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چکیده

برخالف بسیاری از انسانها ،عواطف

بف ااففا دانسففتی اای ففای ا ففو

اسساافار را نیایفم ایفوری نفایو و

نهففا ر ففت ااففت یف تففوان نهففا را بف

ایستم های یشخص در بمن یغز یربوط کردی همف از ایفت پفه ه  ،برراف
یجازهای یفهوی ِ یفهومِ عاطف ِ نفرر از دیمگاه

ناخت -پیکفریای تطییف

نتایج تحویل دادیهای زبان با یافت های عصی -زیست ااتی در ایت یقال  ،ابتفما،

تعری

«عاطف » ت ایز ن با «اسسا » از دیمگای عصی -زیسفت اراهف گردیفمی

اپس ،با بررا یجازهای یفهفوی نففرر ،یعوفوم فم کف در زبفان فاراف بف

ر ن  ،هفر ههفار اف اتفرار عاطفف بفر انسفان جاسف  ،ر انف  ،ههفریای

رفتاری) بیان ی

ونمی ه چنیت ،تحویلهای زبان یورد ا اری ،یافت های عصفی -

زیست ناخت عواط
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پیونم با کل گیفری بفر ز عواطف
ناخت -عصی -زیست په ه

از ا وف عاطففت نففرر کف نتیجفت تحویفل

ساضر اات ،اراه م؛ نخسفت ،وفور ر یفماد

خالف؛ عوت کلگیری نفرر؛ د م ،کلگیفری عاطففت نففرر افوم ،بفر ز

نفرری

واژههای کلیدی :نفرر ،زبان ناا

ناخت  ،یجاز ،اسسا  ،عاطف

 .1مقدمه
تجربت یعنا بر د یورد ییتن اات :نخست ،تجربت سسف -سرکتف یفا ،اسساافار یفا ارتیاطفار
در ن یا با اهان د م ،ظرفیتهای خالقِ گوناگونِ یا در ااتفادی از فراینمهای سسف -سرکتف

برای فهم یفاهیم انتزاع ی ست انتزاع تفریت یففاهیم یاننفم عواطف  ،یعنفای دارنفم کف ریشف در
تجربت بمن یا داردی گاه

ادراک سس

تجربت یا ابسفت بف یغفز یاافت کف در در ن بفمن

یااتی بمن در اهان فعالیت ی کنم ،ب گون ایک وت بمن ب

یخرب ،از فعالیت

ورت کو

باز ی ایستم ،یا توان تجرب را از دات ی دهیم ج)Johnson, 2007, p. 36ی

سم د یک ورن پی  ،یویام ای ز ج )James, 1980فرضی ای در یورد یاهیت عاطف

خو کردی ی ی نویسم:

اسسا

اگر عاطف ای میم را تصور کنیم اپس تفالش کنفیم از گفاه یفان نسفیت بف ن ،ت فای
اسسااار نشان های اس

اش را اما کنیم ،خواهیم دیم ک هیچهیز ،هیچ «یفادی-ذهنف »ای

ک بتوان عاطف را از ن ااخت براییان بف افا ن ف یانفم ایفت سالفت خشفک خن فای از

ادراک فکری ت ام ن هیزی اات ک ب اای ی یانم ج)James, 1980, p. 306ی

ا در ادای بیان کردیاات« :ه نور عاطفت تر

ب اای ی یانم اگر ن اسسفا

ضفربان ووف

تنم اود دا ت ن تنفس بریمی بریمی ،ن ل های لرزان ،ن دات پای است ،ن راات من یو،
ن

وب دل ،برای یت کایالً نای کت اات ک هنیت فکری بکنمی» ج)James, 1980, p. 307ی

دایاایو ج )Damasio, 2005, p. 201ض ت توا ب داتا ردهای ای ز ،یعتقم اات ک ای فز

در یورد نق

اس ان عواط

ی کت عاطف در ناخت رفتار ،اخن ب ییان نیا ردیااتی ی فقف بف تفأتیرار

بودیااتی بر ااا

توا دا ت ااتی ا بیان کردیاات برای ای ز نوع ااز کار بنیادیت یفر ض
ن ،یحرکهای خا

انعطاف ناپذیر ،ال وی خا

از اکن

اس

در یحی  ،از طریف افاز کفاری ذاتفاً تنمفیم فمی
را تحریک ی کننمی خال

اینک  ،هر هیزی کف

غریزی ای را تحریک ی کنم ،عاطف ای را هم تحریک ی کنمی ایت عواط  ،ای

ی

ونم ک ب نها «اسسااار نا

از عواط » گفت ی

ود جه ان)209 ،ی

خو اسسااات
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در طول د دهت گذ فت  ،پیشفرفتهفای خیفریکننفمیای بف دافت یفمیاافت کف عواطف

اسسااار ه هستنم ه ون ی تواننم در یعنااازی ب یا ک ک کننمی «یجازهای یفهوی  »1یک

از ااز کارهای ناخت یعنا ااز اات ک نخستیت بار در کتاب «ااتعاریهفای کف بفا ن زنفمگ

ی کنیم» یطرح منم ج)Lakoff & Johnson, 1980ی در اوع ،اترار عاطف بف اافطت یجازهفای
یفهوی در زبان بیان ی

ونمی

در ایت یقال  ،ب دنیال ن هستیم ک یجازهای یفهوی ِ یفهوم نفرر در زبان فاراف یعا فر را

ب ر ش پیکفریای ،اراهف دهفیمی در اوفع ،بفر نیم تفا بف ایفت هفمف دافت بیفابیم کف افخن ویان

فارا زبان ،یفهوم نفرر را ه ون یفهوماازی ی کننمی در ایت رااتا ،از ااز کار ناخت یجاز
یفهوی بهری بردی تا ب ایت پرا

کلگیری نمام یفهوی نفرر نق

.2پیشینۀ پژوهش
در ده های اخیر ،عواط

2

پااخ دهیم ک «ه ون یجازهای یفهفوی در زبفان فاراف در
فرین ی کننم؟»ی

تواف برخف از زبفان ناافان ایرانف

کردیااتی په ه های گوناگون در پیونم با ااختار یفهوی عواط
گرفت ااتی از ا و

غیفر ایرانف را بف خفود اوف

از دیفمگای فناخت انجفام

ریف یقفمم ه کفاران ج )Sharifi Moghadam et al., 2017اافتعاریهفای

یفهوی یفاهیم عاطف یاننم غم

فادی را در افر دیهفای پفر یت اعتصفای برراف کفردیانفمی

«نففرر» یکف از یففاهیم عففاطف اافت کف ه ففواری یفورد تواف ر ان ناافان ،اایعف نااففان
زبان نااان بودیااتی

په هش ران ک یفهوم عاطف «نفرر» را از دیمگای ناخت بررا کردیانم ،اغوف

ااز کار ناخت پرداخت انم ک ه ان ااتعارۀ یفهوی ااتی از ا و

اسیکاری ج

بف یفک

Sahebkari,

 )2013در په هش ااتعاریهای یفهوی عش  ،نفرر ،ادی انم ی را در زبان نو تاری فارا از

دیمگای ناخت بررا کفردی اافتی هفمف ا فو

سوزیهای ییمأ ااتعاریهای یورد ا اری ااتی

ی در انجفام ایفت پفه ه  ،یشفخن ن فودن

یولودی ه کاران ج )Molodi et al., 2016ر ش پیکریبنیاد اافتفانو یچ ج

Stefanowitsch,

 )2006bبهریگرفت نمی نها در اتر خود بفا نفام «تحویفل ال فوی اافتعاری» بفر پایفت نمریفت اافتعارۀ

