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چکیده
پژوهش حاضر به تحلیلِ گفتمانِ استعارة مفهومیِ عشق ،بر پایة رویکرد پیکرر ا ِ
ی
تحلی رلِ اقتدررادیِ اسررتعار ( )Charteris-Black, 2004در تراقررههررای فارسرری ،بررا
مضامین عاشداقه و اجتماعی میپردازد .بر این مبنا ،این مداله میکوشد ترا دریابرد

استعار های مفهرومی عشرق در گفتمران تراقرههرای عاشرداقه و اجتمراعی نهوقره

طبدهبندی میشوقد و مفهرو سرازی اسرتعاری عشرق در گفتمران هرای عاشرداقه و

اجتماعی قیز نه تفاوتهایی با یکدیهر دارقد .حجمِ قموقه ،مشتمل برر  150تراقره

اسرت ( 75تراقرره در هرر راقررر) کره بررا روشهرای پیکررر ای و رایاقرهای ،از پیکررر
تراقههای فارسی معاصر -که شامل  1000تراقره ( 177377وار ) اسرت( ،

Amiri,

 )2016اقتخاب شد است .یافتههرای پرژوهش قشران مریدهرد کره در  219مرورد
کاربردِ استعاری عشق ،استعار های هسرتیشرناتتی ( 119مرورد) ،سراتتاری (9۸
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دکترای تخصصی ،استادیار گرو زبان شناسی ،هیأت علمری پژوهشرها علرو اقسراقی و ماالعرات فرهنهری (قویسرندة
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مرورد) و جهتری ( 2مررورد) بره ترتیررت بیشرترین ترا کمترررین رخداد را داشرتهاقررد.
همچنررین دو کلیررد مفهررومیِ عشررق وحرردت اسررت و عشررق قیرررو اسررت شناسررایی

گردیدقد .میزان رخداد اقواع استعار های مفهومی عشق ،در تراقههای عاشداقه در
کلید استعاری عشق وحدت است ،در تمامی موارد بیشتر از تراقرههرای اجتمراعی

به دست آمد .در کلید مفهومیِ عشرق قیررو اسرت ،رخداد اسرتعار هرای مفهرومی

[عشق اقهیز  /عذاب  /درماقهر است] در تراقههای اجتماعی بیشرتر از تراقرههرای
عاشداقه بود .یافتههای بهدستآمد از آزمونِ آمراری یومران ویتنری برر داد هرای

پژوهش ،قشان داد که تفاوت رخداد استعار های عشقِ سروزاقند  ،اقهیرز و سرفر
گیا است و قیرز کلیرد اسرتعاریِ عشرق وحردت اسرت ،در دو گفتمران در سرا

 P<0.05معنادار است؛ به گوقهایکه در تراقههای عاشداقه ،مفهو سازیِ عشرق برا
توجه به روابط فردی صورت گرفتهاست ،در حرالیکره در تراقرههرای اجتمراعی

مفهو سازی عشق ،متأثر از جنبههای اجتماعی بود است.

واژههای کلیدی :استعار عشق ،تراقرههرای فارسری ،تحلیرل اقتدرادی ،تحلیرل
پیکر ای

 .1مقدمه
عشق از دیدگا اقسانشناسی ،جامعهشناسی و روانشناسی ،هموار از مفاهیم اقتزاعی بحر براقهیرز
بود است .به باور کتوقن ( )Ketonen, 1984; quoted from Harpela, 2015, p. 29عشق بیشترین

موضوعی است که در ادبیات جهان به آن پرداتته شد است .وی معتددست عشق در واقع ،معنایی

باستاقی دارد و به قظر میرسد این مفهو قدشی اساسی در شکلدهی به قروع بشرر برر عهرد داشرته
است .عالو بر این ،پروتاسی ( )Protasi, 2008بر این باور است که عشق در واقع اِروس 1است .او

اروس را به مثابه وابستهی پرشور و احساسی تعبیر میکند که قسبت به یک فرد داریرم و آن را بره

صورتی زیبا ،مالوب و ارزشمند میبینیم .عشق در فرهنگ معین قیز بهصرورتِ «برهشردت دوسرت
داشتن ،شیفتهی و لذت» معنا شد است .در مدتلِ عشق به عشق افالطوقی و «عشق بردون گررایش

جنسی» اشار شد است .از دیدگا زبانشناسی قیز مفهو سازی عشرق در حروزة عواطر

و روابرط

اقساقی از جنبة شناتتی به ویژ در سالهای اتیر مورد توجه قررار گرفترهاسرت .بره براور کروونش
( )Kövecses, 1995/2007, p. 2-9عشق همرا با مواردی ماقند شادی ،غم ،تشم و ترس ،یکی از

عواط

بنیادی بشر است .اگرنه ،ممکن است طبدهبندیهای یکساقی از عواط

بنیادی در تمامی
eros

1
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زبانها و فرهنگها یافت شود .بره قظرر مریرسرد کره دسرتِ کرم تفراوتهرای کرونکی برین ایرن

طبدهبندیها وجود داشته باشد .با وجودِ این تفاوتهای احتمالی ،میتوان اینگوقه فرض کررد کره

برتی طبدهبندیهای عواط

همان نیزی است که افراد متعلق به پیشینه فرهنهی و زباقی گوقاگون

در آن اشتراک دارقرد .کروونش ( )Kövecses, 1995/2007معتددسرت اسرتعار هرای مفهرومی و

قدش آنها در مفاهیم عاطفی میتواقند فرهنگویژ باشند .این امر میتواقرد ایرن پرسرش را ایجراد

کند که آیا این استعار های مفهومیاقد که مدل اجتماعی مربوط به عواط

را شکل میدهند و یرا

این استعار ها فدط بازتابدهند آنها هستند .او تود قهاهی بینابین به ایرن موضروع دارد و هرر دو

صورت را ممکن میداقد .در پرژوهش حاضرر ،مفهرو سرازی عشرق در تراقرههرای فارسری تحلیرل

میشود.

در پیوقد با تراقه ،هماقند شعر و هنر قمیتوان تعری

جرامعی اراهره کررد .داد ( Dad, 1996, p.

 )69در مدتل تراقه ،تعری هایی ازایندست را اراهه داد است .به باور وی ،تراقه در لغت ،به معنای

تر و تاز و جوان توشصورت و دارقدة زیبایی است و در ادبیات ،هر سرود کوتاهی است که برا

یکی از لحنهای موسیدی هماهنگ باشد .در فرهنگقامه ادب فارسی ،تراقره شرعری غنراهی داقسرته
شد است که به بلندی و کوتاهی مصراعهای آن نندان توجه قمیشود .شمیسا ()Shamisa, 2007

میقویسد «تراقه ،امروز مترادف با تصنی  ،آواز و سرود و قفمه و بهطورکلی ،اشعار ملحون به کار
میرود .)Shamisa, 2007, p. 13( ».تراقهها از جنبة زباقی با زبان رسمی تفاوت دارقد و در گسرترة
ادب عامه مورد بررسی قرار میگیرقد .رضی و عبداللهیان ( )Razi & Abdollahian, 2013تراقهها

را بر پایة مفهو به هفت دستة تراقههای عاشداقه ،سیاسی ،اجتماعی ،ملی-میهنی (سرودها) ،مذهبی،
وص

طبیعت و سرور وشادی تدسیمبندی کرد اقد .پژوهش حاضر ،بر دو راقر عاشداقه و اجتماعی

تمرکز دارد .به باور آنها ،در تراقه عاشداقه ،تکیة اصلی مفهو تراقهها بر عشق اسرت ،درحرالیکره
تراقهسرایان در تراقههای اجتمراعی برا قهراهی همررا برا احسراس و عاطفره بره مسراهل و مشرکالت

اجتماعی ،تواهان زقدگی بهتر برای افراد جامعهاقد .به این ترتیت ،قوع مفهو سرازی عشرق در برین

تراقههای اجتماعی و عاشداقه و گفتمانهای همسو با آنها با توجه به ایدهولوری و هدفهرایی کره
تولیدکنندگان این متون قسبت به هم داشتهاقد ،میتواقد بسیار بااهمیت باشد.

