
 

Showing Surprise in Persian Language Based on Combination 

of Lexical and Corpus Approach 

Hasan Khotan Lou
1
, Seyedeh Sareh Sadeghi

2
, Mohammad Rasekh Mahand

3
 

1. Associate Professor, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, 

Hamedan, Iran. E-mail: hkh@basu.ac.ir 

2. Ph.D. Student of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Language and Humanities, Bu-Ali Sina 

University, Hamedan, Iran. E-mail: sarehsadeghi36@yahoo.com 

3. Professor, Department of Linguistics, Faculty of Language and Humanities, Bu-Ali Sina University, 

Hamedan, Iran. E-mail: rasekh@basu.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

Lack of specialized studies in the field of feeling of surprise 

compared to other feelings directed the present study to examine 

the schema and concept of feeling of surprise in Persian from the 

perspective of cognitive linguistics. Objectives include drawing a 

surprise scheme for the Persian language and examining the 

productivity of source domains for this feeling. The emotion 

schema shows the specific structure of the feeling of surprise in 

Persian and the way it is displayed. In order to draw the schema, a 

lexical approach is used and the keywords of the feeling of 

surprise and the interpretations that existed in the metaphorical 

culture of Abolhassan Najafi, were examined. Then, based on 

Kovecses’ hypothesis, the metaphorical source domains and their 

frequencies were determined based on corpus approach. The 

results showed that in the schema of feeling surprise, due to lack 

of control and activity, the feeling of surprise is somewhat 

different from other feelings. The body domain has many uses for 

showing the feeling of surprise, and also the tendency for 

immobility and stillness is evident in most cases of surprise. 
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واژگانی و روش ترکیبی براساس  ؛در زبان فارسی تعجّبنمایش احساس چگونگی 
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 چکیده اطالعات مقاله

هگا سگبب شگده تگا      به نسگب  دیگگر احسگاس    تعجّبنبود مطالعات تخصّصی درزمینة احساس  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

در زبگان فارسگی از دیگدگاه     تعجّگب واره و مفهگوم احسگاس    پژوهش حاضر بگه بررسگی حگر    

نوشتار پگیش رو، ترسگی     شده برای ینبپردازد. ازجمله اهداف تعی ای شناسی شناختی و پیکره زبان

های مبدأ ایگن احسگاس    برای زبان فارسی و بررسی میزان زایایی حوزه تعجّبوارة احساس  حر 

در زبان فارسی چه سگاختاری دارد و   تعجّبدهد که احساس  می وارة احساس نشان  اس . حر 

هگای   واژه ژگگانی اسگتفاده و  واره از رویکگرد وا  منظور ترسی  حر  شود. به چگونه نمایش داده می

  و تعبیرهای فرهنگ  اسگتعاری ابوالنسگن نجفگی بررسگی شگده اسگ .         تعجّبکلیدی احساس 

هگای   بندی کگوچش از حگوزه   بنیاد براساس دسته با کمک رویکرد پیکره های مبدأ نیز مطالعة حوزه

تگای   واکگاوی شگده اسگ . ن    یتعجّبگ میگزان زایگایی تعگابیر     مبدأ احساس صورت گرفته اس  و

هگای کنتگرل    نبود بخگش  علّ  ، بهتعجّبوارة احساس  آمده نشان از آن داش  که در حر  دس  به

هگا تاحگدودی تفگاوت داردم همننگین حگوزة       با دیگر احساس تعجّبو بخش فعالی ، احساس 

حرکتگی و سگکون در    تمایگ  بگه بگی    کاربرد فراوانگی دارد و  تعجّببرای نمایش احساس  «بدن»

 خورد. به چش  می روشنی به تعجّبتبط با بیشتر موارد مر

 1011 اردیبهش  11 :افتیدر خیتار

 1011 مرداد 11تاریخ بازنگری: 

 1011 مرداد 20 :رشیپذ خیتار

 1011 تیر 1دسترسی آنالین: 

  های کلیدی: واژه

 ، تعجّباحساس 

 شناسی شناختی،  زبان

 رویکرد واژگانی، 

 وارة احساس،  حر 

 ، مدار رویکرد پیکره

 .استعارة مفهومی

در زبان فارسگیم براسگاس رو     تعجّبچگونگی نمایش احساس (. 1011)منمد ، مهند لو، حسنم صادقی، سیده سارهم راسخ ختناستناد: 

 .11-1(، 2) 11 ،های غرب ایران ها و گویش فصلنامة مطالعات زبان. مدار ترکیبی واژگانی و پیکره
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 مهمقدّ -1

 حگور  بگه دهد که ایگن عبگارات    های مختلف نشان می هنگام احساس به شده گفته های عبارت ةرابط ةمطالع

شناسگی   در دیگدگاه زبگان   ها وجود داشته باشد. مند بین آن نوعی ارتباط نظاماند و باید  تصادفی پدید نیامده

شود منتوا و ساختار مفهومی ذهن نمگایش بیشگتر    مطالعاتی خوبی اس  که سبب می شناختی، زبان ابزار

پگژوهش حاضگر بگه     انجام شگده اسگ ،   تعجّباحساس  ة  مطالعات کمی که درزمینعلّ بهشناخته شود. 

 ةمطالعگ  .پردازد میمفهومی  ةاستعار ةنظری اساسبر از دیدگاهی شناختی تعجّباحساس ز جامعی ا ةمطالع

آن بگرای زبگان فارسگی     ةوار و حگر   اس  شده  تشکی هایی  که از چه قسم  تعجّباحساس  ةوار حر 

هایی کگه   نگاش  ةدرزمینهمننین  ماس  مورد بنث پژوهشهای  پرسش ترین  از مه یکی  ،چگونه اس 

را پوشگش   ییمبگدأ هگای   که بیشتر چگه حگوزه   شود احساس مطالعاتی انجام می ةمفهومی استعار ةدر حوز

   آن نیز چه اس .دهند و علّ می

و همین امگر سگبب    اس ه بررسی کرد براساس رویکرد واژگانیرا  تعجّباحساس ( 2112) کوچش 

 صگورت  بگه بنیگاد   براسگاس دو رویکگرد واژگگانی و پیکگره     تعجّگب احسگاس  حاضگر،  شد تا در پژوهش 

در ایگن   کگه  گویگد  مگی  رویکگرد واژگگانی  درمگورد   (2112) 1کوچش شود.بررسی  یکدیگر ةکنند تکمی 

 سگعی  و پرداختگه  مطالعگه  مورد موضوع با مرتبط استعاری های عبارت و کلمات بررسی به ابتدارویکرد، 