یفهوی لیکاف اانسون ج  )Lakoff & Johnson, 1980ب برراف

اسفم اگگفان «نففرر» بف

عنوان یک از اعضای سوزۀ یقصم ااتعاری اسسااار در زبان فارا ی پردازدی نهفا  35سفوزۀ
conceptual metonymies
emotions

1
2
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ییمأ را بر سس ییزان یرکزی بودن یا زایای
 )1998ه سو با ادعای کو ه

ان در زبان فارا یعرف ی

کننمی گیوری جGyöri,

ج )Kövecses, 1995بر ایت با ر بودی ک ااتعاریها رفاً بازتفاب

فرهنگ نیستنم بوک یملهای فرهن

عواطف

را نیفز یف افازنمی ی بف یطالعفت درزیفان اففت

اگیهای عشف -نففرر ،غفم -فادی ،خشفم ن رانف در زبفانهفای ر اف  ،ل فان  ،ان ویسف

یجاراتان پرداخت ااتی

لیم ج )Lim, 2003همف یقالت خود را اراهت یهگ های ااتعاریِ پاریگفت هفای عفاطف ا فو

در زبان کریای با ت رکز بر گسترش یعنای افعال بریینای تجرب گرای

زبان ناا

یملهای وفوی -یحوف

ناخت بیان کردیااتی ایت پاریگفت های عاطف ا و یشت ل بر عش  ،نفرر ،تفر ،

خشم ،غم لذر هستنمی ادگان ج )Edgan, 2006همف از پفه ه

خفود را تو فی

دگرگفون

ااختهای یت م یصمری ه رای با افعال یاتریس عاطف ِ عش  ،نفرر ،د افت دا فتت تفرایح
دادن در بی

از د یست اال گذ ت در زبان ان ویس  ،بیان کردیااتی تیسفاری ج)Tissari, 2010

یک از په هش ران اات ک در یورد عواط
یقال ای ک در یج وع یقاالر «زبان ناا

ازا و «نفرر» تار درخور تواه دا فت اافتی

ناخت تاریخ » ،ب هاپ رایمیاافت ،در پیونفم بفا

اری از اگیهای عاطف یا ب بیان  ،گر یهای اگگان

یقایست نها با یکدی ر ااتی

نمرهیل ج )Underhill, 2012در کتاب با نام «زبان ناا ووی

یفاهیم فرهن ف  :سقیقفت،

عش  ،نفرر ،انگ» ب بررا ایت ایر پرداخت ک ه ون زبان با فرهنگ ووییت یرتی ی

ودی

ایت ر یکردی ا یل ب زبان ناا ووی ااتی ایت ر یکرد ،ب بحث در ایت زیین یف پفردازد کف

ه ون ایت یفاهیم انتزاع در فرهنگها ووییتهای یختو

بیان یف

فونمی یودیتفا ج

Yuditha,

 )2014ااتعاریهای یربوط ب «نفرر» را در زبان انم نزیای بیان کردی ااتی ایت ااتعاریها یشفت ل

«نفرر یک یواود وابل کنترل اات» «نفرر ،بی اری اات» هستنمی ه چنیت ،اینک فرد تجرب گر

ی توانم نفرر را کنترل کنم یعن بر ن هیری ود بی اری بودن ن نیز ب یعنای اگیردار بفودن
ایت یفهوم ااتی یواو

ج )Musoluff, 2015یعتقم اات ک برخ گونف هفای اینترنتف بف یفهی

گرده ای های بالگها گفت گوها در اراهت گفت انهفای افتیزیافو نففررپراکنف

فهرر

دارنمی ی در یقالت ااتعاریهای غیرانسان ب یفهی اافتعاریهفای ان فل ،در گفت وهفای بریتانیفا در
یورد یهاارر را یورد بررا ورار دادیااتی اُاتریت ج )Ostermann, 2015در کتاب خود بفا نفام

«فرهنگنویس

ناخت » نُ اام عاطف پایت عش  ،نفرر ،لذر ،تر  ،خشم ،انزاار  ،غم ،فادی

ییل را یورد توا ورارد دادیااتی ب ایت ترتی  ،ی توان گفت په ه

په ه های اات ک ب

ساضر یک از نخسفتیت

ورر یهی ب یجازهای یفهوی اختصاص یافت ااتی
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 .3معناشناسی عواطف
اسسا  1عاطف در وو ِ توانای یا برای تجربت یعن اای دارنفمی بفا افود ایفت ،یف تفوان فم
تو ی

ارنگ از یعن را ،ب یهی در فوسفت تحویو ذهت زبفان ،بر ف رد ،بفم ن اینکف

رنگ

هیچ ا ارۀ امی ای ب عاطف

سسا

اسسا

در نها اود دا ت با می دلیل ایت نادیفمی گفرفتت نقف

عاطف در یعنا ایت اات ک فیوسوفان از تیییت نه را اسساافار ناپایفمار ،ففان  ،ذهنف

کارا ناتوان هستنمی تا هن فای کف اسساافار را غیر فناخت یف داننفم ،هفیچ

خص ی داننم،

گیرنفمی بنفابرایت ،وتف بف نمریف هفای یعنفا یف پردازنفم ،از

نقش برای نها در یعنا ومر نمر ن

یفففاهیم ،گففزاریهففا گففاه ست ف از تص فویرها ،سففرف یف زننففم ایففا هففیچ ابففزاری بففرای کففا ش
ع وکردهای اسسااار یا عواطف

بف عنفوان بخشف از یعنفای یفهفوی نمارنفمی در نتیجف  ،بیشفتر

نمری های یعنا فق بر ااختارهای ااکوت یفهوی -گزاریای یعنا ت رکفز یف کننفم ،در سفال کف
یاهیت عاطف

اوع یعنای انسان را کایالً نادیمی ی گیرنمی در اوع ،عاطفف

هستنم ک یا با نها از ه ان ابتما ،دنیای خود ت ا
وادریم ک در ن ب کار فعالیت بپردازیمی

اسسفا

ابزارهفای

برورار ی کنیم ،ی توانیم ب ن یعنا بیخشیم

 .1 .3عصبشناسی عواطف
عواط برای توانای یا در ایرِ ارزیاب یووعیت ها تعییت یعنای تجربت یا ،سیفات هسفتنمی اگرهف
هنوز اختالفنمرهای بسیاری در پیونم با یینفای نور فی ای اسسفا هفا عواطف

ی

یفهی یطفرح

ود ،اازش گستردی ای هم در یفورد طفرح کوف نمریفت عاطفف افود داردی یتخصصفان عوفم

عص پای  ،پذیرفت انم ک عواط

خود بر عهمی دارنم-سالت های بمن
هستنمی عواط

ی ان یزاننمی

نق

بسیار یه

در ارزیاب های یواود زنمی از یحی داخوف

فراینمهای ک ابست ب برهمکفن هفای افاری بفا یحفی

از ایت طری هم تنمی ار سالت-بمن داخو

نتونیو دایاایو

2

هم کن های بیر ن در اهان را بر

گ زف لم  ،3د تت از په هش ران در ر تت عص پایفت ایفر ز ،هسفتنم کف

نکت های تازی ای دربارۀ نق

عواط

اسسااار در گاه  ،وضا ر ااتمالل یطرح ااخت انمی

کار دایاا یو ییتن بر یشاهمار بالین بی اران ک ضایعت یغزی دا تنم تجربیفات اافت کف ا
ه کاران

