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  چكيده
هـاي    المثـل   ضرب ةهاي موجود در پيكر  اي استعاره  واره طرحمبناي  ،حاضر ةمقال در

ارچوب هـ در چ »هاي تصوري ايوانز و گـرين   واره  طرح«شرق گيالن بر مبناي مدل 
هـا بـه دليـل اهميتـي كـه در        المثـل   ضـرب . شـود  بررسي مي شناسي شناختي  معني

اي   اجتماعي آنـان دارنـد مقولـه    ـ ها، انعكاس فرهنگ مردم و هويت فردي  فرهنگ
هـا و    هـا طـي زمـان     المثـل   تداوم ضرب. شوند  مهم در مطالعات زباني محسوب مي

كـه   جـا  از آن. ها دارد آن) شناختي  و جامعه(ها حكايت از عملكرد شناختي   فرهنگ
شناسـي شـناختي     سازوكارهاي زبـان در معنـي  ترين   هاي تصوري از مهم  واره  طرح

هـاي ايرانـي     ها در گـويش   شوند و نيز در مورد چگونگي عملكرد آن  محسوب مي
ضـرورت انجـام ايـن پـژوهش دوچنـدان       ،چنداني صورت نگرفتـه اسـت     ةمطالع
آمده نشان  دست  بهشواهد . استقرايي است ـ روش توصيفي   اين پژوهش به. نمود  مي
شده توسط ايوانز و گـرين از جملـه    مشخصهاي   واره  ه انواع كلي طرحكدهند  مي

نيرو،  ةوار  ، طرح)حركت(جايي  هجاب ةوار  مهارشدگي، طرح ةوار  فضا، طرح ةوار  طرح
در  موجوديت ةوار  و طرح ،همساني ةوار  طرح توازن، ةوار  پيوستگي، طرح ةوار  طرح
 .شود  هاي شرق گيالن يافت مي  المثل  ضرب

المثـل،    تصـوري، اسـتعاره، ضـرب    ة وار  شناسي شناختي، طـرح   معني :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
هـاي جديـد در    شـناختي و گـرايش    هـاي مهـم علـوم    شناسي شناختي يكـي از شـاخه    زبان
هاي   به پيشرفت ،گذرد اگرچه چند دهه بيشتر از اوج شكوفايي آن نمي ،شناسي است كه  زبان

دسـت يافتـه و در   ) گرا گرا و نقش  صورت(چشمگيري در تقابل با ديگر رويكردهاي زباني 
كـاربرد و   هاي مختلفي همانند مطالعات زباني، مفاهيم شناختي و ساختار عمومي معنا   حوزه

شناختي رويكردي است كـه بـه زبـان بـه عنـوان        شناسي  زبان«در واقع  .گسترش يافته است
زبـان   ،در ايـن رويكـرد  . نگـرد   سازماندهي، پردازش و انتقال اطالعـات مـي  اي براي   وسيله

و ارتباط ذهن آدمي با تجاربي ) 15 :1382 راد،  يوسفي( »نمودي از نظام تصوري ذهني است
شود مورد بحث و بررسـي    كند همراه با آنچه در زبان متجلي مي  كه او در زندگي كسب مي

شناسي شناختي   شناسي شناختي، معني  م مورد بررسي در زبانهاي مه  از شاخه .گيرد  قرار مي
در آن، ساختار اصلي زبان بازتابي از شناخت بوده و زبان بـا تمركـز بـر معنـا      كه، است

 مفهـومي  نظـام تجربـه،   ةرابطـ  بررسـي  بـه  شـناختي   شناسي  معني«. يابد  امكان تحليل مي
)conceptual system(  پـردازد   مـي  ،شـود   زبـان تعيـين مـي    ةوسيل بهكه ، معناييو ساختار« 
)Evans et al., 2007: 5( .به  دانشمندان توجه ،شناختي   شناسي  معني ةدر حوز ،به عبارت ديگر

 ثابـة م بـه است، بدين صورت كه زبان  )conceptualization( سازي  ساختار مفهومي و مفهوم
ـ مـدلي از ذهـن آدمـي ارا   تا بتواند  كند يم ل شناختي را كشف و بررسيئلنزي مسا . ه كنـد ئ