 متگرادف،  همنگون  کلمگات  نایگ  معنگایی  روابگط  ،موجود های پیکره و ها نامه فرهن  از استفاده با شود می

 .  شودبررسی  کلمات دیگر با ...و معنایی شمول متضاد،

 از خگار   ،شگده   قراردادی اصطالحات که داند می سطنیرا  فرافردی سطح( 2113)کوچش در ادامه  

 مگورد  هگای  عبگارت  کگه  دارد قگرار  2فردی سطح فرافردی، سطح کنار در .گیرد می قرار مطالعه مورد باف 

 تواننگد  مگی  فردی سطح و فرافردی سطح دو کند. می بررسیو پیکره  زبانی باف  سطح دررا  فرادا ةاستفاد

 مگدار  پیکگره  و واژگگانی  رویکرد دو ازنوشتار پیش رو  در دلی  همین به کنند ایفا را یکدیگر  مکمّ نقش

 از قریگب  رحگو  بگه  مطالعگه  مگورد  انتخگابی  مگوارد  آنکگه  دلیگ   بگه  نیگز  واژگگانی  رویکگرد  در. شد استفاده

 میگزان  آنکگه  مگر شود، نمی توجّه ها آن زایایی میزان و کلمات بسامد به ،اس  شده  انتخاب ها نامه فرهن 

 جهگ   همگین  بگه . بگیگرد  قگرار  مطالعگه  مگورد  زبان های پیکره در امجزّ حور به موارد این زایایی و بسامد

   .اس  هشد ادهاستفپژوهش حاضر  در تکمیلی کار منزلة به مدار پیکره رویکردی

                                                                                                                                                          
1. Z. Kövecses 

2. Individual Level 
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کگوچش   ةشد مطر  ةوار حر  شود: ذی  پاسخ داده می یها پرسشبه نوشتار پیش رو ترتیب در  بدین

 و شگود  نمگایش داده مگی   به چه صورت زبانان، فارسیوسیلة  به تعجّبصی برای احساس تخصّ صورت به

در بخگش   ؟نگدارد وجگود   تعجّب احساس ةوار درون حر  ،کنترل و انجام واکنش های   بخشبه چه علّ

ص گگردد کگه در   شگود تگا مشگخّ    ی پرداخته میتعجّبهای معنایی مرتبط با تعابیر  دوم نیز به بررسی حوزه

 یس .چ آنسبب  بیشترین بسامد را دارد و یمبدأ ةچه حوز  از احساس گونه ینا

 مبانی نظری -2

 کننگد  هایی استفاده مگی  م هورا برای مف واره حر  ةکلم، (1811) و کوچش 1لیکافشناسی شناختی  در زبان

با استفاده از تجربیات و شگناختی   وشدک می معنا که انسان ده اس . بدینش شناختی ما حاص  ةتجرببا  که

هگا را بگه حالگ      آن صگنب  کنگد و    یشکه از منیط پیرامگون خگود دارد، درمگورد مفگاهی  ذهنگی خگو      

ای از عوامگ  اسگ  کگه در شگرایط      وعهمجم صورت بهاحساس ی کلّ ةوار حر  .نمایدتری تبدی   ملموس

 روحگی و فیزیکگی بگر    تأثیراتی سوییاز  ایجادشدهشود. احساس  مناسب سبب بروز احساس در فرد می

بخواهگد   و درادامگه  برای لنظاتی ممکن اس  کنترل خود را ازدس  بدهد نیز فرد دیگرسوفرد دارد و از 

 (1811) لیکگاف و کگوچش   .انجام دهگد اقداماتی و  کندکنترل خود را  ،بنا به مالحظات فردی و اجتماعی

 د:نده گونه نمایش می شده برای احساس خش  را این مطر  ةوار حر 

 کننده نخست: رویداد ناراحت مرحلة

سبب ایجگاد احسگاس    ،حور خواسته یا ناخواسته در این مرحله رویدادی وجود دارد که فردی یا عاملی به

 شود. خش  می

 م و اثرات جانبیدوم: احساس خش مرحلة

حیفی از ک  به زیاد وجود داشته باشد و هرچگه ایگن    صورت به ممکن اس  عصبانی  فرددر این مرحله 

افگزایش ضگربان    سبب بروز اثرات جانبی فیزیولوژیکی همنون افزایش دمای بگدن،  یابد،ت احساس شدّ

نسگب  بگه عامگ      دفگرد ممکگن اسگ  بخواهگ     ،ایجادشگده ت احسگاس  شود. با افزایش شدّ می ...وقلب 

 انجام دهد. هایی واکنش احساس، ةآورندوجود به

 کردن سوم: کنترل مرحلة

ی خشگ   روشگ  کنتگرل کنگد و بگه   را های خویش  احساس دالی  مختلف به تا وشدک در این مرحله فرد می

                                                                                                                                                          
1. G. Lakoff 
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 د.ساز خود را مهار

 دادن کنترل چهارم: ازدست مرحلة

ی خاصّگ   تنمّگ  ةآسگتان  ،روزانگه  مسگال  نی در برخورد با شود که هر انسا در این مرحله بدان پرداخته می

کنتگرل خگویش را    ،رود ا  بگاالتر مگی     آسگتانه تنمّگ  شده به فرد از حگدّ  دارد و وقتی فشار روحی وارد

 دهد. دهد و اقداماتی را انجام می ازدس  می

 کگوچش ( 1811)لیکاف و کگوچش  همنون  گرفته انجام یها پژوهشبیشتر در  آننهبراساس  ترتیب بدین

 کننگد کگه   از احسگاس ترسگی  مگی    یکلّ ةوار حر و مطالعات بعدی کوچش ( 2112) 1( و سوریانو2111)

 اس : شده  دادهدرادامه نمایش 

 0فعالیت - کنترل –احساس  - 3علل - 2احساس تعلّ

 اثر احساس   

دو نیگرو   ،آن اساسبر دهد که نیرویی اراله می ،واره حر شناسی  زبان ةدر حوز (1811) 2تالمیادامه در 

بر دیگری نیرویی وارد کند و اثگرات خگود را بگر آن بگگ ارد و دیگگری       وشدک وجود دارد که هریک می

صگورت واکگنش یگا مقاومگ  و      این تعام  نیروها به ةنتیج. کند تا دربرابر این نیرو مقاوم  کند تال  می

 س .  اعدم واکنش به نیروی واردشده 

کنگد کگه    سازی می شک  نیروهایی مفهوم ها را به نیرو، احساس ةوار حر از  ( با استفاده2111کوچش ) 

 لئونگارد تگالمی   6نیگرو  ةوار حگر  سپس با اسگتفاده از   مهمراه دارد ی را بهها یا تأثیرات جانبی خاصّ واکنش