عناصری که در هر یک از کاربردهای استعاری عشق وجود دارد و قهاشتی کره از حروز هرای

متفاوت مبدأ بر حوز مدصد عشق صورت گرفتهاسرت ،مریتواقرد موجرت برجسرتهی آن ویژگری

شود .همین امر می تواقد توجیه ایردهولوریکی داشرته باشرد کره برا توجره بره قیرتهرا و مدصردهای

تولیدکنندة آن متفاوت باشد .در پژوهش حاضر ،مفهرو سرازی اسرتعاری عشرق از دیردگا تحلیرل
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گفتمان اقتدادی و با رویکردی پیکر بنیاد در پیکرة تراقههای فارسی موسیدی پرا ()Amiri, 2016

در دو راقر اجتماعی و عاشداقه مورد بررسی قرار میگیرد .بر این اساس قهارقدگان برآقند تا به این

پرسشها پاسخ دهند که «استعار های مفهومی عشق در گفتمانهرای عاشرداقه و اجتمراعی نهوقره
طبدهبندی میشود؟» .همچنین «مفهو سازی استعاری عشق در تراقرههرای عاشرداقه و اجتمراعی نره

تفاوتهایی را قشان میدهند؟» به این ترتیت ،فرضیههرای پرژوهش از ایرن قرارقرد :قخسرت اینکره،

«استعار های مفهومی عشق در هر دو گفتمان به اقواع اسرتعار هرای سراتتاری ،1هسرتیشرناتتی 2و

جهتی 3قابل دستهبندی است .».دو آقکه« ،شیو های مفهو سازی عشق در استعار هرای سراتتاری،
هستیشناتتی و جهتی در تراقههای اجتماعی و عاشداقه به لحاظ کمری و کیفری تفراوت معنراداری

دارقد .».بهگوقهایکه در تراقههای عاشداقه مفهو سازی عشرق برا توجره بره روابرط فرردی صرورت

میگیرد ،در حالیکه در تراقه های اجتماعی این مفهو از روابرط عاشرق-معشرو فراترر مریرود و
جنبه اجتماعی به تود میگیرد.

 .1 .1چارچوب نظری
به باور لیکاف و جاقسون ( )Lakoff & Johnson, 1980شناتت حوز های مفهومی ذهنی ،مبنرایی
استعاری دارد و قظا مفهومی ،فرآوردة کنشِ مفهو سازی استعاری است .این قظا مفهومی ،قدرش
اصلی در تبیین واقعیتهای روزمر زقدگی دارد .از آنجا که این قظرا  ،سراتتاری اسرتعاری دارد،
شیوة اقدیشیدن ،تجربه اقدوتتن و عملکردنِ بشر قیز زیربنای اسرتعاری دارد (

Afrashi, 2016, p.

 .)66استعار از دیدگا لیکاف و جاقسون ،فدط ابزاری برای تصویرسازیهرای شراعراقه و گوقرهای

آرایه ادبی قیست ( )Lakoff & Johnson, 1980, p. 3بلکه جروهرة اصرلی اسرتعار  ،تجربره و فهرم

یک پدید  ،بهوسیلة پدیدة دیهرری اسرت (همران .)5 ،لیکراف و جاقسرون (

Lakoff & Johnson,

 )1980معتددقد از آنجا که مفاهیم و کنشهای ما به صورتی استعاری سازمان یافتهاقرد؛ درقتیجره،
زبان ما قیز به شیو ای استعاری شکل گرفتهاست (همان.)7-5 ،

استعار های مفهومی سازوکارهای ذهنیاقد و همهی آنها برازقمود زبراقی قمرییابنرد .بلکره در

فرهنگ ،هنر ،آداب و رسو و قمادها قیز ظراهر مریشروقد ( .)Kovecses, 2010, p. 63کروونش
( )Kovecses, 2010قظریه استعار مفهومی لیکراف و جاقسرون را ایرنگوقره اراهره کررد اسرت)1 :

استعار  ،تاصیتی است مربوط به مفاهیم و قه وار ها؛  )2قدش استعار  ،فهم بهتر مفاهیمی ویژ است
1

structural
ontological
3
orientational
2
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و قه صرفاً آفرینشهای ادبی و زیباییشرناتتی؛  )3اسرتعارهه،ا اغلرت برر مبنرای شرباهت بره وجرود

قیامد اقد  )۴استعار  ،در زقدگی روزمر و بدونِ زحمت ،بهوسیلة افراد عادی به کار میروقرد و قره

فدط توسط افرادی با استعدادهای ویژ ؛ و  )5استعار  ،بهجای آقکه قوعی آرایه ادبی اضرافی باشرد،

قوعی فرایند گریزقاپذیرِ تفکر و استداللِ بشر است( .همان)x ،

لیکاف ،الهوهای ثابتی ماقند [عشق سفر است] را قا قهاشت میقامد که در واقع بازقمود زبراقی

فرایند ذهنی استعار است .وی ،قهاشت را مجموعهای از تناظرهای موجود بین دو طررف اسرتعار

میداقد ( .)Afrashi, 2016, p. 67-68قا قهاشت [عشق سفر است] از حروز مدصرد عشرق ،حروز
مبدأ سفر و قهاشت مفاهیم حوزة سفر بر مفاهیم حوزة عشق تشکیل شد است.

استعار های مفهومی ،با توجه به قدشِ شرناتتی کره برر عهرد دارقرد ،در سره طبدره سراتتاری،

هستیشناتتی و جهتی قررار مریگیرقرد ( .)Lakoff & Johnson, 1980, p. 61ایرن طبدرهبنردی ترا

اقداز ای با تدسیم بندی سرهگاقرة ملمروس ،جران بخرش و تشرخ

بخرش موقتهرومری و همکراران

( )Montgomery et al., 2007که در پیوقد برا رویکررد سرنتی بره اسرتعار اسرت؛ سرازگاری دارد.

استعار ساتتاری ،سخنهویان زبان را قادر میسازد تا با استفاد از ساتتار مفهومی حروزة مبردأ در
پیوقد با مفاهیم حوزة مدصد ،شناتتی به دست آورقد .قدش شناتتی اسرتعار هرای هسرتیشرناتتی،

ایجاد یک مبنای هستیشناساقة جدید برای یک مفهو است و استعار های جهتی بر پایة جهتهای

اصلی ،بهعنوان حوزة مبدأ شکل میگیرقد و با مفاهیمی که قشاندهندة جهت و موقعیت مکاقیاقد،

ارتباط مییابند (.)Afrashi, 2016, p. 78-82

تحلیل اقتدادی استعار  ،رویکردی به تحلیل استعار است که هدف آن هماقند تحلیرل گفتمران

اقتدادی ،کش

هدفها و قیتهای پنهاقی (و احتماالً قاتودآگا ) کاربران زبان است .روششناسی

تحلیل استعار مفهومی با گردآوری قموقههایی از استعار های زباقی آغاز میشود که این قموقرههرا

در گرو استعار های مفهومی ،طبدهبندی میشوقد .سپس ،الهوهای ادراک یا تفکری که باورها و

کنشهای مرد را بنا مریسرازقد و آن الهوهرا را محردود و تعریر

مریکننرد ،پیشرنهاد مریشروقد

( .)Cameron & Low, 1999, p. 80در واقع ،این مرحلهها ،شباهت بسریاری برا الهروی پیشرنهادی

فرکالف ( )Fairclough, 1995, p. 6دارقرد کره سره مرحلرة شناسرایی ،1تعبیرر 2و تبیرین 3را در برر

میگیرد.