 ئتشناسي شناختي معتقد است كه تصور و ادراك انسان از تجـارب جسـماني او نشـ     معني
سـاختارهاي   ،در اين ديـدگاه . كند  صورت امكان تعقل و تفكر را فراهم مي   گيرد و بدين  مي

 )metaphor( و اسـتعاره ) image schema( تصـوري  ةوار  طـرح  ةتصوري انسان در دو زمينـ 
را فـراهم   اسـتعاره گيـري    هاي تصـوري پايـه و اسـاس شـكل      واره  شوند و طرح  بررسي مي

  .پردازد  هاي تصوري مي  واره  اين مقاله به مبحث طرح. كنند  مي
  

  هاي تصوري و ساخت استعاري  واره  طرح. 2
اي در نظر   صورت گزاره   در گذشته تصورات نادرستي نسبت به معنا وجود داشت و معنا به

اين ديدگاه مـورد  . آمد  دست مي   شد كه از معناي كلمات و عبارات در جمالت به  گرفته مي
كردند و   صورت بسيار محدودي به معنا توجه مي   كه به بود )objectivist( گراها  توجه عينيت

ها هم به شرط   معناشناسي آن. شناختند  ها و واقعيات مستقل از ذهن مي  را بازنمايي نشانه   آن
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 ةمطالعـ . بود ـ كلمات ـ مانند توجه به اجزاي جمله ،اي  صدق و كذب و ساير شرايط گزاره
اي مانند تصويرها، الگوهاي   گزاره  هاي غير  ها بر روي معنا و منطق، بدون توجه به ساخت  آن

نظـر  ماز  ،در مقابـل  ).Johnson, 1987: 18( گرفـت   صـورت مـي   ،اي و اسـتعاري   واره  طرح
و  ،حواس، حركات بدن ةهاي ادراكيِ ما بر پاي  طور كلي نظام   معنا و فكر و به«گرايي،   تجربه

انديشـيدن تصـويري   . )Lakoff, 1987: xiv(» گيرنـد   تجارب فيزيكي و اجتماعي شكل مـي 
هـاي گشـتالتي كـه دارد      ذهن نيز با ويژگـي . دكن  ميتفكر انتزاعي را ممكن  امر است و اين

تفكر نيازمنـد جسـم اسـت و سـاختار افكـار و      . گيرد  صورت كلي در نظر مي   فاهيم را بهم
هـاي ناخودآگـاه بـر      استعاره ةهم كه تقريباً   طوري بهگيرد،   ذهنيات از طبيعت بدن شكل مي

گويـد    در ايـن مـورد مـي    )Yu, 2003: 141( يـو . آينـد   مـي  پديـد مبناي تجارب جسـماني  
 ةهايي است كه از تطابق حوز  بر مبناي استعاره هاي ذهني اساساً  فعاليتسازي ذهن و   مفهوم«

مـارك  ، 1987در سـال   ذهـن  در بدندر كتاب  .»گيرند    جسم و تجارب جسماني شكل مي
هـاي    واره  هاي طـرح   حسب ساخت مبناي جسماني معنا، تصور و منطق معنا را بر ،جانسون

برخاسته از تجارب حسي و در مراحل آغازين رشـد  ها   واره  اين طرح. دكرتصوري بررسي 
هاي   با جداسازي پديده )Muller and Overton, 1980(مولر و اُورتون  .گيرند  انسان شكل مي

هـاي    اند، چراكه معتقدند انسان با دنيايي از روابط بـين عامـل و پديـده     جهان خارج مخالف
در تعامل  ،كه اين تجسم استتجسم كودك انسان فعال و داراي . اطراف خود مواجه است

شده، رشد  شناختهو دنياي  »خود« اجتماعي، در اثناي فرايند ساختن مفهوم ـ با دنياي فيزيكي
هاي تصوري به عنوان يكـي    واره  اگر بخواهيم تعريف جامعي از طرح ،ترتيب   بدين. كند  مي

بايـد بگـوييم كـه حركـات      ،دهـيم ه ئشناختي ارا     شناسي  ترين مفاهيم مطرح در زبان از مهم
و پويايي حاصـل     شونده  جسماني، دستكاري اشيا و تعامالت ادراكي بشر از الگوهاي تكرار