نیگرو   ةوار حر کند و  کند، نظام مفهومی احساس را ساختاردهی می که احساس را نیرو فرض می (1811)

اثگری و تنگ  تگأثیر قرارنگگرفتن      داند که به بی کند. وی همورد را هستاری می ا بر احساس نگاش  میر

خواهگد بگر آن    کنگد و مگی   داند که نیرویی را بگر همگورد وارد مگی    دارد. هماورد را نیز هستاری میتمای  

احسگاس درنظگر     شده و هماورد نیگز علّگ    درنظر گرفته 1ترتیب همورد خودمنطقی اثرگ اری کند. بدین

 شود. گرفته می
                                                                                                                                                          
1. C. Soriano 

2. Cause of Emotion 

3. Causes  

4. Action  

5. L. Talmy 

6. Force scheme 

7. Rational self 
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احسگگاس و مفگگاهی   ةیکگگی از افگگرادی کگگه بیشگگترین مطالعگگه را درزمینگگ  مثابگگة بگگه( 2113) کگگوچش 

ور عمده احسگاس خگود را بگا    ح هبانسان  کند که بیان می شده برای نمایش احساس داشته اس ، کاربرده به

در »اری همنگون  تعگابیر اسگتع   و «حیگرت »، «شادی»، «خش » همنون استفاده از کلمات احساسی کلیدی

آننگه در پگژوهش   ترتیگب   بگدین  دهگد.  نمایش می «درآوردن شاخ»و « زبانش بندرفتن»، «ابرها پروازکردن

مطالعگات  هسگتند.   تعجّگب ررفتگه بگرای احسگاس    کا هو کلمات بگ استعاری  تعابیر شود، می بررسیحاضر 

همگین   ابیر تنها مربوط به زبان ادبگی نیسگ  و  که این تع دهد مینشان  مفاهی  استعاری ةدرزمین شده انجام

 منزلگة  بگه کگه در آن اسگتعاره   ( شگد  2111) 1جانسونلیکاف و وسیلة  به استعاره مفهومی ةسبب بروز نظری

ر ایگن  دکنگد کگه    بیان می( 2111)کوچش  .رف  شمار می به ری برای بیان جهان خار ابزاری زبان و تفکّ

 بر ایگن بگاور اسگ     (2111) وی. شود ری ما مطالعه میظام زبانی و تفکّبخشی از ن مثابة بهدیدگاه استعاره 

ایگن بگه آمگوز      شگود کگه   ی از مفاهی  درنظر گرفته مگی ویژگ صورت بهاستعاره  ،مفهومی ةدر استعارکه 

 حگور  بگه هگا را   کنگد و آن  منگیط ایگن تجگارب را کسگب مگی      ندارند و هر فردی در زنگدگی نیاز ی خاصّ

 برد.   کار می هناخودآگاه ب

تجربگی   ةکنند که در آن حوز استعاره را سازوکاری شناختی تعریف مینیز  (2111) جانسونلیکاف و  

دو حگوزه را   ،هگای مفهگومی   اسگتعاره شود. درحقیقگ    تجربی دیگر نگاش  می ةصورتی نسبی بر حوز به

هگا بگه    ز حگوزه یکگی ا  معمول حور بهکنند.  ه  مرتبط می های مشترکی که دارند به برخی ویژگی برحسب

تگر اسگ  و    انتزاعگی کگه  دیگر  ةشود. حوز شناخته می 2مبدأحوزه  منزلة بهتر اس  که  نسب  دیگری عینی

 0شود. ارتباط بین دو حوزه با عنگوان نگاشگ    نامیده می 3مقصد ةحوز ،گیرد نگاش  روی آن صورت می

هگایی بگرای ارتبگاط     شباه  دیگر ةکدام عنصر هر حوزه با عنصر حوزدهد که  می شود و نشان مطر  می

بگه  نمونه اگگر   حور بهپ یرد.  نتزاعی صورت میتر افراد از مفاهی  ا دلی  فه  بهتر و آسان دارد. این ارتباط به

 منزلگة  بگه سفر اس . سفر  ةمثاب بهعشق  شود که مواردی مشاهده می شود، توجّهعشق  مفهومیهای  استعاره

کنگد کگه    ( بیان مگی 2111کوچش ) مقصد عشق اس . ةگر حوز یاننمایافته  در نگاشتی سازمان مبدأ ةحوز

 زیر اس : قرار به شده بیاناس . تناظر  شده برقرار 2تناظر ةرابط براساسیافته  این نگاش  سازمان

  ّهستندمتناظر سفرها  اق با ه عش. 
                                                                                                                                                          
1. M. Johnson 
2. Source domain 
3. Target domain 
4. Mapping  
5. Correspondence  
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  اس .متناظر سفرها  های مشترک با مقصد مشترک ه  هدف 

   اس ناظر متمشکالت رابطه با موانع سفر 

  .... 

و  مبگدأ هگای   اسگتعاری دارای حگوزه   هگای  ساخ کند که  در مطالعات خود بیان می (2113) کوچش 

سگیزده   یکلّگ  حور بهنیز مبدأ  ةبرای حوزوی  اند. ص  شدهیکدیگر متّ هنگاش  ب ةوسیل بهمقصد هستند که 

کگه بسگیاری از    کگوچش سگیلة  و بگه  شگده  تعریگف های  کند. این قلمرو فی میمورد برای مفاهی  ذهنی معرّ

سگالمتی و  »، «اعضگای بگدن  »همنگون   مگواردی  ،های خود را با آن بسنجند ند تا حوزهوشک می ها پژوهش

پگول و  »، «هگا  ورز  و بگازی »، «آالت ابگزار و ماشگین  »، «هگا  سگاختمان »، «گیاهگان »، «جگانوران »، «بیماری

هگا و   حرکگ  »و « نیروهگا »، «و روشگنایی  تگاریکی »، «گرما و سگرما »، «شپزی و غ اآ»، «معامالت اقتصادی

ازجملگه مگوارد    ،شگود  انجگام مگی   تعجّگب احساس  ةنگاشتی که درزمین ةترتیب ننو بدین اس . «ها جه 

و  تعجّگب هگای ادبگی مگرتبط بگا احسگاس       کگردن اسگتعاره   صاس . مشخّحاضر بنث در پژوهش  مورد

 د.شو میبررسی  امجزّ ارتباط این دو حوزه در بخشیچگونگی  های مبدأ و مقصد و حوزه

 روش پژوهش -3

 بگرای زبگان فارسگی و بررسگی     تعجّگب احسگاس   ةوار حگر  ترسگی    ،تگر گفتگه شگد    گونه که پگیش  همان