با ایت بی اران اففراد عفادی انجفام یف دادنفمی ی رایفجتفریت تکنولفوگیهفای نفور
1

feeling
A.Damasio
3
J. Le Doux
2
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تصویربرداری ،یاننم افام ر ی جتصویربرداری تشمیم یغناطیس کارکردی) پِت جبفرشن فاری

گسیل پوزیتر ن) را برای ااختت نمریت عاطف
تو ی

اسسا

ب کار ی برد ج)Johnson, 2007, p. 90ی

دایاایو ج )Damasio, 2005از عاطف با یک ادعای بنیادی تکفایو

نق ِ زنمگ -ن دارِ عواط

برای برخ یواودار بم نِ عور غاز ی

از هر هیز دی ر اارا ود-سفظ زنمگ

یواود زنمی -ظیف ای ک بایم بی

یواود ااتی از انیت کارکردی ،عواط

بفوم فناخت از

ودی ظیففت ا فو هفر
تسهیلِ رای ر م

برای بران یختت تغییرار در در ن یواود فعالافازی

ن ب گون ای تکویت یافت انم ک ب رفای ینجر ودی ی یعتقم اات ک یا در تاریخ تکایل خود ب

یج وعت بزرگ از نمامهای درهمتنیمی جک در برخ از نها با اانوران دی ر ریکایم) دافت
یافت ایم ک با ادایت بقا ،ر م
ااتی

عواط

کوفای یا اازگارنمی یک از ایفت نمفامهفا عواطف
رفتاری ب انور یختو

پااخ های پیچیمۀ نور ن  ،ی یای

اسساافار

یحرکها هستنم کف بف

یهی برای یا ارزش ی یت یا ینف دارنمی بخش از فراینمی هستنم ک با ن بمنهای یا سالت خفود

را ارزیاب ی کنم برای سففظ سالفت هفمایسفتای  1در یحفی در ن خفود تنمفیمهفای را انجفام
عیارر انم از عواط

ی دهمی انوار عواط
خونسردی) ،عواط

پسزیین جیاننم ارسال یفا بف سفال  ،تنفمخوی یفا

ا لی جتر  ،ادی ،خشم ،انم ی) عواط

سسادر)ی در برخ

داریم ک ن را اسسا

رای

ب ینمور تیییت نق

اات اع ج رم ،خجالت ،غر ر،

یهی ،یا از هیجانها پاافخهفای عفاطف خفود یفک هرشفیاری کیفف

ی ناینمی

سیات عواط

در یعنا ،بایم تعریف از عاطف دا ت با فیم کف بفا کفاربرد

عورِ یتعارف ا طالحهای عاطف -یینا ه خوان در عیت سال با نتایج عوفم عصف پایفت فناخت
اازگار با می خال ت تعری

ر ز در یورد عواط
رح اات:

دایاایو از عاطف از ینمر عص

1ی یک عاطفت یهی یاننم ادی ،انم ی ،رم ،یج وع ای پیچیمی از پااخهفای فی یای
ااتی

2ی یک یحفرک ینااف
فعالاازی عاطف ی

پااخها خودکارنمی

ناخت ب ایت
نفور ن

جاسفم یفا ر یفمادی کف سضفور ن بف طفور اوعف یفا ذهنف  ،یواف

ود) پااخهای تولیم می توا یک یغز بهنجار را

فکار یف افازد ایفت

 :Homeostasis 1همایستای یا هویئواتازی ،ب ایوت زیست نااان ب یعنای سفظ فرای پایفمار تابفت در یحفی
داخو ب کار بردی ی

ودی یهگ ک اایان ای برای تنمیم یحی داخوف اافت ت ایفل بف سففظ ضفعیت تابفت

پایمار دارد ،از ا و سفظ یهگ های یاننم دیای
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3ی نتیجت یستقیم ایت پااخ ها ،ایجاد یک تغییر یووت در سالت بفمن در سالفت افاختارهای یغفز
اات ب تفکر ک ک ی کنمی

4ی نتیجت نهای پااخ ها ،یستقیم غیر ن ،تعییتِ اای یواود در رایط اافت کف یواف
رفای ی

ود ج)Damasio, 2003, p. 53 quoted from Johnson, 2007ی

بر پایت تعری

اراه می ،پااخهای عاطف یمرها پی

ویم ،اتفاق ی افتنمی هون اسسا ها ب

بقفا

از نک یا از اسسفا ِ عاطفف خیفردار

ورر گاهان فراینمهای بمن را تجرب ی کننمی ایت در

سال اات ک پااخهای عاطف ی تواننم زیر اطح گاه ع ل کننم اسسا
الزم برای پااخ عاطف با می کل فراینم نور ن  ،ی یای
خودکار اات ایت یک هیز بسیار خوب ب

ار ی یمی

دایاایو ج )Damasio, 2005, p. 213یاهیت عاطفف را بف

ن

رفتاری پااخ عاطف اغوف

توانم فرط
ک فابی

فورر یج وعف ای از تغییفرار در

ضعیت بمن ی دانم ک از طری پایان های اوول عصی در انمامهای ب

اری القا ی

تغییرار ،تحت کنترل ایستم یغزی یهۀ خود هستنم ب یض ون افکاری اکن

ونمی ایفت

نشان یف دهنفم

ک یربوط ب یواودیت یا ر یماد یشخص هستنمی بسیاری از تغییرار ضعیت بمن-بفرای ن ونف ،

تغییر در رنگ پوات سالت ههری -برای یک بیننمۀ خارا ع الً وابلِ ادراک هستنمی جدر اوع،

ریش ناا

ب یعنای اوعف

اگی ب خوب اهت از بمن را ک ر ب خارج اات ،نشان ی دهم :عاطفف ]emotion

اگی داللفت بفر «سرکفت بف بیفر ن»  ]movement outدارد)ی دی فر تغییفرار در

ضعیت بمن فق برای اس

بمن ک در ن رخ دادیانم ،وابل ادراک ااتی

 .2 .3احساس چیست؟
ت ای عواط  ،اسسااار خوف یف کننفم ،ایفا ت فای اسساافار ریشف در عواطف
اسسااات ک ریش در عواط

اسسا های نا

از عواط

نمارنم ،اسسااار زیین ای 1ناییمی ی

نمارنفمی ن

ونم.گونت دی ر اسسااار،

نام دارنم ک ایت اسسااار ب ضعیت عاطف یربوط یف

فونمی بف

بیان دی ر ،ت ای تغییرات ک یک بیننمۀ بیر ن ی توانفم تشفخین دهفم بسفیاری دی فر را کف

ن

ی

توانم تشخین دهم ،یاننم ووی ک اریعتر ی زنم یا ر دیای ک ینقیض می ،از در ن ادراک
ود ج)Damasio, 2005, p. 219ی

دایااففیو ج )Damasio, 2005, p. 221در ادایف یف نویسففم در سففال کف تغییففرار بففمن رخ