عنوان  بااين الگوها كه . ها تجارب انسان قابل درك و فهم نخواهد بود  شوند كه بدون آن  مي
هـايي تشـكيل     ز بخـش شوند ساختاري گشتالتي دارند و ا  هاي تصوري معرفي مي  واره  طرح
هـر چنـد    .اند  آمده  يافته در  صورت يك واحد سازمان   اند كه در ارتباط با يكديگرند و به  شده

تـر    توانند به سطوح انتزاعي  اما مي ،آيند  مي پديدها در آغاز از تعامالت جسماني   اين ساخت
از ديـدگاه   )Johnson, 1987: xix( گسـترش يابنـد   ،كه همان معناي استعاري است ،معنايي

تـري از سـاخت شـناختيِ زيربنـاي اسـتعاره را        هاي تصوري سطح اوليه  واره  طرح ،جانسون
هـاي شـناختي     دهند و امكان ارتباط ميان تجربيات فيزيكـي انسـان را بـا حـوزه      تشكيل مي

معنـا نـه فقـط از    «معتقدنـد كـه   ف اكـ يجانسـون و ل . كننـد   تر نظير زبان فـراهم مـي    پيچيده
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الگوهـاي   ةواسط   گيرد بلكه به  هاي بيروني شكل مي  ساختارهاي دروني موجود زنده و داده
 »شـود   اي از برخورد و تعامل ميان موجود زنده و محيط اطراف او سـاخته مـي    تكرارشونده

)Johnson and Lakoff, 2002: 248(. اجرا در   اي و قابل   ها را به ساختار داده  واره  طرح تامس
طـور     كننـد و بـه    دهد كه براي دستيابي به ادراك مفهومي از جهان عمل مـي   ز نسبت ميمغ

 شـكلي    روز شدن هستند تـا بـر كشـفيات ادراكـي در آينـده بـه        مداوم در حال تعديل و به
  .)Thomas, 2003( تر حاكم شوند  مناسب

تجسـم و  «اي از   مجموعـه   هـاي تصـوري را زيـر     واره  طرح) 176 :2006(ايوانز و گرين 
هاي تصوري از دو اصـل    واره  طرح ةكنند و براي توصيف نظري  معرفي مي »ساختار مفهومي
: داننـد   گيرند و اين دو اصل را مرتبط با يكديگر مي  شناسي شناختي بهره مي  اساسي در معني

نيـز   »يافتـه   تجسم ةفرضي«شود و به آن   اي كه ساختار مفهومي از تجسم مشتق مي  فرضيه .1
اي كـه سـاختار معنـايي      فرضـيه . 2؛ اسـت ) 1987(جانسـون   ةگويند كه مطابق با نظري  مي

 ةگويند و با نظري  مي »شناخت مفهومي ةفرضي«كند و به آن   ساختار مفهومي را منعكس مي
Talmy )2000 ( ه كردندئهاي تصوري ارا  واره  از طرح   موقتي ين فهرستآنا. استهماهنگ، 
بـه   شـان   شـناختي و مبنـاي تجربـي    طبيعتها را در مقوالت كلي بر حسب   واره  طرحيعني 

ـ  ةوار  مهارشـدگي، طـرح   ةوار  فضا، طرح ةوار  طرح: كردندبندي   طبقه شرح ذيل جـايي   هجاب
همسـاني و   ةوار  تـوازن، طـرح   ةوار  پيوسـتگي، طـرح   ةوار  نيرو، طـرح  ةوار  ، طرح)حركت(

  .موجوديت ةوار  طرح
  

  المثل  ضرب. 3
هسـتند كـه حقـايق     يآشـكارِ ثـابت   هـاي  و جملـه  هـا عبـارات    المثـل   ضرب«: گويد  مي گيبز

وي . )Gibbs, 1996: 134( »كننـد   اجتماعي و اخالقي را بازگو مـي    شده و هنجارهاي شناخته
به . داند كه مربوط به زبان استعاري و مجازي هستند  ها را از آن جهت جالب مي  المثل  ضرب
تاريخي نيستند بلكه طـي   ةمرده با ريش يها فقط عبارت  المثل  ضرب )Katz, 1999( كتز ةعقيد

پذيرند؛ ممكن ها از نظر نحوي تغيير  آن. گيرند  و اغلب فراگير شكل مي ،فرايندي زنده، فعال
  .هاي جديد خلق شود  المثل  ضرب ،هاي جديد  در موقعيت ،شود يا  ها توليد  معني آن  هم است