در ابتگدا  ترتیگب   بگدین  .اسگ  نوشگتار پگیش رو   بگرای   شده تعییناهداف  ازجملهی تعجّبتعابیر  های نگاش 

 اس . شده  ی ترس ،گیرد انجام میحاضر در پژوهش  آننه ازی کلّ ةچکید

د بایگ  در ابتگدا   ،تعجّگب احسگاس   ةوار حگر  و ترسگی    مطالعه موردساختار و مفاهی   ةمطالع منظور به 

گویی بگه هگردو    شود که برای پاسخ ترتیب ابتدا بدان پرداخته می بدین شود.مناسب پژوهش تهیه  یاه هداد

هگای   واژه ،پیشگین گفتگه شگد    بخگش که در  گونه همانی نیاز اس . ایه هدادبه چه نوع  شده مطر پرسش 

شود کگه ایگن    درادامه به این پرداخته می ند.هست مطالعه مورد های هترین داد استعاری از مه تعابیر کلیدی، 

 ند.شو می صی پرداز تهیه و با چه هدف تخصّبه چه صورت  اه هنوع از داد

 .گگردد  مگی  1واژگانیکرد روی سبب استفاده از تعجّباحساس  ةوار حر ترسی  گویی به  نیاز به پاسخ

 پرسگش مگا را بگه پاسگخ     ،اسگ   تعجّگب اصطالحاتی و کلماتی کگه مگرتبط بگا احسگاس      به تعابیر توجّه

مگرتبط بگا موضگوع     اسگتعاری  های ابتدا کلمات و عبارت واژگانی، رویکرد برحسبرساند.  می شده مطر 

کلمگات   وار از فهرسگ  ای  پیکره برای زبان فارسی (2112)ان امیری و دیگر. شود میبررسی  مطالعه مورد

                                                                                                                                                          
1. Lexical approach 
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واژة  (2801)شام  فهرسگتی از   شده برده نام ة. پیکراند کرده تهیه Persian lookup table ةپیکر با نامکلیدی 

واژة  ده فهرسگتی از  ،هگای موجگود در پیکگره    . درادامه با اسگتفاده از کلمگه  اس  احساسی ةخورد برچسب

 د.  ش صمشخّ تعجّبمرتبط با احساس  ةشد شناخته کلیدی

از  بررسگی  مگورد تگوان بگه ایگن نکتگه اشگاره کگرد کگه چگون کلمگات           از امتیازهای ایگن رو  مگی  

و در اذهگان   شگده  پ یرفتهعمومی  ازنظرند که شو می بررسی، بیشتر مواردی اند شده  انتخابها  نامه فرهن 

ی همنگون  هگای  واژه بگرای نمونگه   مدارنگد  مطالعگه  مگورد افی را نسب  به موضوع مردم نقش روشن و شفّ

هگا  گگرد    چش  تعجّباز »، «آورد داش  شاخ درمی»مانند  یا تعابیری« بردن ماتش»و  «حیرت»، «تعجّب»

 مثابگة  بگه مردم ایگن تعگابیر را   بیشتر  اند و قراردادی درآمده صورت به «بود  گرفته برقانگاری »، «شده بود

 فرهنگ  ی از بخش نخسگ  کگار بگا اسگتفاده از     عجّبتبخش مرتبط با تعابیر  برند. کار می هی بتعجّبمفاهی  

 .  آمد دس  به( 1311)نجفی  ةانیعام اصطالحات

فارسگی از متگون مختلگف ادبیگات داسگتانی زبگان        ةنامه شام  اصطالحات جامع عامیانگ  این فرهن 

ه کگرد  حور دقیق بررسگی  بهنویسی  فرهن  ةبه شیورا فارسی اس  که هر یک از اصطالحات زبان فارسی 

 ةبگرای مطالعگ   ،بود  ی پرداختهتعجّبهای  حور مستقی  به بیان اصطال  مدخ  که به (61)ترتیب  بدین  .اس

همگه دارایگی مگات     وااهلل عقگ  آدم از ایگن  : «ماندن عق  کسی مات»نمونه  رایب مانتخاب شد تعجّباحساس 

هگا دیگدم    یی را کگه از انگلیسگی  : من اگر چیزهگا «شاخ درآوردن» استعاری یا مفهوم (1313 :1311نجفی، ) ماند می

 اس .از نمونه موارد مورد بررسی  (806 :1311نجفی، ) آورید برایتان تعریف کن  شاخ درمی

کار بگرده   هی بتعجّبتعابیر  ةدرزمینهای معنایی  گویی به پرسش دوم که چه حوزه پاسخ منظور بهدرادامه  

و امکانگات موجگود در زبگان     بررسگی  موردبه هدف  توجّهبا  شد.مدار استفاده  از رویکرد پیکره ،شود می

رو  کگگار در ایگگن بخگگش  شگگد.بررسگگی  کلمگگات درون اسگگتعاره ،شناسگگایی اسگگتعاره ةدرزمینگگ فارسگگی

شگود و سگپس بگا اسگتفاده از      ی مشخص میتعجّب های معنایی تعابیر ابتدا حوزه اس  که در صورت بدین

ایگن   .گگردد  تعیین مگی ( 1313)خان  جن بی ةر پیکرد ها میزان زایایی هریک از این حوزه AntConc ةبرنام

شگام    اسگ  و هزار کلمگه  ششصگد  میلیگون و دو از بگیش  شگام   فارسی متون از اس  ای مجموعه پیکره

 (3011) درنهایگ  . اسگ  بگرای متگون    لی و دیگر مگوارد ، تخیّموضوعی چون سیاسی، تاریخی برچسب

 د.  ش تهیه تعجّباحساس  ةمطالع منظور بهخان  جن بی ةاز پیکر جمله

بگا   سگال  یگک ها اسگ  کگه در حگول     احساس ةاحساسی از هم ةبرگرفته از پیکری تعجّباین جمالت  

در  ده اسگ . شگ  شگناس تهیگه   دو زبگان وسگیلة   بگه  دستی صورت بهخان  جن بی ةخواندن تمامی اسناد پیکر
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حگور   بگه  ،ترتیب بدین . اس شده دادهها  ای از توضینات مرتبط با داده  بخش پایانی رو  پژوهش، چکیده

 اس . شده  دادهنمایش  ،اند هشد بررسی ها در کجا این داده اینکهانتخاب نوع داده و زیر  دقیق در جدول