ی دهنم ،از اود ان باخیر ی

ویم ی توانیفم تحفول پیوافت فان را یشفاهمی کنیفمی ه چنفیت
background

1
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تغییرار ضعیت بمن را ادراک ی کنیم بر ز نها را در هر تانی

در هر دویق دنیال یف کنیفمی

ن فراینم نمارر یما م ،ن تجرب کردن کاری اات ک بمن انجام ی دهمی ایفت در سفال اافت

ک افکار یربوط ب یضاییت یشخن اریان یف یابفم ،یاهیفت هیفزی اافت کف احسااس ناییفمی
ودی یک عاطف  ،یج وعت تغییرار در ضعیت بمن در پیونم با تصا یر ذهنف یشخصف اافت

ی

ک یک ایستم یهۀ یغزی را فعال کردیااتی هر هنم یاهیت اسسا

کردنِ یفک عاطفف  ،تجربف

کردن ایتگون تغییرار در همنشین با تصا یر ذهن ای اات ک ایت هرخ را ب رای انماخت ااتی
 .3. 3مجاز مفهومی
با ظهور عووم ناخت ب یهی زبان ناا
اغوف

پمیفمیای ارافاع بف

یورد ن ها انیت ه نشین

ناخت  ،توا ب یجاز رفت رفت بیشتر ی

ودی یجازها

ف ار یف ینفم ج Lakoff, 1987؛  )Johnson & Lakoff, 1980در

یا ب ا طالح ناخت  ،یجا رر 1یفهوی یورد تأکیم ورار یف گیفردی

یجا رر یفهوی یجاز ،بر ااا

تجربیار فرازبان

تماع ها کل ی گیرد از ایفت ر ابسفت

ب فرهنگ ااتی بیشتر دیمگایهای رایج فعو با ایت ازپی ان اری غاز یف کننفم کف یجازهفا در

ر اب گوناگون در ن یک وو ر ی یک ای 2ج ،)Croft, 1993یمل فناخت

 )1987یا وال  4ج )Fillmore, 1976یطرح ی

ریفان  3ج

Lakoff,

ونمی ایت در سفال اافت کف اافتعاریهفا از ایفت

یرزهففا فراتففر ی ف ر نففمی دیففر ن ج )Dirven, 1993نشففان یف دهففم کف ایففت دیففمگای تففا سففم دی
تقویلگرایان ااتی هرا ک تعماد وو ر های درگیر در یورد یجاز ب ر نم افاخت یجفاز از طفرف
گویشور زبان بست

داردی ه چنیت ،لز ی نفمارد یجازهفا بف یفک وو فر یحفم د با فنم ،بوکف

ی تواننم د وو ر ی یتفا ر را درگیر کننمی هر هنم بایم در نمر دا ت ک ایت د وو ر  ،یسفتقل
داتنخوردی باو ی یاننم هیچ انتقال یعنای ییان نها ورر ن

گیردی در اوع ،اافتعاری

یجاز هر د رای را برای رایمن ب فراینمهای یفهوماازی بنیادیت خود باز ی گذارنمی

هر هنم ااتعاری تعایل ییان د یفهوم اافت ،یجفاز را یج وعفت یتففا ت از «هیزهفا» جیففاهیم،

وررها یصماقها) ک ب «سوزیهای» یختوف تعو دارنم ،ی اازنمی درافت یاننفم زیفان کف

یک ورر ب اای یک یفهوم یتناظر با خود ب کفار یف ر دی یاننفم ا وفت «ایفت گفتف  ،یتنفاوض

اات»؛ در ایت ا و  ،اگی «گفت » یجازاً ب کفار رفتف اافتی زیفرا بف یعنفا یحتفوای ا وف ا فاری
1

contiguity
network domain
3
idealized cognitive model
4
frame
2
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ی کنمی یعن

اوعاً «ی گویم» برای ا اری ب یعنای نه ی گویم بف کفار رفتف اافت

نچ کس

ج)Kövecses, 2010, p. 213ی

اات ،فراینم انتخاب اات ک گویشور بفرای بیفان هیفزی کف

در تحویل یجازها ،ن ه اال

ی خواهم ینتقل کنم ،ب کار ی گیردی ر نم انتخاب ی کت اات تحت تأتیر عوایل بسیاری خفارج
از سوزۀ کنترل گاهانت فرد ورار گرفت با م ک یک از ایت عوایل ،عواط

ک اسسااار ب

حیت از عواط

فردی ااتی از ن اا

یوۀ غیروابل انکاری با بیان در نیار هر فرد ارتیاط دارنم ،انتمار ی ر د وتف بفا
تجربت اسساا خاص ر ب ر هستیم ،پاریگفتف هفای بیشفتری ن ایفان فونمی

تجربت عاطف جیا اسسا

عاطف ) بیشتر با عوایل فیزیولوگیک  ،رفتاری ر ان

ههفریای ه فرای

اات ک ب عنوان یجاز برای ا اری ب خود تجربت عاطف  ،یورد ااتفادی ورار ی گیردی برای ن ونف ،

ه انگون ک کو ه

ج1986؛  )Kövecses, 1995در تحویل یفهوم «خشم») یطفرح یف کنفم ،از

پاری گفتت «اوش ردم» برای انتقال خشم ااتفادی ی کنیم ک ب اسسا گریای در ن هن ام خشفم
ا اری دارد در ایت یورد از یک تأتیر فیزیک برای ا اری ب اسسا

یربوط ب ن ااتفادی م]ی

نی ایر ج )Niemeier, 2000در یقالت «از ت وو  :برراف هفای یجفازی اافتعاری »1بف تحویفل

یفهوماازی «ووف » پرداختف اافتی ی بف ایفت نتیجف رافیمی کف اففراد بفا تواف بف تجربف هفای

ر زیری ان ،سضفور ع وکفرد ووف

ی ن اینمی برای ن ون  ،ضربان وو
ی نویسم پی تر ان ا ت ی

خفود را بفر یینفای اسساافات کف تجربف یف کننفم ،درک

تنم یا کنم ی

فود یفا از سرکفت یف ایسفتمی نی فایر جه فان)

م ک اسسااار در وو

لحاظ فیزیولوگیک ن هنمان دوی -از ایت عضو رام ی

بمن از ناا برای خود فرد ک اسسا

اود دارنمی ه یشف تصفویری-هرهنفم بف

می ایت تصویر ،ب عنوان یجاز برای کفل

یهیای را تجرب ی کنم ،در نمر گرفت ی

می بر یینای

ایت یجاز ا و اات ک دی ر یوارد را ی تفوان در نمفر گرففتی ی یعتقفم اافت کف هرهف بفا

یفهوماازی کو تر ر ب ر با یم ،از تعماد ر اب یجازی کاات

ی

بر تعماد ر اب ااتعاری افز دی

ودی الیت ه واری ی توان بنیان یجازی برای ااتعاریها تصور کردی

 .4مجازهای مفهومی نفرت در زبان فارسی معاصر
از بررا پیکرۀ زبان فارا در پای ای دادی های زبان فاراف په هشف ای عوفوم انسفان

فرهن

یطالعفار

 ،2ن ون ا و های ک دارای اگۀ نفرر جدر یقوالر داتوری اام ،فعل ،ففت) بودنفم،

گرد ری می ب طور کو  ،ا و های یورد ا اری در  87اتر یواود در پیکری ،ااتخراج منمی ب
straight from the heart: metonymic and metaphorical explorations
PLDB