1

identification
interpretation
3
explanation
2
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نارتریس بلک ( )Charteris-Black, 2004سه مفهو را معرفری کررد اسرت :کلیرد مفهرومی،

گزار ای است که با قشان دادن ارتباط مجموعهای از استعار های مفهومی تنش معنایی آنها را رفع

میکند؛ استعار مفهومی ،گزار ای است که با قشان دادن ارتبراط مجموعرهای از اسرتعار هرا ترنش

معنایی 1آنها را رفع میکند؛ استعار  ،قوعی بازقمایی زباقی است که از تغییر کراربرد یرک وار یرا

عبارت از بافت یا حوز تاصی که اقتظار میرود در آن ظراهر شرود بره بافرت یرا حروز ای دور از
اقتظار است ،حاصل میشود که تود موجت تنش معنایی (گسترش معنایی) مریشرود .قموقرههرایی

که بر پایة این تعری

کاربردی استعاری دارقد بهعنوان کلیدوار در پیکرة پژوهش ،جستجو شدقد

و از جنبة کمّی اقداز گیری شدقد .در مرحلة دو  ،که مرحلة کیفی اسرت ،بافرت رخداد کلیردوار
در پیکر بررسی شد تا مشخ

شود کاربرد کلیدوار استعاری بود است یا تحرتاللفظری .مرحلرة

تعبیر ،شامل ایجاد ارتباط بین استعار ها و عوامل شناتتی و کاربردشناتتی تعیینکننرد آنهرا برود

که به شناسایی استعار های مفهومی منجر شد .در مرحلة تعبیر به این مسئله توجه شرد کره اقتخراب

استعار تا نه اقداز در ساتت بازقماییهای مهم اجتماعی فعال است .بره بیراقی ،تبیرین اسرتعار هرا

شناسایی ساز و کارهایی اجتماعی است که در تولید استعار دتالت داشتهاقد و قیز قدرش آنهرا در

اقناع 2را در بر میگیرد .شناسایی کارکرد گفتماقی اسرتعار هرا ایرن امکران را فرراهم مریآورد کره
اقهیزة ایدهولوریک و بالغی مفهو سازی استعاری را مشخ

کنیم ( Charteris-Black, 2004, p.

 .)34-40از استعار  ،معموالً برای اقناع استفاد میشود .زیرا استعار دقیا را به شیو ای جدید قمایش

میدهد و بینش تاز ای را پیشِ رویمان قرار میدهد .از استعار  ،هرم بررای ایجراد یرک نرارنوب

مفهومی ،برای بازقمایی اید های جدید و هم از وار های جدید برای پر کرردن تألهرای وارگراقی
استفاد میشود (همان.)۸-7 ،

پژوهش حاضر به واکاوی استعار در نارنوب تحلیل گفتمان اقتدادی و پیکر ای مریپرردازد.

قظریة استعار مفهومی که در سالهای اتیر ،بسیار رواج یافتره ( ،)Kovecses, 2010, p. viiمبنرای

شناسایی استعار قرار میگیرد .زبانشناسی شناتتی که بر ساتتمان عصبی اقسان و نهوقهی ترأثیر

آن برر زبران و شرناتت متمرکرز اسرت ( )Lakoff & Johnson, 1999در دور ای طروالقی ،قدرش

شرایط فرهنهی-اجتماعی شناتت یا ارتباط آن با گفتمران را قادیرد گرفتره برود .لری ()Li, 2016

معتدد است با تحلیل اقتدادی استعار قیرتهرای ضرمنی گوینرد و مناسربتهرای پنهراقی قردرت را

میتوان کش

کرد .از سوی دیهر ،تحلیرل گفتمران اقتدرادی ،اصروالً گررایش بره بررسری مسراهل
semantic tension
persuasion

1
2
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اجتماعی ( )Van Dijk, 1993, p. 252دارد و در پی کش

ایدهولوریهای پنهانشرد در گفتمران

است .بر پایة روش تحلیل گفتمان اقتدادی ،هر کنش گفتمراقی تواقرایی آن را دارد کره برهشریو ای

آگاهاقرره مداصرردی داشررته باشررد کرره بازتررابدهنرردة جایهررا اجتمرراعی قسرربی تولیدکننررد مررتن و

دریافتکنند آن است .گرایش به تلفیق این دو حوز سبت شد است که زبانشناسری شرناتتی بره

عاملهای تأثیرگذار ِ اجتماعی-فرهنهی در کاربرد زبان و پیوقدهای آن با گفتمان بیشتر توجه قشان

دهد .همچنین تحلیل گفتمان اقتدادی برا بهرر گیرری از یافترههرای برهدسرتآمرد از پرژوهشهرای

زبانشناسی شناتتی ،تود را با روششناسی موجود در زبانشناسری شرناتتی همسرو سراتتهاسرت.

قتیجة تلفیق این دو حوزة پژوهشی ،سبتِ به وجود آمدن حوز ای به قا «تحلیرل اقتدرادی اسرتعار »
شد است.

 .2روش پژوهش
این پژوهش از قوع توصیفی-تحلیلی و پیکر بنیاد است .جامعة آماری پژوهش ،شرامل  1000تراقرة

فارسی ( 177377وار ) موسیدی مرد پسند (پا ) بود که متعلق به سالهرای  1332ترا  1395بودقرد

( .)Amiri, 2016متن تراقههای موردِ بررسری از منرابع نراپی و الکتروقیکری اسرتخراج شرد اسرت.
اقتخاب تراقهها ،برمبنای قموقهگیری هدفمند اقجا شرد اسرت .برهگوقرهای کره از میران قموقرههرای

دردسترس ،تراقههایی در کتابها یا تارقماهای مرتبط با موسریدی ،گرردآوری شردقد کره از جملره

تراقههای ماقدگار و یا پرمخاطت معرفی شد بودقد .با توجه به اینکه کلیدوارة عشق کره در حروزة
مدصد کاربردهای استعاری ایرن مفهرو قررار دارد ،مرورد جسرتجو قررار گرفرت .سرپس ،فهرسرت

وار قمایی تهیه شد و همآیندها و بافت زباقی موارد رخداد وارة عشرق بررسری شرد .در ایرن میران،

حدود  90تراقه اجتماعی و  220تراقه عاشداقه استخراج شدقد .سپس با استفاد از روش قموقهگیری
تصادفی در هر راقر  75تراقه اقتخاب شدقد .1در پایران ،اسرتعار هرای عشرق در دو راقرر اجتمراعی و

عاشداقه با یکدیهر در نارنوب رهیافت تحلیل گفتمران اقتدرادی مدایسره شردقد .در ایرن راسرتا،
طبدهبندی استعار در نارنوب الهوی لیکاف و جاقسون ( )Lakoff & Johnson, 1980, p. 61در

1

قا های تراقه سرایان از ین قرارقد :اردالن سرفراز ،افشین مدد  ،افشین یداللهی ،ایررج جنتری عارایی ،پاکسریما ،روزبره

بماقی ،زویا زاکاریان ،تورج قههبان ،شهیار قنبری ،مریم حیدرزاد  ،مسعود فردمنش ،هما میرافشار ،لیال کسرری ،اهرورا
ایمان ،یغما گلرویی ،احمد شاملو ،حیدر رقابی ،رها اعتمادی ،سیمین بهبهاقی ،فاطمه اتتصاری ،سرید مهردی موسروی،
پرویز تایبی ،فرامرز اصالقی ،محسن یهاقه ،محمد قوری ،مهدی اتوان لنهرودی ،مینا اسدی ،قیلروفر الری پرور ،هریال

صدید ی ،قاصر رستهار قژاد ،بیژن سمندر ،راکلین ،سعید دبیری ،جهاقبخش پازوکی ،مسعود امینی ،منصور تهراقی ،موقرا
برزویی ،مهین آباداقی ،مهرزاد امیرتاقی و همایون هوشیار قژاد.
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سه دستة ساتتاری ،هستیشناتتی و جهتی اقجا شد .به منظورِ تحلیل گفتمان اقتدادی اسرتعار  ،بره

روش پیکر ای از الهوی نارتریس بلک ( )Charteris-Black, 2004بهر گرفته شد است.

 .3پیشینة پژوهش
در پیوقد با نهوقهی مفهو سازی عشق و کاربرد اسرتعاری آن از دیردگا شرناتتی ،پرژوهشهرای
گوقاگوقی در داتل و تارج از ایران اقجا شد است .در ادامه ،آثاری که به بررسی متنهای ادبری

پرداتتهاقد ،مرور مریشرود .پرورابراهیم و غیاثیران ( )Pour Ebrahim & Ghiasian, 2013برر پایره
قظریه استعارة شناتتی ،به بررسی تالقیت های شعریِ حافظ ،در مفهرو سرازی عشرق پرداتترهاقرد.