 کاررفته برای هر بخش هب ةتوضیحاتی درمورد نوع داد (.1) جدول

 دادگان
انتخاب نوع داده از چه 

 بخشی صورت گرفته است؟

نبعی به مطالعات رویکرد واژگانی در چه م

کاررفته پرداخته  هبررسی مفاهیم ب ةمطالع

 است؟

بنیان در چه  مطالعات رویکرد پیکره

منبعی به میزان زایایی پرداخته 

 است؟

کلمات 

 کلیدی
 Persian lookup پیکرة

table 
 جن خان بی ةپیکر ها و سایر فرهن فرهن  معین 

 مفاهی 

 استعاری

کتاب فرهن  اصطالحات 

 (1311) نجفیابوالنسن 
 جن خان بی ةپیکر جن خان بی ةپیکر

 ها داده لیتحل و هیتجز -0

چگونگه   تعجّگب احسگاس   شود که در زبان فارسی به این پرداخته بر آن اس  در ابتدای این بخش سعی 

هگای   نگاشگ   هگای معنگایی   حوزه ،بنیان در بخش دوم نیز با استفاده از رویکرد پیکره. شود نمایش داده می

 ةمطالعگ  بیشترین بسگامد را دارد.  معنایی ةص شود که کدام حوزگردد تا مشخّ میررسی ب تعجّباحساس 

و  تعجّگب مگرتبط بگا احسگاس    وانگی و فیزیکگی   هگای ر  ی، بررسگی جنبگه  تعجّبگ ساختار مفهومی کلمات 

 ترتیگب  بگدین  .اسگ  موارد مطالعاتی این بخش  ازجمله تعجّبهای  استعاره های موجود در تعابیر نگاش 

 واره حگر  تری از  تا بتوان ترسی  دقیق دش صشان مشخّ براساس زایایی تعجّبکلمات کلیدی  فهرستی از

 زبان فارسی پاسخ گف . ةدرزمین کوچش ةشد مطر های  پرسش داش  و به

 واژگانی رویکرد براساسدر زبان فارسی  تعجّبنمایش احساس چگونگی  -0-1

د تگا  وشگ ک میاس  و براساس آن  سازی فرضیه نظورم بهحاضر در پژوهش  استفاده موردرویکرد واژگانی 

 تعجّگب مگرتبط بگا احسگاس     ةوار حر اس ،  شده دادهکوچش که درادامه نمایش  ةوار حر با استفاده از 

 د.شو ترسی 

 فعالی  - کنترل –احساس  - عل  -عل  احساس 

 اثر احساس                                                         

بگر   واره حگر  هنگگام ترسگی     ،گفته شگد  واره حر  بارةها در در بخش مروری بر پیشینه آننهساس برا 

احسگاس   ةآورنگد وجود بگه اثرات فیزیکی و روانی عامگ    مدشو می بررسی استعاری تعابیرکلمات کلیدی، 
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 شود. ناگهانی چه اثری دارد و منجر به چه واکنشی در فرد می صورت بهاس  که  تعجّب

 کلمات کلیدی -0-1-1

ص گگردد چگه   مشگخّ شود آن اس  که  ی انجام میتعجّبکلمات  ةوار حر ترسی   منظور بهاولین اقدامی که 

 ةدر پیکگر  سگرنمون  کلمگات  میگزان فراوانگی   منظگور  دینبهای این احساس هستند.  کلماتی جزو سرنمون

 ةبگا اسگتفاده از پیکگر     درنهایگ  .شگود  مگی بررسی  خان جن بی ةاز پیکر یتعجّب ةجمل (3000)با احساسی 

Persian lookup table  که در جگدول  مطالعه انتخاب شد منظور بهکلیدی  ةکلم (11)فهرستی مختصر از 

کلمگات احساسگی   و  شده انتخابدو فرد انسانی  یداور کلمات براساس این .اس  شده  دادهنمایش  (2)

 .اس  شدهشناسایی  ،که سرنمون هستند تعجّبمرتبط با احساس 

 تعجّب احساس هنگام به پرکاربرد عبارات (.2) جدول

 ناگهان ناباوری گیج نگیزا شگفت شوکه مات وواج هاج حیرت تعجّب مبهوت کلمات سرنمون

 80 263 11 110 31 113 11 311 2111 311 بسامد

کلمگات میگزان    ةکه نسب  بگه بقیگ   شاخص زبان فارسیکلیدی  ةکلم ینتوزیع چندچگونگی  (2) جدول

هنگگام   کلمگات بگه   ةخگانواد  اس . بگه کلمگات متگرادف و هگ      شده  دادهنمایش  ،اند ایی بیشتری داشتهزای

 ةکگاربرد و فراوانگی کلمگ    ازنظرکه دهد  نشان می آمده دس  بهنتای   شده اس . توجّهبسامدگیری کلمات 

 عگات درون گونگه کگه احال   همگان  داشته اس . تعجّببیشترین استفاده را برای نمایش احساس  «تعجّب»

بگا   یتگوجّه  قاب به میزان کاربرد  که  تعجّبکلمات سرنمون احساس  ازجمله مدهد می نشان (2)جدول 

 دهخگدا  ةنامگ  لغگ  ترتیگب   بگدین  .اسگ   «تعجّگب » ةخود کلمگ  ،دیگر کلمات مرتبط با احساس فرق دارد

 :گونه معنی کرده اس  را بدین «تعجّب» ةکلم (1311)

 :تعجّب

  [ُ  ْ  َ ت َع] :افتادن درشگف . آمدن شگف  به. داشتن گف ش  . 

  حیرت. شگفتی. 

)تَ عَ  ُّ( ]ع.[ )مگگص ل.(  انگگد: تعریگگف کگگرده گونگگه ایگگنرا نیگگز  «تعجّگگب» ةکلمگگ فرهنگگ  معگگیندر  

تعریگف کگرده اسگ  کگه معگانی همنگون        گونگه  ایگن را  تعجّگب  ةفرهن  عمید نیز کلم .آمدن شگف  به

به کاربرد این دسگته از کلمگات در زبگان     که هنگامی را دارد. ودننم داشتن، شگفتی آمدن، شگف  شگف  به

تواند به دو صگورت برداشگ  شگود. در دیگدگاه      می تعجّباحساس که د گرد مشخص می ،شود می توجّه

 تعجّگب آمدن این احسگاس شگده اسگ  و احسگاس     وجود بهاس  که عاملی سبب  صورت بدیننخس  
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 صگورت  بگه کار  «شده بود تعجّباز کار او م» ةرای نمونه در جملب مشود یک عام  دیده می ةمعنای نتیج به

 شگده اسگ .   تعجّبعاملی ناگهانی و ناخواسته و خالف انتظار فرد بوده و همین امر سبب بروز احساس 

ود را دارد. بگرای  شود که اثرات مرتبط با خ عاملی درنظر گرفته می مثابة به تعجّبدر دیدگاه دوم احساس 