1
2
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ینمور دات یاب ب ااخت یجازی یفهفوم یفورد برراف  ،یعنف سفاالر فیزیولفوگی رفتفاری
ر ان

ههریای افراد درگیر در ایت یفهوم ،ناگزیر اگیهفای یاننفم ینففور ،تنففر ،یتنففر یفوارد

یشاب را نیز از پیکری ااتخراج کردیمی ه چنیت بر یینای ا و های پی

خن درگیر در ایت یفهوم را یشخن کردیمی ام ل ج )1بیان ر فرا ان

پس ایت اگیها ،ضعیت
نفور یقولفت دافتوری

الفاظ یربوط ب یفهوم «نفرر» یشتقار ااخت اگی ایت یفهفوم در پیکفرۀ یعا فر زبفان فاراف

ااتی یافت های ام ل زیر نشان ی دهنم ک اگۀ نفرر بیشفتریت فرا انف رخفماد در پیکفرۀ زبفان
فارا را دا ت

پس از ن تنفر ،در اای ای د م اای گرفت ااتی

جدول  :1فراوانی و نوع مقولۀ دستوری الفاظ مفهوم «نفرت» در پیکرۀ معاصر زبان فارسی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

لفظ
نفرر
تنفر
یتنفر بودن
نفرر دا تت
ینفور بودن
ینفور
نفرران یز
تنفر دا تت
ینفور من
نفرر ر
نفررها
نفرر رزیمن
نفرران یزتریت
نفرر لود
نفرربران یز
نفرراوی
نفررکردن
نفرران یزتر
نفررپراکت
نفررزدی
یتنفرکردن
تنفران یز
ینفورکردن
ینفوردا تت
ینفورااختت

مقولۀ دستوری
اام
اام
فعل
فعل
فعل
فت
فت
فعل
فعل
فت
اام ا ع
فعل
فت عال
فت
فت
فت
فعل
فت تفضیو
فت
فت
فعل
فت
فعل
فعل
فعل

فراوانی
190
66
42
39
23
13
10
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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 .1 .4نظام مجازی مفهوم «نفرت» در پیکرۀ معاصر زبان فارسی
ب با ر کو ه ج )Kövecses, 2010, p. 157یجاز یفهوی یووعیت اافت کف در ن ،بخشف از

دی ر ه ان سفوزی را نشفان یف دهفم بفرعکسی ی بیفان کفردیاافت

یک سوزی جیفهوم) بخ

یجازهای یفهوی ِ یرتی با عواط

ب اای عواط » «اتر عواط

را ی توان در د داتت کو گر یبنمی کفرد« :عوفت عواطف

ب اای عواط »ی ا یعتقم اات در یجاز ،ب ایوت «رابطفت ازی»،

از رای عنصر یک ب عنصر د  ،ی رافیمی عنا فر یفک د  ،یففاهیم یفک سفوزی هسفتنمی در ایفت

په ه

هم یا ب ااطت عوت عاطف

اترات ک عاطفت نفرر بر انسان ایجاد ی کنم ،ی توانیم بف

نفرر دات یابیمی ب ایت ترتی  ،یجازهای یفهوی یرتی با یفهوم نفرر در د داتت کوف افای

ی گیرنم :عوت نفرر ب اای نفرر اترار نفرر ب اای نفرری از پیکفرۀ یعا فر زبفان فاراف ،
یج ور دادیهای ااتخراا یرتی با یفهفوم یجفاز کف  96ن ونف هسفتنمی از ایفت ییفان 39 ،ن ونف

یربوط ب اترار نفرر انم ک در زیریج وع های فرع تری اای ی گیرنفم  57ن ونف بف عوفت
نفرر ارتیاط دارنمی

در ابتما ،داتت نخست یجازهای یفهوی «نفرر» را بیان ی کنفیمی بف

فک انتمفار داریفم کف

ایجاد نفرر ،عوتهای گوناگون دا ت با م ک الیت دادیهای گفرد ری فمی ،تاییمکننفمۀ ایفت

فرضی ااتی در اوع ،خص ک یورد نفرر تنفر اوع ی
ی ار ی زنم ک ای

ی

ود جفرد ینفور) ع فل رفتفاری از

ود خن یقابل از ا یتنفر ودی در زیر ،ب برخ از رفتارها اع ال

فرد ینفور را ک عوت ایجاد نفرر ب

ار ی ینم ،ا اری ی

 .1 .1 .4علت نفرت به جای نفرت
وت یک هیز یا ر یماد ای ایجاد هیز یا سادتت دی ر ی

ود:

ود ،با رابطت عوت یعوول ار کفار

داریمی ایت رابط هم ی توانم «یجازهای عوت ب اای یعوول» را پمیم رد ،هم «یجازهای یعوفول

ب اای عوت» رای «یعوول نفرر ب اای نفرر» ب اترار اس ان  ،ر ان  ،رفتاری ههریای نفرر

یربوط ی

ود در بخ

پی ِ ر ب ایت یورد خواهیم پرداخت ج)Kövecses, 2010, p. 243ی

الف) عمل نفرتانگیز :در ن ون های زیر انگ ع ویار ان
زدن ،ای

کلگیری نفرر ب

 ،کشتار ا ع  ،تنیی

ار ی ینمی ایت عوتها ،بف افای عاطففت نففرر ،افی

«ا ضار انایت بار ،تغییر رفتار اووک خشونت دیکتاتوری» ی

کتفک
ایجفاد

ونمی ب بیان دوی تفر ،یفا بف

ااطت «عوت کلگیری نفرر» ب «نفرر اترار نفرر» داترا پیما ی کنیمی

1ی تنیی خشت تریت ر ش تغییر اووک رفتار اات ای

اسسا

انزاار نفرر تنیی

فونمی از

تنیی کننمی ی گردد ج)Assi, 2019; quoted from Iran-Social newspaper, 2001, p. 806
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2ی پایان انگ اهان د م کف نفرتف بفیت ال ووف از خشفونت دیکتفاتوری را پمیفم ردی بفود
ج)Assi, 2019; quoted from Hamshahri newspaper-Miscellaneous, 2002, p. 491

ب) کالم نفرتانگیز :توای نهادپرات  ،تنمی کفالم ،افرکوفتزدن ،افز عوفتهفای کالیف
یحسوب ی

ونمی ایت عوتهای کالی  ،ب ای

ایجاد اسسفا

نففرر در ففرد ،اکفن هفای از

ا و «انتقاماوی » «فرار از یمرا » را ب دنیال خواهم دا تی در ن ونت ف ارۀ ج )3انتقفامافوی
یعوول نفرر ااتی

3ی طییع اات ک ایت گون توای برای نهادپرات یهودیان نفرر ر گردد
ادارد ج

را ب اود رد ک ب یحض ویض کردن ومرر ،ب انتقفامافوی

)from Iran-Literary Newspaper, 2001, p. 308

خص یاننم هیتوفر
Assi, 2019; quoted

4ی اگر یعوم خشت کمسو و ای دا ت با م ک ه یش ارکوفت کفتک
یتنفر فراری ی

ود ج)Assi, 2019; quoted from Behrangi, 1965, p. 37

پ) افراد نفرتانگیز :افرادی ک ظاهر ک یف دارنم ،ای

ایجاد اسسا

بزنفم ،یفا از یمراف

نفرر ی

ونمی

5ی انسان ک از نمافت د ر ب انم ،لو از زییاه بهری دا ت با م ،ب هیئفت نففرر ری یف افتفم،
زیرا دیمارش ب نحو گای یا نا گای یاد رنمیئ پوشت ،بی اری ،اهری ت گزنم ی

