها خشم را همچون  های زبانی منعکس میان عبارت

کند؛ چراکه از بروز برخی احساسات منفی همچون اضطراب  احساسی مثبت ارزیابی می

طراب و تردید است(. اما دو مورد ضکند )خشم مانعی در برابر ا و تردید جلوگیری می

کشند )خشم مانع فهم  ا به عنوان یک احساس منفی به تصویر میدیگر احساس خشم ر

درست معانی خواهد شد(. حوزۀ مبدأ دیگر حوزۀ فنر است. فشرده بودن فنر متناظر 

شده )خشم فنر فشرده است( و باز شدن فنر فشرده متناظر است با  است با خشم کنترل

یرۀ خشم فرد رها های معترضانه از دا از دست رفتن کنترل احساس خشم )کلمه

شود(. در عبارت دوم، در اثر از دست رفتن کنترل، فرد اعتراض خود را به صورت  می

فضای خشم و ) خشم وجود بر هوا و آب/ فضا مبدأ حوزۀ دهد. تأکید گفتاری نمایش می
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در  .است( زدودن غبار خشم) خشم منفی ارزشیابی همچنین و( خشونت در جهان

و غبار از روی اجسام متناظر است با از بین بردن خشم. عبارت دوم پاک کردن گرد 

رود که بر وجه وجود  های احساس خشم به شمار می حوزۀ مبدأ تار و پود از دیگر حوزه

خشم »در عبارتی همچون . نماید ( تأکید میفرد در هم بافته شده یتخشم با شخص)

ثی که از متوفی به وراث خشم به صورت میرا« اند حق به جانب را از مارکس به ارث برده

سازی شده است. نهایتاً در یک عبارت زبانی خشم به صورت ابزار  رسد مفهوم می

بر « تواند بخشی از ابزارهای تعلیمی باشد خشم می»گردد. عبارت زبانی  سازی می مفهوم

نماید. در نهایت باید خاطرنشان نمود که حوزۀ  ارزشیابی مثبت احساس خشم تأکید می

شود، اما به عقیدۀ  سازی خشم در زبان فارسی مالحظه نمی دۀ خالص در مفهوممبدأ ما

توان این حوزۀ مبدأ را در زبان  ( میb2006 :76استفانوویچ )و ( 80: 2011اسنوا )

 واژۀ رخدادهای از مورد 1000 بررسی با (.anger be pure)انگلیسی مالحظه نمود 

 به درصد 2.6 یعنی مورد 26 نهات که گردید مشخص دو همشهریِ پیکرۀ در خشم

 با. اند رفته کار به استعاری صورت به درصد 97.4 و اند رفته کار به غیراستعاری صورت

 در خشم واژۀ برای استعاری الگوی 1180 مجموعاً همزمان های نگاشت گرفتن نظر در

 های داده مجازی و استعاری های سازی مفهوم بررسی از پس. گردید مالحظه فارسی زبان

. گردید شناسایی فارسی زبان در خشم احساس برای مبدأ حوزۀ 42 نهایت در پژوهش

 مشاهده استعاری الگوی 1443 خشم واژۀ وقوع 1000 میان از نیز انگلیسی زبان در

 پربسامدترین عنوان پیکره در وقوع 121 با مکان و 666 با شیء مبدأ حوزۀ دو. گردید

همان طور که در بخش . اند داده اختصاص خود به را انگلیسی زبان در مبدأ های حوزه

ها  پیشینۀ پژوهش اشاره گردید در مطالعاتی که به روش سنتی به گردآوری داده

سازی خشم در زبان فارسی شناسایی شده  حوزۀ مبدأ برای مفهوم 8اند، حداکثر  پرداخته

هیچ وجه قابل  شده در پژوهش حاضر به حوزۀ مبدأ استخراج 42است که این تعداد با 

توان تصویر بهتر و  حوزۀ مبدأ می 42مقایسه نیست. ضمن این که به لحاظ کیفی نیز با 

اعلی و  های نمونه سازی خشم در زبان فارسی به دست آورد و مدل از مفهوم یتر روشن

 این در شده شناسایی های استعاره به توجه با اعالی خشم را شناسایی نمود. غیرنمونه

 پنج از متشکل را فارسی زبان در خشم اعالی  نمونۀ توان می آنها انیفراو و بخش

 زبان در خشم یا پنج مشخصه اعالی نمونۀ به شبیه بسیار که دانست زیر  مشخصۀ

 . است( 19: 1987، کُوچِش و لیکاف) انگلیسی
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 خشم علت .1