: كند  يم يمهم را معرف ةنظري دو ها  المثل  درك ضرب ةباردر) Cieslicka, 2002( سيسليكا
ليكاف ) GCMT=Great Chain Metaphor Theory( »استعاره بزرگ يا  زنجيره ةنظري« ييك

 »بنيـــاد  مفهـــوم   ةگســـترد ةنظريـــ« يو ديگـــر ؛)Lakoff and Turner, 1989(و ترنـــر 
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)ECBT=Extended Conceptual Basis Theory (تمپـل  و هانك )Honeck and Temple, 

له ئفراينـد حـل مسـ    ثابـة م  ها به  المثل  درك و تفسير ضرب ECBT ديدگاهاساس  بر). 1999
كه كشف  ،تر  هدف بزرگتر به   ل كوچكئالمثل با حل مسا  كه مفسر ضرب   طوري   است به

اي از فراينـدها معنـاي     ترتيب مجموعه   بدين. يابد  دست مي ،نظر گوينده است   معناي مورد
المثـل    كننـد و درك اسـتعاري ضـرب     صورت غيرلفظي تعبيـر مـي     المثل را به  لفظيِ ضرب

اول، شنونده تفـاوت   ةدر مرحل: زيرند ةاين فرايندها شامل چهار مرحل. شود  پذير مي  امكان
معنـاي   ،دوممرحلة در ؛ شناسد  شده را مي كارگرفته  بهالمثل و بافت   ميان معناي لفظي ضرب

اثر فرايندهاي بسط دو يـا چنـد مفهـوم    بر . شود  المثل بسط داده و شناخته مي  لفظي ضرب
يـك   اصطالحاً ،استعاري ةدر مرحل. آيد  دست مي   المثل به  متناقض از تعبير و تفسير ضرب

قيـاس     اي قابـل   اي از معـاني متنـاقض، پايـه     براي مجموعه ،شود تا  مفهومي ساخته مي ةپاي
مفهـومي   ةپاي نيستند، لفظي ةدر پاي قابل انطباقكه معاني متناقض  جا از آن. شود  محسوب 
  .انتزاعي و كلي خواهد بود ضرورتاً
هـاي ادراكـي انسـان      به نظام ان عميقاًهاي ساختار زب  بسياري از زمينه GCMTاساس  بر

. گيـرد   هاي استعاري فكركردن صورت مي  روش ةمرتبط است و بيشتر شناخت انسان بر پاي
ريشـه در   هـا عميقـاً    المثـل   كـه ضـرب   آناصل اول : از اين قرار است GCMTاصول برخي 

ـ    هـا تحـت    المثل  دومين اصل آن است كه درك و تفسير مردم از ضرب .فرهنگ دارند ثير أت
ايـن اصـل   . گيـرد   صورت مي )Metaphorical Mapping Principle( »اصل تطابق استعاري«

گيرد كه بخشي از ميراث زباني يك فرهنگ را   در نظر مي اي المثل را به شكل استعاره  ضرب
 كـاربر  ،ايـن اسـاس   بـر . دهد و در نظام مفهومي بشر از پيش ذخيره شده اسـت   تشكيل مي

كـه در درك و تفسـير    ،مقصـد  ــ  أمبـد  ةهـاي عـام حـوز     لمثل نيز بـه تمـام دانـش   ا  ضرب
هـاي    واره  ها بر مبناي طرح  المثل  ترتيب ضرب   بدين. مجهز است ،آيد  كار مي  ها به  المثل  ضرب

و در دسترس قرار  شوند مي اند و ناخودآگاه فراگرفته  ي دورني بنا شده  ها  تصوري يا استعاره
سطح معنايي خـاص   ،اند  ها از پيش ذخيره شده  المثل  كه ضرب جا از آن همچنين، ؛گيرند  مي
طـور كـه مـا      همـان  ،ترتيـب    بـدين . گيـرد   سـرعت در دسـترس شـنونده قـرار مـي       ها به  آن

مفهـومي از   ةكنيم، استعار  هاي انتزاعيِ مفهومي درك مي  ها را با استفاده از حوزه  المثل  ضرب
: مفهومي، ما با دو حوزه سروكار داريم ةاستعاردر . سازد  ترِ معنايي مي  هاي عيني  طريق حوزه