هشماردهنمیاات ج )Assi, 2019; quoted from Nadooshan, 2008, p. 134

ودی بفوی بفم

 .2 .1 .4اثرات نفرت به جای نفرت

الف) اثر فیزیولوژیکی :وت انسان از کس یا کسان یتنفر ی

ود ،ایت تنفرِ کل گرفتف  ،بفر

بفمن انسففان تففاتیرات یف گففذاردی تففأتیر فیزیولفوگیک نفففرر در زبففان فاراف تواف اففخن ویان

فارا زبان ،بازن ای
زدن هشم ها ،توو

میاات :تولیم یواد ا ّ در بمن ،لرزیمن ،گشاد من پریهفای بینف  ،بفرق

راهیت ،فشردن ل ها ب هم ،لرزیمن ل ها ،وریز من هشمها ،اضطرابی بفا

توا ب ایت یسئو ک یا ب دنیال داتیاب ب ال وهای ناخت می در زبان فارا هستیم ،بر پایفت

ن ون های گرد ری می ،ی توان گفت اغو
اس ان نفرر بر بمن ااتی

6ی دیکتاتور عراق ،با بنز افیم خود پیما ی

«لرزش» «تغییر در ضعیت عادی هشم» از اترار

ود ،یردم از تر

نفرر ب خود ی لرزنفمی ج

)2019; quoted from Hamshahri newspaper,2002, p. 3702

Assi,
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7ی وهویه ک پریهای بین اش از نفرر تعج
هرنم ان ی دیم از هم گشادی
)p. 145

از ت فام ایفت ه ف سفرف عقیفمی کف پفرر

م ج Assi, 2019; Assi, 2019; quoted from Sardadvar, 2015,

8ی هشمها از نفرر برق زد ج)Assi, 2019; quoted from Ghazaleh Alizadeh, 1994, p. 21
9ی دی ر غض

)1998, p. 7

تنفر هشفمهفای

را افرخ کفرد ج

Assi, 2019; quoted from Bozorg Alavi,

10ی هو با سوقفت هشف ان کف خشفم نففرر هفون فاعق از ن یف اسفت ر بف طفرف یفرد

یف گفوی ؟! یفرا پپپِف گیفر

برگردانیفم :ییفران! ییفران! در ر ز ر فت داری تفوی هشفم یفت در

ردیای؟! ب و ب ن ور ن ر ی ا ا ر ک عقمش نکردیای؟! گفت اش نات ام یانم یل

باالهی

طرز نازییای یولیم خیز بردا ت ج)Assi, 2019; quoted from Afghani, 1961, p. 90
ب) اثر رفتاری :ای
دارنمی فرد نفرت

را ب

راانمن ب اطرافیان یا هیزهای کف در دافتر

ب

ففرد دارای تنففر وفرار

یویهای گوناگون بیان ی کنم :کالی  ،ت

انماختت ،پاکوبیمن بر زیفیت،

خن ینفور ،کشتت خن ینفور ،ر ی خفوش نشفان نفمادن بف

فخن ینففور ،رز ی یفرگ

ترک یحو ک در تشمیم نفرر ،دخیل اات ،بف فکفر ففر رفتت ،تنهفا فمن ،ر ی برگردانفمن از
کردن برای خن ینفور ،فریاد زدن ،ت ایل ب خوابیمنی

11ی با نفرر گل ارخ کنم توی داتهای

ل کردی در نف

فوب بودیهشفمهفای

پفر

بست ب درخت تکی داد ج)Assi, 2019; quoted from MirSadeghi, 2005, p. 104

12ی زیزی های درگو

نیست

اف پواتکنمی نفرر خودش را از ایفت زن بف اطفالر ه ف

ی راانم ج)Assi, 2019; quoted from Taraghi, 2010, p. 23
13ی هف نفففرر تحقیفری در زبففان ،در هشفم هففا در سفاالت
هشمهای
)137

با پوکها یهیها یک

بففودی تف

انففماخت برخااففتی

می بود ج Assi, 2019; quoted from Dolatabadi, 1990, p.

14ی ی گریم گ گای برای یک ن پای
تُف

را

را با خشم نفرر بر زیفیت یف کوبفم کف … نازیسفم،

یف کنفم ووفیچ یف فه فم کف افسفر ر

)Dolatabadi, 1990, p. 170

انفگ نازیسفم ج

Assi, 2019; quoted from

15ی از هر طرف س و ی کردنم ی خوااتنم سس نفرر کین ان را نشان بمهنم ،بف ا عیفت
فشار یف

ردنفم یف خواافتنم خفارا

)Parto, 1953, p. 21

را بکشفنم ج Assi, 2019; quoted from Shiraz pour
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دهنمی داتشان ی انمازنفمی

16ی یعوم ها ه یش از بازراان نفرر دارنمی ر ی خوش بهشان نشان ن

با نها لج ی کننم ج)Assi, 2019; quoted from Behrangi, 1965, p. 19

17ی از بوی د د وویان

نفرر دا تم از خما یرگ

)from Parvizi, 1953, 7

18ی رس ان ناگهان ازاا برخاات ،ه
پی

را ز دتر ی طوییممی ج Assi, 2019; quoted

ن اسسااار پاک ب تنفر خشم ییمل میبودی افرش را

برد فریادزد ج)Assi, 2019; quoted from Sadeghi, 2018, 198

19ی هشم های

را ک بست ،رز کرد برای ه یش بخوابم ،تنفر از بیماری نفا رای

ج)Assi, 2019; quoted from Iran-Art Newspaper, 2002, p. 239

پ) اثر روانی :وت از کس یتنفر ی

ویم ،عال ی بر تأتیرار رفتاری فیزیولفوگیک  ،نففرر،

بر ر ان انسان تأتیرات ی گذارد ،ازا و  ،او

20ی ایا در ارز یاب ایاا

یف افاختی

ومرر تص یم گیری ،عصیانیت ب فکر فر رفتتی

یل بایم گفت نفرر ا از یوت ایران ب سمی اات کف پفردی افیاه

برابر ذهت ا کشیمی ج)Assi, 2019; quoted from Adamiyat, 2018, p. 251

21ی از مّر نفرر بغض ک ار ب اان
اطاو

رفت

کردی بود برای نکف بفا درد خفود تنهفا ب انفم بف

ن اا در گو ت نزدیک در نشست ب دیوار تکی داد ،قیق اش را در دات گرففت

ب فکر فر رفت ج)Assi, 2019; quoted from Afghani, 1961, p. 83

ت) اثر چهرهای :تنفر نفرر ،در ههری نیز نشان های دارد ک درخور توا هستنم ب خفوب
در زبان بازن ای

میانم :اخم کردن ،انقیاض ههری ،وریز من هشمها لرزیمن ل های

22ی ههریاش ینقیض عالهم نفرر کینف در ن
)Arian Poor, 2017, p. 237

فکار گردیفم ج

23ی بر ههری اش تار نففرر افای خفود را بف تفار سیفرر یف داد ج
)Mostaon, 2009, p. 102