سبب اثگری روانگی و فیزیکگی     تعجّباحساس  «کرد من را ها  و وا  نگاه می تعجّببا » ةنمونه در جمل

 حگور  بگه خاص به فگرد مقگابلش نگگاه کنگد و      ای گونه بهدر حیرت  فرورفتنبا  تعجّبشده اس  که فرد م

 :شود الی  دیده میهای کنترل و فعّ فقدان بخش .نیس روانی نیز قادر به تمرکز کافی  ازنظراحتمالی 

 احساس -عل  –احساس   علّ

 اثر احساس                                                                     

 استعاری تعابیر -0-1-2

 غیگر  صگورت  بگه  تعجّگب گونه اس  که فگردی م  نیز بدین تعجّبکاررفته برای احساس  هفرایند استعاری ب

 ةاز اسگتعار نگاشگتی   (2112) اسگ . کگوچش   گرفته قرار کننده نویراای  فرد یا حادثه تأثیرای تن   بهمترقّ

 بگه مترقّ غیگر  صگورت  بهروانی  در ابتدا عاملی فیزیکی/که  کند تعریف می صورت بدین را تعجّباحساس 

روانگی برجگای    هگای فیزیکگی/   شگده و واکگنش   تعجّگب گ اشته که سبب بروز احساس  تأثیریبر فردی 

به  نشان بده  تگا شگاخ    بیا بروی  تا آثار ماقب  تاریخی ازتک را» ةبرای نمونه در جمل خواهد گ اش .

بگه چگه   برای زبان فارسی  احساس ةوار حر نشان داد که توان چنین  را می شده نوشتهنگاش   ،«دربیاوری

 صورت اس ؟

 کند به میرا تجر تعجّبفردی که احساس                کند فردی که آثار ماقب  تاریخی را تماشا می

 تعجّبآوردن احساس وجود بهعام  فیزیکی        آثار ماقب  تاریخی           و عظم  و شکوه دیدن 

 تعجّبجانبی احساس  اثراس شاخ درآوردن               احس

 تعجّب ةآورندوجود بهبودن عام   مترقبه غیردارد      عظم  آثار تاریخی که فرد انتظار  را ن ةمشاهد

کگه مشگاهده    گونگه  همگان شگود.   ترسی  مگی  صورت بدین واره حر  در تعجّب ،شده مطالب گفتهاس براس

 شود: مینهای کنترل و فعالی  دیده  بخش ،تعجّب ةوار حر خواهید کرد در 

 )علل احساس( دیدن آثار ماقبل تاریخی که دارای شکوه و عظمت است و فرد انتظار دیدن آن را ندارد

 (ایجادشده)احساس  را ایجاد کرده تعجّب در درون فرد احساس

 )اثر جانبی( کند درآوردن را به فرد القا می فیزیولوژیکی همچون شاخ اثرات جانبی روانی/
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به سگاختاری مشگابه    ،رس  کنی  تعجّباستعاری مرتبط با احساس  تعابیراگر این نگاش  را بر تمامی  

دهد. بررسگی   را در زبان فارسی نشان می تعجّبنمایش احساس چگونگی  کهخواهی  رسید باال نگاش  

 معمگول  حور بهدر نگاش  باال درادامه نشان خواهد داد که  تعجّبروانی فرد م های فیزیکی/ بخش واکنش

تمایگ    فگرورفتن حرکتی و حال  به   ی در این بخش صورت نخواهد گرف  و فرد به بیواکنش خاصّ

 نجفگی هگایی از کتگاب فرهنگ  اصگطالحات ابوالنسگن       ی مثگال هنگام بیان اثرات فیزیکی و روان به دارد.

 اس . شده  بیان فه  بیشتر مطالب ةدرزمین (1311)

 . اثرات فیزیکی1

 فگوت  دختگرک . گرفگ   دخترک جلو را وافور»: بسیارکردن تعجّب از نشانهای کسی گردشدن:  چش  -

 «.کردی  نگاهش تعجّب با و شد گرد هامان چش  بهروز و من. کشید باال پی در پی نفس دو و کرد

 . اثرات روانی2

کگردن ناشگی از آن، آه از نهگاد     زدگی شدید و درد روحی شدیدی حس شدن: دچار به  مغز کسی داغ -

معلوم شد که باب  همین ترجمه، او پانصد یا هزار تن کاغ  را در مجلس سگنا از گمگرک   » :درآمدنکسی 

 «حتی من مغزم داغ شد. که ممعاف کرده اس 

رای بگ  مدرنظر گرف  شده تعریفترکیبی از هر دو اثر  صورت بهتوان  را می ایجادشدهرخی از حاالت ب 

اس  کگه حگال    صورت بدینکردن ندارد،  توان صنب  ایجادشده تعجّبفردی از حال   که هنگامینمونه 

 ن دهگد. تواند واکنشی فیزیکی نشگا  مساعد نیس  و بر حال  روحی خود تمرکز ندارد که نمی روانی وی

کلگی احسگاس    ةوار حگر  آن اسگ  کگه در    ،از مطالعات رویکرد واژگگانی حاصگ  شگد    آننه درمجموع

 انجام واکنش وجود ندارد و همین موضگوع های کنترل و  تنها قسم  ابتدایی وجود دارد و بخش ،تعجّب

 د.شو های شادی، خش  و... می احساسدیگر سبب تفاوت این احساس با 

 بنیان براساس رویکرد پیکره تعجّباحساس  مبدأی ها حوزه ةمطالع -0-2

بنگث   ،دکنگ  مگی  بررسگی ها از دیگدگاه شگناختی    درمورد احساس( 2112) 1فولنکه  هایی یکی از ویژگی

بگدین ترتیگب بگا اسگتفاده از      .شگوند  بیگان مگی   استعاری تعابیرکه با استفاده از  اس بودن احساس  انتزاعی

دسگتی   صگورت  بگه  تعجّگب  احسگاس  بگا مرتبط استعاری  تعابیرتدا اب (1311) عامیانهاصطالحات فرهن  

مدار با استفاده از کلمات کلیدی درون استعاره به میگزان بسگامد و    رویکردی پیکره سپس با مشناسایی شد

                                                                                                                                                          
1. A. Foolen 
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کگار بگرده    هی بیشتر در این زمینگه بگ  تعابیرص گردد چه زایایی این دسته از ساختارها پرداخته شد تا مشخّ

فگی  حوزه را برای مفگاهی  ذهنگی معرّ  سیزده  یور کلّح مقصد نیز به ةبرای حوز( 2113)کوچش شوند.  می

کگوچش  وسگیلة   بگه  شگده  های تعریف اس . این قلمرو گرفته قرارمعنایی  ةمبنای مطالعات حوز که کند می