 .شود می فرد در خشم ایجاد باعث آور رنجش الف( رویدادی

 .شود می دیگری فرد رنجش باعث دعم روی از فردیب( 

 خشم وجود .2

 .دارد قرار انفعال حالت در خشم تجربۀ با ارتباط در فردالف( 

 در فیزیولوژیکی تأثیرات این. کند می تجربه را خاصی فیزیولوژیکی تأثیرات فردب( 

 آسیب، درد دل، دهان آب افزایش، بدن گرمای: از عبارتند خشم احساس با ارتباط

، ها دندان فشردن، بدن خارش، عصبی خندۀ، لب گرفتن گاز، آدرنالین رشحت، پوستی

 تنگی، خستگی، قلب ضربان افزایش، رنگ تغییر، خون فشار افزایش، بدن عضالت پرش

 ناتوانی، ناله/ گریه، خوابیدن در ناتوانی، شدن جمع، گردن های رگ شدن برجسته، نفس

 در ناتوانی/ ایستادن حرکت از، ارادر دفع مجاری بر کنترل عدم، کردن صحبت در

 .کردن نگاه نوع تغییر وز لر، حرکت

 قرار تأثیر تحت را فرد کنش و است منفی و ناخوشایند ای تجربه خشم احساسپ( 

 .دهد می

 کنترل جهت در تالش .3

 نشان را آن و کند کنترل را خشمش زیاد نسبتاً انرژی صرف با کند می سعی فردالف( 

 .ندهد

 کنترل دادن دست از .4

 کنترل رفتن دست از باعث نکته همین و است بیشتر فرد نیروی از خشم نیرویالف( 

 و پریدن پایین و باال همچون خاصی رفتاری های واکنش خود از فرد و شود می احساسی

 . دهد می بروز کردن فریاد و داد

 تالفی .5

 تالفی را خاطی دفر آور رنجش عمل خود رفتاری های واکنش با خشمگین فردالف( 

 .کند می

 .دارد وجود تالفی شدت و رنجش شدت بین تناسبیب( 

 .رود می بین از خشم و کند می پیدا کاهش خشم شدتپ( 

 جزئیات خشم احساس اعالی نمونۀ زمینۀ در زبان دو در موجود تفاوت ترین مهم    

 در آن وردم در که است خشم رفتاری های واکنش و فیزیولوژیکی تأثیرات به مربوط



 1394 تابستان و بهار ،1 ۀشمار ،6 سال ،یزبان هایپژوهش/ 116

 ای پیکره های داده اساس بر توان می همچنین .گردید ارائه توضیحاتی پیشین های بخش

 این در. نمود مشاهده خشم حوزۀ برای فارسی زبان در نیز اعلی غیرنمونه مدل یک فوق

 برای خشم وجود) ضروریست فرد بقای برای که مثبت ای تجربه عنوان به خشم مدل

 نعمتی(، دارد ارزش خدا راه در خشم) است ارزشمند خدا راه در(، ضروریست فرد بقای

 شود می محسوب مقدس شرایطی تحت(، است الهی نعمت یک خشم) است الهی

 و( است مقدس خشم یک، است افتاده اتفاق که ناحقی مقابل در آموز دانش عصیانگری)

( است تردید و اضطراب برابر در مانعی خشم) شود می منفی احساسات بروز مانع گاهی

 ما جامعۀ دینی فرهنگ گردید اشاره نیز پیشتر که طور همان. گردد می سازی مفهوم

 . گردد می محسوب هایی سازی مفهوم چنین منشأ

 

  نتیجه -5

سازی حوزۀ مقصد خشم در زبان فارسی بر اساس نظریۀ استعارۀ  به منظور بررسی مفهوم

( موسوم b2006بنیاد استفانوویچ )  یکرههای پژوهش با استفاده از روش پ مفهومی، داده

استخراج گردید و پس از تحلیل  دو به تحلیل الگوی استعاری از پیکرۀ همشهریِ

استعاری خشم در زبان فارسی   سازی حوزۀ مبدأ برای مفهوم 42الگوهای استعاری، 

های مبدأ بر حسب مشخصۀ فراوانی  شناسایی شد و در نهایت زایایی هر یک از حوزه

ای بین نتایج  های مبدأ در پیکره تعیین گردید. همچنین با انجام مقایسه وع حوزهوق

های  هایی که با روش سنتی به گردآوری داده آمده از این پژوهش و پژوهش دست به

ای پژوهش حاضر تأیید گردید. از رهگذر  حوزۀ خشم پرداخته بودند برتری روش پیکره

بان انگلیسی و فارسی مشخص شد که برخی از سازی خشم بین ز بررسی تطبیقی مفهوم

های مبدأ در دو زبان مشترک هستند و برخی نیز فقط در زبان فارسی مشاهده  حوزه

های فرهنگی مربوط به این دو زبان  ها مشخصه گردند که دلیل برخی از این تفاوت می

 است.
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