طـور خودكـار دانـش       يابد و ادراك ما از آن بـه   المثل به آن ارجاع مي  مبدا، كه ضرب ةحوز
. شـود   كار برده مـي    المثل در بافت به  حوزه نيز ضرب اين كند و در  مقصد را فعال مي ةحوز
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  پذير است و اين تطابق به  با مقصد امكان أمبد ةتطابق حوز ،مفهومي ةاستعار ةس نظرياسا بر
هايي كه انسان در   بيشتر مفاهيم و استعاره. گيرد  ها انجام مي  المثل  تفسير و درك ضرب ةواسط 

نشـان   امـر  شـوند و ايـن    گويندگان فرا گرفته ميديگر با  او گيرد از تعامل  كار مي   زندگي به
ـ    فرهنگـي ــ   هاي اجتماعي  كه تفكرات استعاريِ ما با موقعيتدهد  مي سـر  ه اي كـه در آن ب
 .بريم گره خورده است  مي

شده از سـوي ايـوانز و    معرفيهاي تصوريِ   واره  ترين طرح  به معرفي عمده ،در اين مقاله
هـا از دو    المثل  ضرب .)190 :2006( پردازيم  هاي شرق گيالن مي  المثل  ضرب ةدر پيكر گرين

 ةنوشـت  ،گـيالن  شـرق  نـواحي  مردم گويش به گيلكي هاي  المثل  ضرب .1: اند  منبع تهيه شده
مـريم   امة كارشناسي ارشدن در پايانشده  ثبتهاي   المثل  ضرب .2 ؛)1382(عليرضا نوربخش 

هاي شـرق    المثل  شناختي ضرب  بررسي معنايي، ساختاري و زيبا« با عنوان سياهكوچه   قرباني
  .)1385( »نگيال

  
  ها  ه و تحليل دادهئارا. 4

  فضا ةوار  طرح 1.4
  پايين ـ باال 1.1.4

 يانسان جسـم خـود يـا اشـيا     ؛ بدين معني كههاي فضاست  واره  از انواع طرحواره  اين طرح
هـا    هـا را نسـبت بـه آن     دهد و وضـعيت و موقعيـت پديـده     پيرامون خود را محور قرار مي

انـد و    سـطح قـرار گرفتـه     تـر يـا هـم     كند كه در وضعيتي باالتر، پـايين   سنجد و تعيين مي  مي
اي از   بـه نمونـه  . پايين است ـ باال ةوار  سازد كه همان طرح  تصويري از آن در ذهن خود مي

  :كنيم  توجه مي گيالن شرق يها  المثل  ضربواره در   اين طرح
 .)227: 1385 سياهكوچه،قرباني ( جئر شيرينه دودن، جير تله نئن، جگر بر دندون خن. 1

/xan dandun bar jegar nən, talə jir dodan, širinə jor/. 

بايد با صبر و بردباري ( »بايد دندان بر جگر گذاشت، تلخ را پايين ريخت شيرين را باال«
  .)با ناماليمات زندگي مدارا كرد و با تلخ و شيرين روزگار ساخت

و  »غـم «تلخـي در معنـاي    .پايين هردو مد نظر است ـ باال ةوار  المثل طرح  در اين ضرب
بـراي   »بـاال «و  »پـايين «هـاي    واره  ترتيـب از طـرح   بـه اسـت و   »شـادي «شيريني در معنـاي  

 .ها استفاده شده است سازي آن  مفهوم
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  جلو ـعقب  2.1.4
ها   پيرامون خود، وضعيت و موقعيت پديده يبا معيار قرار دادن جسم خود يا اشيا ،انسان

تـر يـا جلـوتر قـرار       كنـد كـه در وضـعيتي عقـب      سنجد و تعيين مي  ها مي  را نسبت به آن
 ؛جلـو اسـت  ـ  عقب ةوار  سازد كه همان طرح  اند و تصويري از آن در ذهن خود مي  گرفته

  :زير ةمانند نمون
 )38: همان(ور جعفره، پشت سر كافر  پيش. 2

/pišvar jafarə, pošt sar kâfar/. 