ابگگزار و »، «هگگا سگگاختمان»، «گیاهگگان»، «جگگانوران»، «سگگالمتی و بیمگگاری»، «اعضگگای بگگدن»از:  انگگد عبگگارت

تگاریکی  »، «گرما و سگرما »، «آشپزی و غ ا»، «اقتصادیپول و معامالت »، «ها ورز  و بازی»، «آالت ماشین

 .«ها ها و جه  حرک »، «نیروها»، «و روشنایی

 است. اجزای بدن صورت هب تعجّب -0-2-1

ش نمای تعجّب بدن انسان یاجزا استفاده از با« دهان بازمانده»و « چشمان گردشده» در مواردی همنون

  شود. داده می

 بدن است تعجّب .(3) جدول

نگاشت 
 استعاری

 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ
 اجزای بدن

در تال  برای حفظ وضعی  حبیعی 
 .خود اس 

 تعجّبعامل 
( ء)شی خواهد روی شک  حبیعی بدن می

 .تغییراتی ایجاد کند
 .کند فرد تغییر می ةچهر

 مقصد
 طقیمن خود

در تال  برای حفظ وضعی  پیشین 
 خویش اس .

 تعجّب
 .خواهد بر خود منظقی چیره شود می

 تأثیرفرد را تن   تعجّب
 .دهد قرار می

 است. بیماری تعجّب -0-2-2

 شود.   می شدن از حال  حبیعی و بیماری را نشاننیز خار  «شدن شوکه»و « زبان بندرفتن»مواردی همنون 

 ستبیماری ا تعجّب (.0) جدول

نگاشت 
 استعاری

 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ
 شخص سالم
 .ماندن اس  در تال  برای سال 

 بیماری
 .خواهد فرد را دچار بیماری کند می

 شدن مریض

 مقصد
 منطقی خود

ثیر أفرد در تال  برای تن  ت
 .قرارنگرفتن اس 

 تعجّب
 خواهد خود منطقی را دچار احساس می

 .کند تعجّب

قرار  تأثیرفرد را تن   تعجّب
 .دهد می

 .است حیوان تعجّب -0-2-3

   حیوانات اس . هایاز ویژگی« ن من شاخ درآورده بوداز دید»آوردن در جملة درشاخ



 13 مدار در زبان فارسی؛ براساس روش ترکیبی واژگانی و پیکره تعجّبچگونگی نمایش احساس 

 

 حیوان است تعجّب (.5) جدول

نگاشت 
 استعاری

 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ
 جاندار

ای حفظ روال سابق و نداشتن در تال  بر
 .شاخ اس 

 حیوان
در تال  برای رخداد شرایط 

 .جدید اس 
 حیوان تغییرات فیزیکی

 مقصد
 منطقی خود

در تال  برای جلوگیری از مبتالشدن به 
 .اس  تعجّباحساس 

 تعجّب
خواهد فرد را به احساس  می

 .کندمبتال  تعجّب

 تأثیرفرد را تن   تعجّب
 .دهد قرار می

 است گیاه بتعجّ -0-2-0

درون فگرد   تعجّگب حالگ    «.کگرد  زل حسین را نگاه می زل فقطخشکش زده بود و  درجایش تعجّباز »

 اس . شده  دادهشده نمایش  گیاهی خشک صورت به

 گیاه است تعجّب (.6)جدول 

نگاشت 
 استعاری

 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ
 جاندار
 .حبیعی اس  در تال  برای رشد

 گیاه
 .شدن گیاه اس در تال  برای خشک

 شدن گیاه خشک

 مقصد
 منطقی خود

در تال  برای جلوگیری از 
 .اس  تعجّبشدن به احساس مبتال

 تعجّب
مبتال  تعجّبخواهد فرد را به احساس  می

 .کند

 تأثیرفرد را تن   تعجّب
 .دهد قرار می

 است آالت ماشینابزار و  تعجّب -0-2-5

مگواردی   ازجملگه تگوان   را نیز مگی  «کسی سوت کشیدن کلّة»یا  «مغز  هن  کرده بود»ون مواردی همن

   مرتبط اس . آالت ماشیندانس  که به حوزه ابزار و 

 است آالت ماشین تعجّب (.7) جدول

نگاشت 
 استعاری

 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ
 ءشی

تگاه در تال  برای درس  کارکردن دس
 اس .

 آالت ابزار و ماشینخرابی 
شدن دستگاه  در تال  برای خراب
 .اس 

 شدن ابزار خراب

 مقصد
 منطقی خود

در تال  برای جلوگیری از مبتالشدن به 
 اس  تعجّباحساس 

 تعجّب
خواهد فرد را به احساس  می

 .کندمبتال  تعجّب

 تأثیرفرد را تن   تعجّب
 .دهد قرار می
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 است. گرما تعجّب -0-2-6

 حگوزه نیگز بگر روی    «مغگز  داغ کگردن  »یگا   «انگار آب داغ روی سر  ریخته بودنگد »واردی همنون م

 گرمایی منطبق هستند.

 گرما است تعجّب (.8) جدول

نگاشت 

 استعاری
 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ

 دما

جلوگیری از ورود مو  گرما و در تال  برای 

 .س حفط دمای حبیعی ا

 گرما

در تال  برای ورود افزایش دمای 

 .ناگهانی اس 

 افزایش دما

 مقصد

 منطقی خود

در تال  برای جلوگیری از مبتالشدن به 

 .اس  تعجّباحساس 

 تعجّب

خواهد فرد را به احساس  می

 .کندمبتال  تعجّب

 تأثیرفرد را تن   تعجّب

 .دهد قرار می

 .است نیرو تعجّب -0-2-7

 نیروی ماوراالطبیعی -

ناگهگان شگاهد از غیگب    » و «رسید که او این کار را کرده باشگد  به عق  جن ه  نمی»در مواردی همنون 

 اس . شده  دادهنشان  خوبی بهالطبیعی ءنیرویی ماورا صورت به «رسید و کار ما درس  شد

 الطبیعی استءنیروی ماورا تعجّب (.9) جدول

نگاشت 

 استعاری
 اثرات جانبی وردگرایش نیروی هما گرایش نیروی همورد

 مبدأ
 نیرو

 در تال  برای رخداد امور حبیعی

 نیروی ماوراالطبیعی

حبیعی و فارغ از  انجام امور غیر

 انتظار

 رخداد امورد غیر حبیعی

 مقصد

 منطقی خود

در تال  برای جلوگیری از مبتالشدن به 

 .اس  تعجّباحساس 

 تعجّب

 تعجّبخواهد فرد را به احساس  می

 .کندمبتال 

 تأثیرفرد را تن   بتعجّ

 .دهد قرار می

 جریان الکتریسیته -

 تعجّبنیز از دسته مواردی اس  که احساس  «فیوز پراندن»، «با دیدن من برق گرفتش»مواردی همنون 