24ی خال خُردی بری گردد ب اایون ن ای ی کنم اخ
کو ش ب خرجن

25ی تس اا از زیر هشم ن اه
ن ودار م،گره برابر ان

ییخت ب کین

تنفر غض

Assi, 2019; quoted from

را درهمی کشم بر کردی ی یانمی ا

دهم در پنهفان دا فتت نففرر خفود از عیفم

)Dolatabadi, 1990, p. 278

Assi, 2019; quoted from

ج Assi, 2019; quoted from

ب لیعهم افکنم ،هیت در پیشفانی

افکنم اپس ار ب زیر افکنم خیری خیری کف

ج)Assi, 2019; quoted from Arian Poor, 2017, p. 215

تفاالر را ن ریسفت

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 21 /

فرا ان ن ون های «عوت ب اای نفرر» ج 57ن ون ) در یقایس بفا فرا انف «اتفرار نففرر بف افای
نفرر» ،ج 39ن ون ) نشان ی دهنم ک اخن ویان فارا زبان ب «عوفت فکلگیفری نففرر» تواف
بیشتری دارنم .ب بیان ر ت تر هر ه یوضوع  ،بیشتر تجرب
بیشتر اخت گفت ی

ودی

فود ،بف ه فان انفمازی در یفورد ن

مجاز مفهومی نفرت
عوت نفرر
اتر نفرر
شکل  :1فراوانی نظام مجازی نفرت در پیکرۀ معاصر زبان فارسی

 .5بحث و نتیجهگیری
تحویل دادی های یرتی با یفهوم عاطف نفرر در زبان فارا ایت یسئو را ب خوب ر ت ی کننم
ک یک عاطف عال ی بر یحرک ک باعث ایجاد ن ی

ود جعوت عاطف ) ،اترار یتنوع بر انسان

عص -زیست ناخت  ،اسسا ها ،ناخت از اسشا

ضفعیت عضفالن -اافکوت بف یفا عرضف

ی گذارد ایت اترار را اهل زبان ب ااطت ابزار فناخت یجفاز یفهفوی بیفان یف کننفمی از نمفر
ی کننم؛ ب عیارر دی ر اسسا ها ب یا ایکان ی دهنم ک یوتفت بمن با یم از نمفر اا فال از
نه در پوات گو ت یا ی گذرد ب یا عرض ی کننمی

یجازهای یفهوی نف رر ،نشان دادنم ک در زبان فارا ب خوب هر ههار ا اتفرار عاطفف

بر انسان جاس

 ،ر ان  ،ههریای رفتاری) بیان ی

ونم ه چنیت ،ایفتگونف یجازهفا ،در ضف ت

تحویلهای زبان  ،نتایج یافت های عصی -زیست ناخت عواط
کالم ،تجزی

را تأییم کردنمی ب یعنفای دویف

تحویل دادی های زبان بیان ر ایت هستنم ک اهفل زبفان ،اسسفا

خفود را نسفیت بف

عاطفت نفرر ،در ا و های بیان ی کننم ک نشاندهنمۀ تاتیر اس ان -ر ان -رفتاری عاطفت نفرر
بر انسان ااتی هر هنم ه انطور ک پی تر هم ا اری فم ،اسساافار فقف

ضفعیت اسف ان

ههریای را نشان ی دهنمی ایفت درسفال اافت کف  ،یجازهفای یفهفوی بف فراینفمهای فناخت
رفتاری نیز توا دارنمی در سقیقت یا انسانها ب ای

ایجاد تغییرات در بمن ب ااطت عاطفت نفرر

اات ک در ر انیان ب دنیال ن در رفتاریان تغییراتف رخ یف دهفمی در ایفت یرسوف اافت کف
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تص یم ب اومام کاری یا کناریگیری از انجام کاری ی کنیمی ب ایت ترتی  ،در نمر گرفتت ال فوی

برای کل گیری بر ز عواط
په ه

از ا و عاطففت نففرر ،نتیجفت تحویفل فناخت -عصفی -زیسفت

ساضر ااتی ایت ال و زیربنای یشترک یجازها ااتعاریهای نفرر ااتی

یرسوت نخست ،وور ر یماد خالف؛ عوت کلگیری نفرر :یشفاهمی فم کف نففرر بف اف

دلیل ایجاد ی

ود :کن ها گفتارهای افرادی یهی ک ن افراد خود یورد نفرر ورار ی گیرنمی

ه چنیت ،یقولت فت «نفرران یز یا نفرربران یز» داللفت دارد بفر ان یفزیای بیر نف کف یواف
ایجاد نفرر در انسان ی

ود جیاننم ن ونت

ارۀ )3ی

یرسوت د م ،کلگیری عاطفت نفرر :نفرر ایجاد می بر ههری اسمِ تجرب گفر نففرر تفأتیر

ی گذاردی از ا و اخم ههری درهم فر بردن ،لرزش جیاننم ن ون های )25 23ی
یرسوت اوم :بر ز نفرر :فاعل نفرر ،ب

تغ ییر در رفتار نسیت ب
ن ون های  12تا )20ی

یویهای گوناگون نفرر خود را بر ز ی دهمی یاننفم

خن ینفور یا ترک یووعیت ک نفرر در ن کل گرفت اافت جیاننفم
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یوف

یطالعفار فرهن ف ی

>Retrieved from <http://pldb.ihcs.ac.ir/

References
Assi, M. (2019). Persian linguistic database (PLDB). Tehran: Institute for Humanities and
Cultural Studies. Retrieved from <http://pldb.ihcs.ac.ir/> [In Persian].
Croft, W. (1993). The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies.
Cognitive Linguistics, 4, 335-370.
Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: joy, sorrow, and the feeling brain. Harcourt:
Orlando, FL.
Damasio, A. (2005). Descartes’ error: emotion, reason, and the human brain. New York:
Penguin Books, N.Y.