آنها قشان داد اقد که در شعرهای حافظ ،برای مفهو سازی عشق از مفراهیمی ماقنرد آترش ،سرفر،

مستی بهعنوان حوز مبدأ استفاد میشود .به قظر میرسد کاربرد تالقاقره مفهرو سرازی اسرتعاری،
جانپنداری ،استعار های تصویری و مجاز مفهومی منجر به تمایز زبان شعر از زبان عادی میشرود.
قوا و هاشمی ( )Ghavam & Hashemi, 2014به بررسی استعار های هستیشناتتی عشق در آثار

احمد غزالری پرداتترهاقرد .آنهرا برر مبنرای تدسریمبنردی لیکراف و جاقسرون دربرارة اسرتعار هرای

هستیشرناتتی ( ،)Lakoff & Johnson, 2003, p. 25قلمروهرای حسری ایرن مفراهیم را برر اسراس
هستومندها ،به دو دستة اصلی جاندار و بیجان تدسیم کرد اقد .طبدة جراندار بره سره دسرتة گیرا ،

حیوان و اقسان تدسیم میشوقد .در گرو بیجان ظرف و غیر ظرف قرار میگیرقد که هرکدا تود
به دو دستة طبیعی و غیرطبیعی تدسیم میشوقد .آنها به این قتیجه دست یافتند که دریافت غزالی از

عشق ،دریافتی زیباییشناساقه قیست ،بلکه قوعی تجربة زاهداقه است که برتاسرته از قسربت عبرد و

معبود است .بر پایة این دریافت ،تداوقد همچون سلااقی قراهر و قرادر اسرت .زرقراقی و همکراران
( )Zarghani et al., 2015به بررسی دگرگوقیِ استعارة عشرق از سرنایی ترا موالقرا پرداتترهاقرد .در

غزلیات سنایی  22کالن استعار ؛ در شعرهای عاار 25 ،کالن استعار و در سرود هرای موالقرا22 ،
کالن اسرتعار برا مرکزیرت عشرق ایجراد شرد

اسرت .فراروقی هنردواالن و حسرینی ( & Faroughi

 )Hosseini, 2014به بررسی اسرتعار هرای هسرتیشرناتتی در کارآواهرای تراسران جنروبی در دو
بخش اقسان بهمثابة حوزة مبدأ و غیر اقسان بهمثابه حوزة مبدأ پرداتتهاقرد .برا بررسری تراقرههرا بره 5

قهاشت مفهومی دست یافتهاقد .قخست ،درتت زرشک اقسران اسرت .دو  ،زعفرران اقسران اسرت.

سو  ،عاشق/معشرو پرقرد هسرتند .نهرار  ،گرل اقسران اسرت و پرنجم ،غم/مهرر درترت هسرتند.
پورابراهیم و همکاران ( )Pour Ebrahim et al., 2017با رویکردی تابیدی استعار مفهومی عشرق
را در زبان شعر و زبان روزمر بررسی کرد اقد .تحلیل داد هرای ایرن پرژوهش برر اسراس رویکررد

کونش ( )Kovecses, 2010اقجا شد است .یافتههای این بررسیها قشان داد است که در هرر دو
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گوقه زباقی از استعار های عشق و قهاشت های اصلی میان مفهو مدصد عشق و مفاهیم حوز مبدا،

به شیوة یکساقی استفاد شد است .شریفیمدرد و همکراران ()Sharifi moghadam et al., 2018

استعار های مفهومی شادی و غم را در سرود های پرروین اعتصرامی بررسری و مدایسره قمرود اقرد.

یافتههای پژوهش آنها قشان داد است فراواقی استعار های مفهومی غم و قیز گستر و تنوع معنایی

در آن ها به صورت نشمهیری بیشتر از حوزة مدابل یعنی شادی بود است .همچنرین شرباهت برین

دو حوزة احساس ،عالو بر استفادة مشترک از استعار های هستیشناساقه و قیز استعار های جهتری،

در حوز های مبدأ مشترک شامل زمان ،مکان و سالمتی قیز شباهتهای جشمهیری داشتهاقد.

کوونش ( )Kovecses, 2010به مفهو سازی عشق پرداتتهاسرت و عناصرر اسرتعار مفهرومی

[عشق سفر است] را به شرح زیر معرفی کرد است:

جدول  :1عناصر استعارة مفهومی عشق

حوزه مبدأ :سفر
مسافرین

>-

حوزه مقصد :عشق
عاشق و معشو

سفر

>-

آقچه در راباه اتفا میافتد

مرکت

>-

مسافت طی شد

>-

تصمیمگیری در مورد اقتخاب مسیر

>-

مواقع پیش رو
مدصد سفر

>>-

تود راباه عاشداقه

پیشرفت در راباه

دشواریهایی که عاشق و معشو تجربه میکنند
اقتخاب اینکه نه باید اقجا شود

هدف راباه

لوپز ( )López, 2010به بررسی اسرتعار عشرق در سررود هرای پرابلو قررودا 1پرداتتره و بررای

استعار عشق در آثار وی اقهار ای اراهه داد است .وی در این اقهارة فرهنهی بره ایرن قکتره اشرار

کرد است که عشق ،زیرمجموعهای از اقهارة کلیتر عواط

اقسان است .این اقهار  ،تود متأثر از

برداشت غربی از عشق ،راباة عاشداقه ،هوس ،جنسیت و سایر طرحوار هایی اسرت کره در ادراک

غرب از اقهار عشق وجود دارقد .استعار های عشقِ بهکاررفته در آثار قرودا در استعار هرای عشرق
وحدت است ،عشق قیرو است ،عشق زمان است و عشق یک موجود زقد است ،مشاهد مریشرود.

ترَن ( )Tran, 2011استعار های عشق را از دیدگا سنتی و معاصر در اقهلیسی و ویتنامی بررسری و

مدایسه کرد است .از دیدگا سنتی ،عشق یک موجرود زقرد اسرت (عشرق نرتره زقردگی اسرت؛
زقدگی نرته عشق است؛ زقدگی روزمر عشق) ،عشرق پدیرد ای طبیعری اسرت (عشرق تورشرید
Pablo Neruda

1
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است؛ عشق ما /ستار است؛ عشق شعله/آتش است) و از منظر معاصر ]عشق سفر است[ ( بیانهای

استعاری :عشا مسرافرین هسرتند؛ شرروع؛ در مسریر عشرق برودن؛ پایران)] ،عشرق بهشرت (آسرمان

 )heavenاست[] ،عشق سناریوای سهوجهی است[ و]عشرق قبررد اسرت[ را شناسرایی کررد اسرت.
گاوِلین ( )Gavelin, 2016به بررسی استعار های مفهومی عشق در تراقههای ماریا کری( 1تراقهسررا

و تواقند ) پرداتتهاست .وی در این زمینه ،مواردی را گزارش کرد است که شامل عشق پرسرتار،
عذاب ،هوا برای تنفس ،دستها  ،گیا  ،جنگ ،جادو ،جنون ،بازی ،قیروی جسمی ،وحدت ،صربر،

یک شیء پنهانشد  ،رؤیا ،یک حیوان در بند و سفر است ،هستند .از این میان «عشق سفر و شریء
است» ،پربسامدترین استعار های مفهومی بود اقد .هارپال ( )Harpela, 2015به بررسی استعار های

مفهومی عشق در تراقههای کایلی مینوگ( 2تراقهسرا و تواقنرد ) پرداتترهاسرت .وی اسرتعار هرای

مفهومی این تراقهها را در سه دسته استعار های ساتتاری ،جهتی و هستیشناتتی طبدهبنردی کررد

است .استعار های جهتی شامل باال و پایین ،اینجا و آنجرا هسرتند .اسرتعار هرای سراتتاری عشرق

سفر ،موسیدی ،تلسه ،جنرون ،جرادو ،مرذهت ،قزدیرک شردن ،وحردت ،قرور و فرا داری را در برر

میگیرقد .استعار های هستیشناتتی مشتمل بر عشق توردقی ،گیا  ،مایع (دون ظرف) ،سراتتمان،
بازی ،منبع گرما و یک شیء قجومی است ،هستند.