 نشان داده اس .  الکتریسیتهجریان  صورت بهرا 
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 جریان الکتریسیته است تعجّب (.14) جدول

نگاشت 

 استعاری
 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ

 نیروی طبیعی

در تال  برای حفظ نیروی حبیعی خویش و 

 مقاوم  دربرابر نیروی زیاد

 جریان الکتریسیته

خواهد جریان برق زیادی را  می

 .وارد کند

دچار جریان الکتریسته 

 شدن

 مقصد

 خود منطقی

در تال  برای جلوگیری از مبتالشدن به 

 س ا تعجّباحساس 

 تعجّب

خواهد فرد را به احساس  می

 .کندمبتال  تعجّب

 تأثیرفرد را تن   تعجّب

 .دهد قرار می

 حرکت و جهت -

خشگکش  »ی همنگون  هگای  شود. عبارت حرکتی و سکون دیده می تمای  به بی تعجّبنمایش احساس در 

 هستند. دس   این ازمواردی  ةنمون «شدن خود میخکوب برجای»و « زده بود

 حرکت و جهت است تعجّب (.11) جدول

نگاشت 

 استعاری
 اثرات جانبی گرایش نیروی هماورد گرایش نیروی همورد

 مبدأ

 حرکت طبیعی

الی  به روال انجام فعّدر تال  برای 

 عادی

 حرکتی سکون و بی

به  وجلوگیری از انجام کار به روال حبیعی 

 حرکتی درآوردن حال  بی

و عدم ماندن  ساکن

 فرد الی فعّ

 دمقص

 خود منطقی

در تال  برای جلوگیری از مبتالشدن 

 اس  تعجّببه احساس 

 تعجّب

مبتال  تعجّبخواهد فرد را به احساس  می

 .کند

 تأثیرفرد را تن   تعجّب

 .دهد قرار می

اسگتعاری   تعابیر AntConcاستعاری و برنامه  تعابیرپژوهش با استفاده از کلمات کلیدی درون  ةادامدر 

 مهگا بررسگی گگردد    تا میزان زایایی ایگن حگوزه   شد بررسیخان  جن بی ةدر پیکر تعجّب مرتبط با احساس

کگار   هبیشگتر بگ   تعجّگب دادن احسگاس   هایی در این زمینه برای نشگان  که چه حوزه شدص همننین مشخّ

 روند. می

 یتعجّب تبر جمال مبدأانی کاربرد هر حوزه بررسی میزان فراو (.12) جدول

 گرما سالمتی و بیماری حیوان آالت ابزار و ماشین نیروها گیاهان اجزای بدن مبدا ةحوز

 22 212 111 111 112 311 111 بسامد

بیشترین کاربرد را بگرای   «بدن» مبدأ ةدهد که حوز شود نشان می نمایش داده می (12)جدول در  آننه 
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 اسگتفاده  تعجّگب دادن  انموارد از چش  و دهان بگرای نشگ  بیشتر  دارد. در این حوزه نیز در تعجّبنمایش 

سگاکن و   تعجّگب دلیگ  آنکگه در اکثگر مواقگع فگرد م      همننین در بخش حرک  و جهگ  بگه   ماس  شده 

یگا در   «زند فرد خشکش می» که آنگیاه که در  ةها همنون حوز حرک  اس  این حوزه در دیگر حوزه بی

، «دهگان بگاز مانگده   »االتی همنگون  حشود.  نیز دیده می «گیرد فرد را برق می»نمونه  رایبحوزه نیروها که 

 تعجّگب احساسگی   تعابیر ةکند. مطالع نیز در ذهن نوعی از حال  سکون را تداعی می «چشمان گشادشده»

ی کگه سگایر   ی همنون واکنش فیزیکی خاصّگ ، فرد واکنش فیزیکی خاصّتعجّبهنگام  دهد که به نشان می

و دیگگر مگوارد را نشگان     «نکرد گریه»، «رقصیدن»، «جنگیدن»، «فرارکردن»مث   ،دهند ها نشان می احساس

کگه   ای ی احساس تنها بخش ابتدایی که بر عام  احساس اس  و اثرات جانبیکلّ ةوار حر دهد و در  نمی

   شود. وجود دارد صنب  می

 گیری نتیجه -5

دو  منظگور از  شد. بگدین بررسی  شناختی ةمقول مثابة شناختی به از دید تعجّبدر پژوهش حاضر احساس 

های مطالعاتی اسگتفاده گردیگد. از دیگد رویکگرد واژگگانی بگه        رو  منزلة مدار به رویکرد واژگانی و پیکره

 ةوار حگر  های ساختاری کلمات کلیدی و تعگابیر اسگتعاری ایگن احسگاس پرداختگه شگد و        تنلی  بخش

کگه در   شگود  مگی شگر  داده   صورت بدینمختصر  حور به واره حر مرتبط با این احساس حراحی گردید. 

 تعجّگب مترقبه بر فردی تأثیری گ اشته که سبب بروز احسگاس   صورت غیر ابتدا عاملی فیزیکی/ روانی به

هگا   روانگی خگاص همنگون دیگگر احسگاس      های فیزیکی/ از احساس، کمتر واکنش گونه اینشود. در  می

اره کگرد کگه احسگاس    اشگ مهگ    ةتوان به ایگن نکتگ   آمده می دس  از نتای  بههمننین  ممشاهده خواهد شد

نظر در حال  بهگ  و   ی ندارد و بیشتر فرد موردالی  خاصّها واکنش و فعّ همنون دیگر احساس تعجّب

هگا   پایین حرکتی ندارد. بیشتر ایگن واکگنش  و سم  باال  ها به برد و همنون دیگر احساس سر می سکون به

هگای مفهگومی    گرفته در استعاره های صورت نگاش در بخش دوم پژوهش ذهنی و کمتر رفتاری هستند. 

(، 2111) کگوچش  ةشگد  صهگای معنگایی مشگخّ    حگوزه  ،بنیاد شد. با استفاده از رو  پیکرهبررسی  یتعجّب

میزان زایگایی هگر حگوزه بگر      تعیین گردید و ،شوند کار برده می هلی که برای این احساس بمبدأهای  حوزه

 تعجّگب ر زبان فارسی برای نمایش احسگاس  که د ص شددرنهای  مشخّ شد.ص خان مشخّ جن بی  ةپیکر

 ، بسیار پرکاربردتر اس .شده مطر های  از بین حوزه «بدن» ةحوز
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