23 / ) پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س- فصلنامة علمی
Dirven, R. (1993). Metonymy and metaphor: different mental strategies of conceptualization.
Leuvense Bijdragen, 82, 1-28.
Edgan, T. (2006). Emotion verbs with to-infinitive complements: from specific to general
predication. In M. Gotti, M. Dossena & R. Dury (Eds.), English Historical Linguistics
2006: Selected papers from the fourteenth International Conference on English
Historical Linguistics (ICEHL 14) (pp. 223-240). Amsterdam: John Benjamin
Publishing Company. DOI: 10.1075/cilt.295.16ega.
Fillmore, Ch. J. (1976). Frame semantics and the nature of language. Annals of the New York
Academy of Sciences: Conference on the Origin and Development of Language and
Speech, 280, 20-32.
Györi, G. (1995). Historical aspects of categorization. In E. H. Casad (Ed.), Cognitive
linguistics in the redwoods: the expansion of a new paradigm in linguistics (pp. 175206). Berlin: Mouton de Gruyter.
James, W. (1980). The principles of psychology (vol. 2). New York: Dover.
Johnson, M. (2007). The meaning of the body: aesthetics of human understanding. Chicago:
The University of Chicago Press.
Kövecses, Z. (1986). Metaphors of anger, pride, and love: a lexical approach to the structure
of concepts. Amsterdam: Benjamins.
Kövecses, Z. (1995). The “container” metaphor of anger in English, Chinese, Japanese, and
Hungarian. In Z. Radman (Ed.), From a metaphorical point of view: a
multidisciplinary approach to the cognitive content of metaphor (pp. 117-145).
Berlin: Walter De Gruyter.
Kövecses, Z. (2010). Metaphor: a practical introduction (Sh. Pourebrahimi, Trans.). Tehran:
SAMT [In Persian].
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphor we live by. Chicago: University of Chicago
Press.
Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind.
Chicago: The University of Chicago Press.
Lim, J. (2003). Aspects of metaphorical conceptualization of basic emotions in Korean.
Studies in Modern Grammar, 32, 141-167.
Molodi, A. S., Karimi Doostan, Gh. & Bijankhan, M. (2016). Conceptualization of “Hatred”
in Farsi: a cognitive-physical approach. In A. Mirzai (Ed.), Proceedings of the Second
National Conference on the Corpus Linguistics (pp. 225-252). Tehran: Neveeseh
Parsi [In Persian].
Musolff, A. (2015). Dehumanizing metaphors in UK immigrant debates in press and online
media. In M. Kopytowska (Ed.), Contemporary discourses of hate and radicalism
across space and genres (pp. 41-56). Amsterdam: Benjamins.
Niemeier, S. (2000). Straight from the heart: metonymic and metaphorical explorations. In A.
Barcelona (Ed.), Metaphor and metonymy at the crossroads (pp. 195-214). Berlin:
Mouton de Gruyter.
Ostermann, C. (2015). Cognitive lexicography a new approach to lexicography making use of
cognitive semantics. Berlin: De Gruyter Mouton.
Sahebkari, A. (2013). Conceptualization of the metaphors of love, hatred, joy and grief in
Farsi-language text: a cognitive approach, [Unpublished Master’s thesis]. Payam-eNoor University, Tehran, Iran [In Persian].
Sharifi Moghadam, A., Azadikhah, M., & Vahideh A. (2017). Comparison between sadness
and happiness conceptual metaphors in the songs of Parvin Etesami. Zabanpazuhi,
11(30), 179-202. doi: 10.22051/JLR.2018.15235.1330 [In Persian].
Stefanowitsch, A. (2006). Words and their metaphors: a corpusbased approach. In A.
Stefanowitsch & S. Th. Gries (Eds.), corpus-based approach to metaphor and
metonymy, 63-105. Berlin: Mouton.
Tissari, H. (2010). English words for emotions and their metaphors. In M. E. Winders, H.
Tissari, & K. Allan (Eds.), Historical cognitive linguistics (pp. 298-332). Berlin: De
Gruyter Mouton.

زیستی-عصبی- تحلیلی شناختی:»مفهومی عاطفۀ «نفرت
احساس عاطفۀ نفرت مجازهای
/ 24
ِ
ِ
Underhill, W. J. (2012). Ethnolinguistics and cultural concepts: truth, love, hate and war.
Cambridge: Cambridge University Press.
Yuditha, T., & Foolen, A. (2014, June 24). Emotion metaphors of ANGER, LOVE and HATE
in Indonesian and Dutch: a comparative study. The 6th Language, Culture and Mind
Conference, Lublin, Poland.

25 / Scientific Journal of Language Research, Vol. 12, No. 34, Spring 2020, http://jlr.alzahra.ac.ir

Feeling the Emotion of Hatred, Conceptual Metonymies
of the Emotional Concept of “Hate”:
Cognitive-Neurobiological Analysis
Fatemeh Koushki1
Azita Afrashi2
Received: 06/08/2019
Accepted: 14/01/2020

Abstract
The experience of sense is based on first, our sensory-motor experience, our
emotions, and our inner relation with the world; and second, our diverse creative
capacities in using sensory-motor processes to understand abstract concepts. Even
the most abstract concepts, such as emotions, have a meaning that is rooted in our
sensory perception and our physical experience. Our knowledge and experience are
dependent on our brain, which is within our body and the body operates in the
world, so that when the body ends up in a general and destructive way, we lose the
power of experience (Johnson, 2007, p. 36). Over the past two decades, there has
been a striking breakthrough in our knowledge of what emotions are and how
emotions can help us with meaning. “Conceptual metonymies” are one group of the
cognitive mechanisms of meaning making that were first introduced in the book
“The Metaphors we live by” (Lakoff & Johnson, 1980). Actually, emotional effects
are expressed in terms of conceptual metonymies in the language. Unlike many
people, emotions and feelings should not be considered intangible or unfounded.
Their main position is clear and they can be related to certain systems in the body
and the brain (Damasio, 2005, p. 246). In this article, we intend to present the
conceptual metonymies of the concept of hatred in contemporary Persian language
in a figurative way, and in fact, we seek to reach the goal that Persian speakers feel
the concept of hatred. Because feelings of emotion can be expressed through
conceptual metonymy, this cognitive mechanism will be used to achieve this goal.
The purpose of this research is to examine the conceptual metonymies of the
emotional concept of hatred from the cognitive-corpus perspective and to adapt the
results of the analysis of linguistic data with neurobiological findings. In this paper,
we will present the definition of “emotion” and distinguish it from “feeling”. The
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conceptual metonymies of hatred showed that in Persian Language, all four aspects
of the effects of affection on human beings (physical, mental, facial, and
behavioral), along with the linguistic analysis, confirmed the results and
neurobiological findings of the emotions. Analysis of data related to the emotional
concept of hatred in Persian speakers of the fact that an emotion in addition to the
stimulus that causes it (the cause of affection) has a variety of effects on human
beings, and these effects are spoken language by means of a conceptually perceptual
cognitive tool Expressing From the neurobiological point of view, feelings,
cognition of the viscera and musculoskeletal status provide us; in other words,
feelings allow us to live up to our body and provide us with a glimpse of what our
skin and our flesh pass through. Because emotions are the guarantor of our survival
and our ability to function in harmony with the environment and with individuals, so
the foundation of the human nervous system is often composed of inherent
regulating tendencies that guarantee the survival of living beings. Survival is
coincident with the final analysis of the unpleasant state of the body and the
achievement of coexistence, that is, balanced biological functions. For example, this
internal nervous system is inherently intent on avoiding pain and looking for
potential pleasure. In Kövecses’s view (1393, p. 157), conceptual metonymies is a
situation in which part of a domain (concept) represents another part of the same
domain and vice versa. He says that emotional metonymy can be divided into two
general categories: “the cause of emotions instead of emotions” and “the effect of
emotions instead of emotions”. Conceptual metonymies related to the concept of
hatred fall into two broad categories: the cause of hatred instead of hate and the
effects of hatred rather than hate. Of the contemporary Persian language, from a total
of 96 extracted data, 39 are related to the effects of hatred that fall into subcategories
and 57 are related to hatred. Finally, a three-stage model for the formation and
emergence of emotions, including the hatred that was the result of cognitiveneurobiological analysis, was presented for the occurrence of the opposite event and
the cause of the formation of hatred (the acts and words of the particular people who
cause hate): “hateful or disgusting” attributes as the external motive that creates
hatred in humans; the formation of the hatred (the effect of hatred on the face and
body of hatred experincer); the appearance of hatred (showing hatred in a different
way).
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