در برتی پژوهشها ،از قظریه استعار مفهومی به همرا تحلیل گفتمان اقتدادی و پیکرر ای قیرز

استفاد شد است که به برتی از آنها اشار میشود .رضاپور ( )Rezapour, 2010به معرفی و قدد

کتاب رویکردهای پیکر ای به تحلیل اقتدادی استعار پرداتترهاسرت .آهینرهوقرد (

Ayineh Vand,

 )2012برای بررسی اقتدادی-شرناتتی پدیردة اسرتعار در گفتمران سیاسری ایرران از قظریرة معاصرر

استعار ( )Lakoff & Johnso, 1980و رویکرد تحلیل گفتمان اقتدادی بهر گرفتهاست .گلشراهی و
همکاران ( )Golshaie et al., 2014دو فرض «استعارة مفهومی یعنی زبان استعاری جایهاهی فرعی

قسبت به استعار های مفهومی ذهنی دارد» و « استعار هرای زبراقی متعرارف قظرا منرد هسرتند» را برا

استفاد از روش پیکر بنیاد مورد ارزیابی قررار داد اقرد .بره ایرن منظرور ،از پیکرر ای پنجرا میلیرون

وار ای استفاد کرد اقد که بهطور تصادفی از پیکرة همشهری قموقهگیرری شرد برود .همچنرین در

تحلیل از قر افزار آقتکُنک 3بهر گرفتهاقد .یافتههای پژوهش آنها قشان داد که فرض اول تأییرد

قمیشود ،اما فرض دو به صورت قسبی تأیید میشود .گواُ ( )Guo, 2013با اشار به اینکه تحلیرل

گفتمان اقتدادی معموالً از این قظر که به جنبههای شناتتی گفتمران قمریپرردازد مرورد اقتدراد قررار
1

Mariah Carey
Kylie Minogue
3
AntConc
2
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می گیرد ،به بررسی استعار از منظر تحلیل گفتمان میپردازد .وی معتدد اسرت کره اسرتعار  ،قدرش
حیاتی در برساتت واقعیت اجتماعی دارد و بخش مهمی از ایدهولوری به شرمار مریرود .بنرابراین

اسررتعار را م ریترروان هررم از جنبررة کررارکرد شررناتتی و هررم بررر پایررة کررارکرد کاربردشررناتتی و
ایدهولوریکاش مورد بررسی قرار داد.

 .۴یافتهها
با استخراج و تحلیل داد ها ،موارد کاربرد استعاری عشق در  150تراقره در سره دسرتة اسرتعار هرای

ساتتاری ،هستیشناتتی و جهتی طبدهبندی شدقد .بهطورکلی ،در استعار های مفهرومی سراتتاری
دو کلید مفهومی «عشق وحدت است» و «عشق قیرو است» ،شناسایی شدقد« .عشرق وحردت اسرت»

سه استعار مفهومی [عشرق سرفر اسرت][ ،عشرق مالکیرت اسرت] و [عشرق امترزاج اسرت] را در برر

میگیرد .استعارة جهتی ،دو قا قهاشت [عشق باال است] و [عشق حرکت رو به براال اسرت] را دربرر

میگیرد و فدط دو مورد رخداد داشتهاست ،ماقند« :وقتری تیرابون از سردوط عشرق و آزادی پرر ».

مفهو سازی عشق در دو دسته استعار های ساتتاری و هسرتیشرناتتی و قیرز در دو کلیرد مفهرومی
عشق قیرو است و عشق سفر است ،در شکلهای ( )1تا ( )۴بره تصرویر درآمرد اسرت ،در ادامره در

پیوقد با هر یک از شکلها ،قموقهای اراهه میشود.

شکل :1انگارة استعارههای مفهومی ساختاری عشق
هستیشناختی عشق

شکککل  :2انگککارة اسککتعارههککای مفهککومی

بر پایة شکل ( ،)1قموقههایی از استعار های ساتتاری عشق مشتمل بر این موارد هستند[ :عشرق

قبرد است] (ارابة سردار عشق)؛ [عشق کال است](من قصهگوی عشدم)؛ [عشق حرس اسرت] (ایرن
هیجان عشق قیست)؛ [عشق زمان است] (بیتو فصل عشدم همرقرگ پراییز )؛ [عشرق معاملره اسرت]
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(نه سودی برد از عشق تو ای قاتوقد مهمون)؛ [عشق رؤیا است] (منو ببر به تواب عشق)؛ [عشق
قها است] (عشق یعنی قها  ،یعنی دو نشم) و [عشق گنا است] (من توبه کرد از عشق).

در شکل ( ،)2قموقههایی از استعار های هستیشناتتی از این قرارقد[ :عشق گیا است] (عاقبت

عشق از تو گل کرد)؛ [عشق اقسان است] (از سر بلند عشق بر سر دار بهو)؛ [عشق پرقد است] (من

پرقد زمینیشد عشق)؛ [عشق ماد است] (آته عشق یره عاشرق برا قدیردن کرم قمریشره)؛ [عشرق

ساتتمان است] (بساز کلبه عشدی میان باغ فرداها)؛ [عشق شی اسرت] (ترو رفتری آینرة عشرق مرن

شکست)؛ [عشق یک عنصر طبیعت است] (توی دریای عشدت باز یه گوشرهای مریمروقم)؛ [عشرق
محتوی ظرف است] (تالیا از عشق و تاموشم)؛ [عشق ظرف است] (واسه عشدای توتالی ساد

مردن واسه نی) و [عشق رقگ است] (بیا و رقگ عشق بزن).

کلید مفهومی «عشق وحدت است» مشتمل بر سه استعار مفهومی است[ :عشق سفر اسرت] (را

سفر عاشق از گردقه بندان پر)؛ [عشق مالکیت است] (هنوز عشق منی مثل همیشه) و [عشرق امترزاج

است] (واسه عشقبازی موجا قامتم یه بستر قر ) (قها کنید به شکل .)3

شکل  :3انگارة کلید مفهومی عشق وحدت است

همچنین ،کلید مفهومی «عشق قیرو است» ،پنج استعار مفهومی به شرح زیر را در بر میگیرد [عشق

زقدگیبخش است] (فدط به عشق تو زقد ا )؛ [عشق گرمابخش است] (از آن عشدی که در ما شعله

می زد)؛ [عشق توراک است] (من مست مری عشردم) ؛ [عشرق اقهیرز اسرت] (بره عشرق دیردن یره

هموطن  /تو به عشق من قجنهی پرنمم باال قمیر )؛ [عشرق درد اسرت] (همرینکره عشرق ترو عرین

عذابه) (قها کنید به شکل .)۴
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شکل  :۴انگارة کلید مفهومی عشق نیرو است

به منظور مدایسه و تحلیل نهوقهی مفهو سازی عشق در دو راقر عاشرداقه و اجتمراعی پراکنردگی

اقواع استعار ها در جدولهای زیر به قمایش در آمد اقد.

جدول  :2استعارههای مفهومی ساختاری عشق
کلید مفهومی

ردی

استعار مفهومی

1

عشق سفر است

عشق وحدت
است

2

عشق مالکیت است

3

عشق امتزاج است

قا قهاشت

اجتماعی

عاشداقه

ردی
1

عشق سفر است

0

5

2

عشق مرکت است

2

1

3

عشق مدصد است

0

2

۴

عشق مبدأ است

0

1

5

عشق مسیر است

۴

6

6

عشق مسافر است

0

2

7

عشق مالکیت است

1

5

۸

به هم پیوستن است

2

1

9

آمیزش جنسی است

0

3

کلید مفهومی عشق وحدت است سه استعار مفهومی و درمجموع  9قا قهاشت را شرامل مریشرود

که  35مورد رخداد داشته است .در هر دو راقر [عشق مسیر است] پربسامدترین برود اسرت[ .عشرق
سفر است] و [عشق مالکیت است] با فراواقی  5مورد در تراقههای عاشداقه در مدایسره برا تراقرههرای

اجتماعی رخداد باالیی داشتهاقد.
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شکل  :5درصد رخداد انواع استعاره مفهومی در کلید مفهومی عشق وحدت است

همانطور که در شکل ( )5مشاهد میشود ،در کلید مفهومی «عشق وحدت است» 66 ،درصرد بره

استعارة مفهومی [عشق سفر است] تعلق دارد .همچنین کلید مفهومی «عشق به هم پیوستن و مالکیت
است» 17 ،درصد استعار ها را در بر داشتهاقد .کلید مفهومی «عشق قیرو است» 11 ،قا قهاشت با 2۸

مورد رخداد را شامل میشود .در تراقه های عاشداقه [عشق سوزاقند است] و در تراقههای اجتمراعی
[عشق دلیل است] پربسامدترین قا قهاشتها بودقد (قها کنیرد بره جردول  .)2در ادامره (شرکل )6

درصد رخداد هر یک از استعار های مفهومی قشان داد شد است.