  ).كار  آدم رياكار، خيانت( »كافر سر پشت است، جعفر رو روبه«
هر دو جهت عقب و جلو براي نشـان دادن تنـاقض در رفتـار آدم     ،المثل  در اين ضرب
كار هم با دوست است و هم  كه آدم خيانت جا از آن. كار استفاده شده است  رياكار و خيانت

 .اند  كار رفته   جلو هردو به ـ هاي عقب  واره  لذا طرحبا دشمن، 

  راست ـ چپ 3.1.4
معيار  انسان، با كهوجود دارد در دو سوي انسان يا هر جسم ديگر، دو جهت راست و چپ 

ها را در ايـن دو    تواند وضعيت و موقعيت پديده  ، ميخودپيرامون  يقرار دادن جسم يا اشيا
تصـويري از آن در ذهـن    ،ترتيـب    بدين. اند  در كدام يك واقع شدهكند   سو بسنجد و تعيين 

  :زير ةمانند نمون ؛راست است ـ چپ ةوار  شود كه همان طرح  انسان ساخته مي
  )85: 1382نوربخش، (چيء، تا نهار اي طرف زينه، بعدازظهر او طرفه  نقارهعومره . 3

 /umarə naqârə-či, tâ nahâr i tarafə zinə ba:d az zohr u tarafə/. 

آدم ( »دشـمن  بـراي  ظهـر   از  بعـد  زنـد،   مي دوست براي نهار تا است، عمر چي  نقاره«
  ).است يرياكار

تـوان دو جهـت     گيرنـد كـه مـي     دوست و دشمن در دو سوي مخالف يكديگر قرار مي
ي و درستي در اي كه انسان از راست  واره  طرح. ها در نظر گرفت  راست و چپ، براي تمايز آن

اي كـه از بـدي و دشـمني در      واره  طـرح  ،در مقابل ،و ؛سازد تمايل به سمت راست  ذهن مي
در اعتقـادات مـا،    ،واره است كـه   كاربرد همين طرح. ذهن دارد متمايل به سمت چپ است

كه آدم  جا ازآن. شود  داده مي اعمال بهشتيان به دست راست و جهنميان به دست چپشان ةنام
راسـت در ايـن    ــ  چـپ  ةوار  رياكار هم با دوست است و هم با دشمن، لـذا هـر دو طـرح   

  .كار رفته است   المثل به  ضرب
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  نزديك ـ دور 4.1.4
دوري يا  ةواسط   ديگر به يهاي پيرامون را نسبت به خود يا اشيا  انسان موقعيت اشيا يا پديده

 ــ  دور ةوار  سـازد كـه همـان طـرح      خود مياي از آن در ذهن   واره  سنجد و طرح  نزديكي مي
هاي دوري و نزديكيِ   واره است كه به ما در ساخت استعاره  وجود همين طرح. نزديك است

  :كنيم  به اين نمونه دقت مي. كند  روابط عاشقانه كمك مي
 .)229: 1385قرباني سياهكوچه، ( نشينه  ديل نشين،  دور. 4

/durnešin, dilnešinə/. 

  .)دوري و دوستي ؛آيد  در نزديكي دعوا و حرف پيش مي( »نشين است  دورنشين، دل«
كه قلب  جا از آن. كار رفته است   نزديك و دور هردو به هاي واره  طرح ،المثل  در اين ضرب

شـود، از آن    هاي مهم حياتي محسوب مـي   يا دل عضوي داخلي در بدن انسان بوده و از ارگان
 .شود  جايگاه احساسات، عشق و محبت استفاده مي نزديك و استعاراً ةفاصل سازي  براي مفهوم

  
  مهارشدگي ةوار  طرح 2.4

  )ظرف(حجم  1.2.4
ها سروكار دارد، حتي بـدن انسـان خـود يـك       خود با انواع ظرف ةانسان در تجارب روزمر

. حيـات اسـت   ةشود كه حاوي آب، خون و مواد الزم ديگر بـراي ادامـ    ظرف محسوب مي
خود داراي حجم يا سه بعد است و مظروف در آن  )prototype( ةنمون  ظرف در حالت پيش

توان به يخچال، فنجان، اتـاق،    مي ،هستند   مادي كه داراي اين ويژگي ياز اشيا. گيرد  قرار مي
ت جسماني خود را به مـوارد انتزاعـي نيـز نسـب     ةانسان اين تجرب. ماشين و غيره اشاره كرد

) 2006(اگرچـه ايـوانز و گـرين    . توان به دل و ذهن اشـاره كـرد    دهد كه از آن جمله مي  مي
 امااند،   مهارشدگي در نظر گرفته ةوار  هاي طرح  محتوا را يكي ديگر از زيرمجموعه ةوار  طرح

ها نشان داد كه بهتر است تمام مواردي كه به ظرف يـا مظـروف اشـاره      المثل  بررسي ضرب
چراكـه در اكثـر مواقـع ايـن دو الزم و ملـزوم       ،بنـدي شـوند    واحد طبقـه  يعنوانزير دارند 

  :زير مثال مانند ؛يكديگرند
 .)177: 1385قرباني سياهكوچه، (آدمه آستين مئن مار آدمه زنه . 5

/âdamə âstin me:n mâr âdamə zenə/. 