ردی

کلید مفهومی

۴

عشق قیرو است

استعار مفهومی

ردی

جدول  :3استعارههای مفهومی ساختاری عشق
قا قهاشت

اجتماعی

عاشداقه

عشق زقدگیبخش

10

عشق زقدگیبخش است

1

2

11

عشق کشند است

0

1

12

عشق آتش است

0

2

13

عشق سوزاقند است

1

۴

1۴

عشق غذا است

0

2

15

عشق مسمو است

1

1

16

عشق سکرآور است

1

0

17

عشق جنونآور است

0

1

1۸

عشق دلیل است

۸

0

19

عشق عذاب است

2

0

20

عشق مرهم است

1

0

است

5

عشق گرمابخش است

6

عشق توراک است

7

عشق اقهیز است

۸

عشق درد است
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زندگی بخش
%11
کشنده
%3

گرمابخش
%25

درمانگر عذاب
%7 %4

خوراک
%18

انگیزه
%32

شکل  :6درصد رخداد انواع استعاره مفهومی در کلید مفهومی عشق نیرو است

همانطور که شکل ( )6قشان میدهد در کلید مفهومی «عشق قیرو است» 32 ،درصد اسرتعار هرا بره

[عشق اقهیز است] تعلق دارد .پس از آن ،سروزاقند برودن عشرق برا  25درصرد ،رخداد برهقسربت،
بیشتری دارد[ .عشق کشند است] و [عشق درماقهر است] قیز فدط یک مورد رخداد داشتهاقد.

عالو بر این ۸ ،استعارة مفهومی ساتتاری دیهر در پیکرة مورد بررسی شناسایی شدقد (جدول

[ :) 3عشق قبرد است][ ،عشق کال است][ ،عشق حس اسرت][ ،عشرق زمران اسرت][ ،عشرق معاملره

است][ ،عشق رؤیا است][ ،عشق قها است][ ،عشق گنا است] .در هرر دو راقرر ،اسرتعار مفهرومی
[عشق کال است] پربسامدترین بود است (راقر اجتماعی 13 :مورد؛ راقر عاشداقه 12 :مورد).
جدول  :۴استعارههای مفهومی ساختاری عشق

ردی

استعار مفهومی
ساتتاری

9

عشق قبرد است

10

عشق کال است

11

عشق حس است

12
13

عشق زمان است
عشق معامله است

1۴
15
16

عشق رؤیا است
عشق قها است
عشق گنا است

قا قهاشت

اجتماعی

عاشداقه

ردی
21
22
23
2۴
25
26
27
2۸
29
30
31

عشق دا است
عشق لشهر است
عشق شجاعت است
عشق افساقه است
عشق تراقه است
عشق سخن است
عشق سرود است
عشق قوشته است
عشق وار است
عشق حس است
عشق هیجان است

0
1
1
3
3
6
0
0
1
1
1

2
0
0
3
0
7
1
1
0
0
0

3۴
35
36

عشق تواب است
عشق نشم است
عشق گنا است

0
1
0

1
0
1

32
33

عشق فصل است
عشق دادوستد است

1
1

0
1
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به این ترتیت 16 ،استعار مفهومی ساتتاری و  36قا قهاشت با  100مورد رخداد مورد تحلیل قررار

گرفتند .پراکندگی گوقههای مختل

استعار های ساتتاری در شکل ( ،)7قشان داد شد است.

شکل  :7توزیع استعارههای ساختاری در ترانههای اجتماعی و عاشقانه

همانطور که در شکل ( )7مشاهد میشود ،هر سه استعارة مفهومی مرتبط با کلید مفهرومی «عشرق

وحدت است» ،در تراقههای عاشداقه رخداد بیشتری داشتهاست .بهویژ استعار «عشق سرفر اسرت»،

بیشترین رخداد را داشتهاست .در استعار «عشق قیررو اسرت» ،زقردگیبخرش برودن ،کشرند برودن،

توراکبودن و سوزاقند بودن در تراقههای عاشداقه رخداد بیشتری در مدایسه با تراقههای اجتماعی
داشتهاقد .برعکس ،عشق اقهیز  ،عذاب و درماقهر اسرت ،در تراقرههرای اجتمراعی رخداد بیشرتری

داشتهاقد .عشق کال است در هر راقر تراقه ،فراواقی باالیی داشرتهاسرت .عشرق فصرل اسرت ،حرس
است و قها است فدط در تراقههای اجتماعی رخداد داشتهاسرت .عشرق رؤیرا اسرت و عشرق گنرا

است قیز فدط در تراقههای عاشداقه ،مشاهد شدقد.

استعار های هستیشناتتی ،در پیکرة مورد بررسی  10استعارة مفهومی را در بر میگیرد :عشرق

گیا است ،عشق اقسان است ،عشق پرقد است ،عشق ماد است ،عشق ساتتمان است ،عشق شریء

است ،عشق یک عنصر طبیعت است ،عشق محتوی ظرف است ،عشق ظررف اسرت و عشرق رقرگ
است .بهطورکلی ،در این گوقه استعار های هستیشناتتی 25 ،قا قهاشت طبدهبنردی شرد کره 119

مورد رخداد داشتهاقد (قها کنید به جدول (.))5
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قا قهاشت

اجتماعی

عاشداقه

1

عشق گل است

0

1

2

عشق گیا است

0

3

3

عشق نهر دارد

0

1

۴

عشق اقسان است

1۸

19

5

عشق معشو است

3

3

3

عشق پرقد است

6

عشق پرقد است

0

3

۴

عشق ماد است

7

عشق ماد است

۴

۴

۸

عشق ساتتمان است

۴

2

5

عشق ساتتمان است

9

عشق دقیا است

1

0

10

عشق پناهها است

0

1

11

عشق مکان مددس است

3

2

12

عشق ابزار است

0

1

13

عشق آینه است

1

2

6

عشق شی است

1۴

عشق شیء است

۴

6

15

عشق شیء باارزش است

2

3

16

عشق شیء قوراقی است

۴

0

17

عشق شیء قجومی است

2

0

1۸

عشق آتشفشان است

0

1

19

عشق دریا است

0

1

20

عشق آسمان است

0

1

21

عشق نشمه است

1

2

22

عشق هوا است

1

0

۸

عشق محتوی ظرف است

23

عشق مظروف است

5

5

9

عشق ظرف است

2۴

عشق ظرف است

1

0

10

عشق رقگ است

25

عشق رقگ است

2

2

ردی

ردی

جدول  :5استعارههای هستیشناختی

1

2

7

استعار هستیشناتتی
عشق گیا است

عشق اقسان است

عشق یک عنصر طبیعت است

پراکندگی گوقههای مختل

استعار های هستیشناتتی در دو راقر تراقههای اجتماعی و عاشداقه در

شکل ( )۸قشان داد شد است .همانطور که مشاهد میشود ،استعار [عشق اقسان است] در هر دو

راقر پربسامدترین بود اسرت .سرپس ،اسرتعار [عشرق شری اسرت] در هرر دو راقرر از بسرامد براالیی
برتوردار بود است.

 / 90تحلیل انتقادی استعاره عشق در ترانههای فارسی :رهیافتی پیکرهای

23
21

25
20

1312

2 2

5

5 5
1 0

15
5

2

عاشقانه

8

10
4 4

3

4
0

0

5
0

اجتماعی

شکل  :8توزیع استعارههای هستیشناختی در ترانههای اجتماعی و عاشقانه

همانطور که در شکل ( )۸مشاهد میشود ،استعارة [عشق گیا است] و [عشق پرقرد اسرت] فدرط

در تراقههای عاشداقه رخداد داشتهاست[ .عشق ساتتمان است] در تراقههای اجتماعی در مدایسره برا
عاشداقه فراواقی نشمهیری دارد.

[عشق باال  /پایین است] فدط استعارة جهتی بهدستآمد از تحلیل داد ها بود که دو قا قهاشت

[عشق باال است] و [عشق حرکت رو به باال اسرت] را در برر داشرت کره در جردول ( )6قشران داد
شد است.

جدول  :6استعارههای مفهومی جهتی
استعار جهتی
عشق باال/پایین است

قا قهاشت

اجتماعی

عاشداقه

ردی
1

عشق باال است

1

0

2

عشق حرکت رو به باال است

0

1

 .5بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،استعار های عشق در پیکرة تراقههای فارسی موسیدی پا در دو راقر اجتمراعی
و عاشداقه از دیدگا تحلیل گفتمان اقتدادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .به طور کلی ،تعرداد

 219کرراربرد اسررتعاری در مفهررو سررازی عشررق برره کررار رفترره بودقررد .در ایررن میرران ،اسررتعار هررای
هستیشرناتتی برا تعرداد  119مرورد ( 56قموقره در تراقرههرای اجتمراعی و  63قموقره در تراقرههرای

عاشداقه) ،بیشترین کاربرد را در مفهو سازی عشق در تراقههرای فارسری داشرتهاقرد .پرس از آن ،بره
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ترتیت استعار های ساتتاری با مجموع  9۸مورد ( ۴2قموقه در تراقههرای اجتمراعی و  56قموقره در
تراقههای عاشداقه) و استعار های جهتی با  2مورد (هر راقر یک قموقه) به کار رفتهاقد.

[عشق کال است]  25درصدِ استعار های ساتتاری را شرامل مریشرود و پربسرامدترین در ایرن

مدوله است .بعد از آن ]عشق سفر است[ ( 23درصد) از فراواقری براالیی برتروردار برود اسرت .در

استعار های هستیشناتتی [عشق اقسان است]  37درصد کل استعار ها را در برر مریگیررد .سرپس،

[عشق شیء است] ( 21درصد) از فراواقی قسبتاً باالیی برتوردار اسرت[ .عشرق ظررف اسرت] کرم-

رخدادترین استعار در این مدوله بود است.

استعار های موجود در کلید مفهومی عشق وحدت است 21/۸ ،درصد از مجموع استعار هرای

مفهومی تراقههای عاشداقه و  9درصد از استعار های مفهومی موجود در تراقههای اجتماعی را در بر

داشتهاست .میزان رخداد اقواع استعار های مفهومی عشق در تراقههرای عاشرداقه در کلیرد اسرتعاری
عشق وحدت است در تمامی موارد بیشتر از تراقههای اجتماعی بود .باید توجره قمرود کره کرارکرد

گفتماقی تراقههای عاشداقه در راستای بازقمایی روابط عاطفی بینافردی است .به قظرر مریرسرد ایرن
قوع مفهو سازی در تراقههای عاشداقه در راستای برآوردن هدفهای گفتماقیِ تولیدکنندگان مرتن

است .این اهداف مواردی ماقند قاقع ساتتن معشو تود ،برای محکم ساتتن و یرا آغراز راباره را

شامل میشوقد.

[عشق مالکیت است] در تراقههای اجتماعی فدط یک مورد و در تراقههای عاشرداقه پرنج مرورد

رخداد داشتهاست که میتواقد قشاقهای از تأکید بر روح جمعی در تراقههای اجتماعی باشد .استعار

مفهومی [عشق امتزاج است] عناصر بههمپیوستن و آمیزش جنسی را از حوز مبدأ امتزاج بر حروز

مدصد عشق قهاشت کرد است .در تراقههای عاشداقه ،قموقههایی از قهاشت هر دو ایرن مفراهیم برر
حوز مدصد مشاهد شد ،اما در تراقههای اجتماعی [عشق آمیزش جنسی است] مشاهد قهردید.

کلید مفهومی عشق قیرو است ،تود دربردارقدة نند استعارة مفهومی ساتتاری است که بررای

هر یک قا قهاشتهایی در پیکرة مورد بررسری یافرت شرد .از میران مروارد مرورد بررسری[ ،عشرق
قوشیدقی سکرآور است][ ،عشق درد است][ ،عشق درمراقهر اسرت] و [عشرق دلیرل اسرت] در مرتن

تراقههای عاشداقه در پیکرة مورد بررسی مشاهد قشد .در عین حال ،در تراقههرای اجتمراعی [عشرق

غذا است] و [عشق جنونآور است] مشاهد قمیشود .آننره در ایرن میران از جنبرة آمراری بسریار

نشمهیر است ،فراواقی استعار [عشرق دلیرل اسرت] در تراقرههرای اجتمراعی و عرد رخداد آن در
تراقههای عاشداقه است.
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کاربرد استعار مفهومی [عشق اقهیز است] در تراقههای اجتماعی ،بهمراتت بیشتر از تراقههرای

عاشداقه است .تراقههای اجتماعی اغلت مفاهیمی ماقند وطنپرستی ،اعتراض بره شررایط اجتمراعی،

گرایش به ایجاد تغییر ،قوعدوستی و موارد مشابه را در بر میگیرد .اقهیز بهوقوعپیوستن کنشهای

اجتماعی همسو با ایدهولوری اینگوقه مخاطتها از تراقهها ،بهصورت عشق بازقمایی مریشرود .بره

بیاقی ،در تراقههای اجتماعی عشق از راباة مبتنی بر تمایلهای شخصی و راباة عاشداقه بین دو فررد

فراتر میرود و بیش از هر نیز به مثابه اقهیز و قیرو برای یک کنش اجتمراعی تعبیرر مریشرود .در

تراقههای عاشداقه ،اما عشق آن نیزی است که دو فرد را به یکدیهرر قزدیرک مریکنرد و در ایرن

تعبیر از عشق حس مالکیت ،وجود دارد .این قزدیکی ،میتواقد روحی باشد یا جسمی .در پژوهش

حاضر ،قکتهای که در مفهو سازی عشق در تراقههای اجتماعی در مدابل تراقههرای عاشرداقه بسریار

قابلِ توجه است ،قسبتِ کاربردِ بیشترِ استعارة مفهومی [عشق عذاب است] و [عشق درمراقهر اسرت]
در این تراقهها است .به قظر میرسد ،تولیدکنندگان این متنها با استفاد از این قوع تدابرل معنرایی،

سعی در قاقع ساتتن مخاطت در همراهی با ایدهولوریهای موردقظر تود دارقد .بهاینصرورت کره

با تأکید بر سختیها و رقج ،به دشواریهای کنشهای موردقظر تود اشار دارقد .آنهرا در ادامره،

همین کنشها را درماقهری برای شرایای میداقند که از آن رضایت قدارقد .به ایرن ترتیرت ،سرعی
در طبیعی جلو دادن مخاطر هایی دارقد که فرد در را رسیدن به هدف ایدهولوریک تود ممکرن
است با آن مواجه شود .به بیاقی ،رسیدن به مدصود تود درمانبخش این شکنجهها است.

کاربرد استعار های مفهومی که حوز مبدأ آنها گرمابخش ،کشند و زقدگیبخرش اسرت در

تراقه های عاشداقه بیشتر از تراقههای اجتماعی مشاهد میشود .استعار مفهومی [عشق کشند است]
در بازقمررایی شرررایط عاشررق در وضررعیت جرردایی برره کررار رفتررهاسررت و اسررتعار مفهررومی [عشررق

زقدگیبخش اسرت] در بازقمرایی رسریدن بره معشرو  .ایرن قروع مفهرو سرازی ارادی از عشرق در
تراقههای عاشداقه کارکردهای گفتماقی ماقند براقهیختن حس همدردی مخاطرت تراقره بررای قراقع

ساتتن وی به ماقدن در راباه ،قدد و قکوهش عشرق و ابرراز پشریماقی از آن داشرتهاسرت .از سروی
دیهر با برجستهسازی تاصیت زقدگیبخشی مفهو عشق و دستیازی به گفتمران امیرد ،آینرد ای
روشن را برای روابط عاشداقه مجسم کرد است.

همچنین کاربرد بیشتر استعار های مفهومی که حوز مبدأ آنها حس ،جدایی و قها اسرت در

تراقههای اجتماعی قمایاقهر تفاوت مفهو سازی عشق در این گفتمان است .مفهو سازی عشق ،بره-
مثابه کال (قصه ،سخن ،وار  ،تراقه ،قوشته و افساقه) در هر دو راقر ،رخداد قسبتاً یکسران و در عرین

حال باالیی دارد .در استعار [عشق جنگ است] ،مفهو سازی عشق بهمثابه دا در تراقره عاشرداقه و
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لشهر در تراقههای اجتماعی رخداد داشتهاست .این قوع بازقمرایی از عشرق در تراقرههرای عاشرداقه،

قدش اثرپذیر عاشق را قشان میدهد .عشق دامی است که توسط دیهری گسترد شد است و عاشق

در آن گرفتار میشود .از سوی دیهر ،بازقمایی عشق در تراقههای اجتماعی بیاقهر پویا قبودن عاشق
و آمادگی وی برای مبارز است .مفهو سازی عشق به عنوان گیا در تراقههای عاشرداقه عرالو برر

قابلیت رشد و شکوفایی ،به ماهیت شکنند و قیازمند به توجه و مراقبرت عشرقِ میران دو قفرر اشرار

دارد .این در حالی است کره در تراقرههرای اجتمراعی ،مفهرو عشرق بره عنروان سراتتمان فراواقری
پشمهیری دارد که عشق را به صورت بنایی محکم و امن بازقمایی میکند که میتروان در آن پنرا

گرفت .جاییکه در آن احساس آرامش و امنیت حاکم است.

مفهو سازی عشق بهمثابه آتش ،سفر و مستی که در تراقههرای پرا فارسری شناسرایی شرد ،برا

یافتههای پژوهش پورابراهیم و غیاثیان ( )Pour Ebrahim & Ghiasian, 2013همسو است .عناصر

استعار عشق سفر است ،در تراقههای فارسری برا آننره کروونش ( )Kövecses, 2010اراهره داد

است ،شباهت بسیاری دارد .هر نند در پژوهش وی ،تصمیمگیری در مورد اقتخاب مسیر از جملره
مواردی بود که از حوز مبدأ به حروز مدصرد عشرق قهاشرت مریشرود کره در تراقرههرای فارسری

قموقه ای از آن مشاهد قشد .از سوی دیهر« ،مبدأ» قیز به عنوان یکی از عناصر حوز مبردأ سرفر در
تراقههای فارسی به کار رفتهاست .لوپز (] )López, 2010عشق وحردت/قیرو/زمان و موجرود زقرد

است[ را در آثار پابلو قرودا شناسایی کرد است که به مفهو سازی عشق در تراقههای موسیدی پا

فارسی شباهت دارد .همچنین ،به طرحوار های هوس و جنسیت در برداشت غربی به عشرق ،اشرار

کرد است .در پیکرة موردبررسی قموقهای از عشق هوس است ،مشاهد قشرد .یافترههرای پرژوهش
حاضر با تِرَن ( )Tran, 2011قیز همسو است ،اما قموقهای از عشق یک سرناریوی سرهبعردی اسرت
مشاهد قشد .در هارپال ( )Harpela, 2015به استعار «عشق تلسه است» ،اشار شد است که قموقه
ای از آن در پیکرة مورد بررسی مشاهد قشد.

به منظور محاسبه معناداریِ تفاوتِ رخداد اقواع استعار های مفهومی ،در تراقههرای اجتمراعی و

عاشداقه از قر افزار تحلیل آماری اس .پی .اس .اس 1استفاد گردید .در ادامه مرواردی کره آزمرون

آماری تفاوت معناداری را قشان میداد ،در جدول ( )۴اراهه شد است:

SPSS

1
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جدول  :7یافتههای تحلیل آماری معناداری تفاوتها بین دو ژانر

همانگوقه که در جدول ( )7مشاهد میشود ،تفاوت رخداد استعار های عشق سروزاقند  ،اقهیرز ،

سفر و گیا است ،در سا  P<0.05معنادار است .همچنین تفاوت این دو راقر ،در کلید اسرتعاری
عشق وحدت است ،قیز معنادار است .به این ترتیت ،فرضیة اول و دو پژوهش مبنی بر تدسیمبنردی

استعار های عشق به اقواع ساتتاری ،هستیشناتتی و جهتی در هرر دو راقرر و وجرود تفراوتهرای

کمی و کیفی معنیدار بین آقها تأیید میشوقد.
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.۸۸-71

 ص.76  شمارة.22  سال. زبان و ادبیات فارسی.»تراسان جنوبی
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.»بهمثابه جنرگ» در زبران فارسری

 بررسی موردی استعارة «بح:مفروضات قظریة استعارة مفهومی

.2۴7-223

 ص.)17  (پیاپی1  شمارة.5  دورة.جستارهای زباقی

 ادب.» «قهرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد قظریره اسرتعارة شرناتتی.)1392(  ابوالداسم،  زهر ؛ قوا،هاشمی
.71-۴9
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Abstract
This article is aimed at investigating different representations of “Love” in Persian
Lyrics of Pop songs through identifying, classifying, and analyzing the conceptual
metaphors of “Love”. “Love” as an abstract concept has always been an interesting
subject in anthropological, sociological, and psychological studies mostly focusing
on defining “love” in the best way. Protasi (2008) believes that Love can be
considered as Eros which is defined as passionate love for someone. In Moein
Encyclopedic Dictionary, “Love” is defined as “loving someone passionately, great
attraction, and pleasure”. “Platonic Love” is another term mentioned under the same
entry which is considered “loving someone without any physical attraction”. From a
linguistic point of view, different ways of conceptualizing “Love” have been studied
in the domain of emotions and human relations in recent years. According to
Kövecses (2007, p. 2-9) basic emotions category includes love, joy, sadness, anger,
and fear in most languages and cultures although there may be some minor
differences among them. Conceptual metaphors and their roles in the category of
concepts of emotions can be culture specific. Therefore, it is important to find out
whether these conceptual metaphors form social models of emotions, or social
models are just represented through these metaphors. Kövecses believes that both
happen in languages.
1. Theoretical framework
In this research corpus-based critical metaphor analysis has been applied as the
theoretical framework. The theory of conceptual metaphor which has received so
much attention in recent years is used to identify the metaphors. Cognitive
linguistics which is focused on human neural system and how it affects language
and cognition has not paid that much attention to the role of socio-cultural factors
and how they are related to discourse until recent years. Lee (2016) believes that by
critical metaphor analysis, the speaker’s implicit intentions and the hidden power
relations can be revealed. On the other hand, critical discourse analysis deals with
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social problems, and aims at discovering the ideologies in the discourse. In this
research the corpus-based critical metaphor analysis is based on the methodology
introduced by Charteris-Black (2004). Metaphor analysis typically proceeds by
collecting linguistic metaphors, generalizing from them to the conceptual metaphors
and then using the results to suggest understandings or thought patterns which
construct or constrain people’s beliefs and actions (Cameron & Low, 1999, p. 80).
These stages are a lot similar to three phases introduced in Fairclough (1995, p. 6)
including identification, interpretation and explanation. Charteris-Black (2004)
introduced three terms: conceptual key is a statement which resolves the semantic
tension of a set of conceptual metaphors by showing their relationships; conceptual
metaphor is a statement that resolves the semantic tension of a set of metaphors by
showing their relationships, and metaphor which is a linguistic representation
resulted from a change in the usage of a word or phrase from an expected context or
domain to another unexpected domain or context, a change that creates semantic
tension. Those instances that have metaphoric usage according to this framework are
searched as keywords in the corpus and analyzed quantitatively. In the second phase
which is qualitative, the context of the keywords is checked in the corpus to find out
whether the keywords have a metaphoric or literal usage. In the next phase, it is tried
to connect metaphors to the cognitive and pragmatic factors related to their usage.
2. Methodology
This research is a corpus-based discourse study, and aims at the critical analysis of
love metaphor in the corpus of Persian lyrics in love and social Pop songs according
to “Corpus Approach to Critical Metaphor” (Charteris-Black, 2004) in order to find
out the significant differences between the metaphoric representations of love in
these two genres. So, the method is a descriptive-analytic one. The analysis is based
on the conceptual metaphors which were classified as structural, ontological and
orientational metaphors. The research hypotheses are as follows: Conceptual
metaphors of love in both genres can be classified into structural, ontological and
orientational categories. The ways of conceptualization of love in structural,
ontological and orientational metaphors show quantitative and qualitative significant
differences in love and social lyrics.
3. Results and discussions
The sample consists of 150 lyrics (75 lyrics in each genre) which have been selected
using corpus and computational methods from the corpus of contemporary Persian
pop Lyrics consisting of 1000 lyrics (177377 words) (Amiri, 1395). 219 metaphors
were analyzed. Findings show that ontological (N: 119), structural (N: 98) and
orientational (N: 2) had the most and the least frequencies. Two conceptual keys,
LOVE IS UNITY, and LOVE IS FORCE were identified. The occurrence of all
metaphors of LOVE IS UNITY in love lyrics is higher than social lyrics and in
LOVE IS FORCE conceptual key LOVE IS MOTIVE/ HEALER/ TORTURE is
higher than in love lyrics. Statistical analysis shows that the difference between two
genres in the LOVE IS UNITY conceptual key and LOVE IS BURNING/ CAUSE/
JUERNEY/ PLANT conceptual metaphors is significant (P<0.05).
Keywords: love metaphor, Persian lyrics, critical analysis, corpus analysis