  .)آزارد  خودي بيشتر از بيگانه آدم را مي( »زند  مار ميان آستينِ آدم، آدم را مي«
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سـازي    از آسـتين بـراي مفهـوم   . آن است) محتواي(آستين ظرفي است كه مار مظروف 
  .خويشاوندان و نزديكان انسان استفاده شده است

  خارج ـ داخل 2.2.4
ست كه از آن چيزي خارج يـا بـه آن   ا رو ههايي روب  خود با ظرف ةانسان در تجارب روزمر

 غـذا و  و اگر بدن انسان را كه يك ظرف است در نظر بگيريم، خـوردن آب . شود  داخل مي
مـواد دفعـي و    ،در مقابـل  ،وكنـد   مـي اكسيژن مواد حياتي الزم را به بدن مـا وارد   استنشاق

انسـان ايـن    ،هـاي ديگـر    واره  انواع طـرح  ةمانند هم. شوند  كربن از بدن خارج مي  اكسيد  دي
 :زير ةمانند نمون ؛برد  كار مي   در موارد انتزاعي و استعاري نيز بهواره را   طرح
 .)196: همان(خودا اونه كاسه بيده، آش دوده . 6

/xudâ unə kâse beydə, âš dowdə/. 

. خـدا خـر را شـناخت و شـاخش نـداد     ( »اش را ديد و آش براي او ريخت  خدا كاسه«
  .)شده استكسي كه بيشتر از ظرفيتش به او داده  دربارة

ـ  بـه فـرد  . كار رفته است   به »داخل« ةوار  المثل طرح  در اين ضرب كاسـه اسـت كـه     ةمثاب
 .ها مظروف آن است  توانايي
 ).336: همان( اي نياكوني، يه زرخه دودي در ايه  هر خونه. 7

/har xunei niyâ kuni, yə zarxə dudi dar ayə/. 

در هـر خانـه سروصـدا و    ( »آيـد   بيـرون مـي  اي نگاه كني يـك دود تلخـي     به هر خانه«
  .)مردم غم و غصه دارند ةهم. هست جروبحث

خانه ظرف و دودي كه از خانه . كار رفته است   به »خارج« ةوار  طرح ،المثل  در اين ضرب
 . كار رفته است   سازي مشكالت به  دود براي مفهوم. آيد مظروف آن است  بيرون مي

  خالي ـ پر 3.2.4
خـود بـا    ةانسان در تجـارب روزمـر  . هاي حجمي است  واره  از انواع طرحواره نيز  اين طرح

بشـقابي كـه   . ها يا از چيزي پر يا خالي از آن هسـتند   ست كه اين ظرفا رو ههايي روب  ظرف
مـا از   ةتجربيِ روزان ةشود نمون  قبل از خوردن پر از غذاست و پس از صرف غذا خالي مي

  :زير ةنمونانند م ؛واره است  اين طرح
 .)77: 1382نوربخش، (سينه زينم تئبه، تي زميليك نونئبه . 9

/sinə zinam tebə, ti zamilik nunebə/. 
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 تـو  از گـردم،   نمي برت و دور جهت  يب( »تو نان از پر زنبيل براي تو، براي زنم  مي سينه«
 .)دارم اي  خواسته
 .است نان از پر كه است ظرفي زنبيل. است رفته كار   به »پر« وارة  طرح المثل،  ضرب اين در
 .)331: 1385سياهكوچه،    قرباني(سلي گه آو دنبون، قورباغه يعني چي؟ . 10

/sali gə ow danbun, qurbâqə ya:ni či/? 

 آورندة  وجود به معدن و سرچشمهاگر ( »دارد؟ معنا چه قورباغه نباشد آب كه مردابي در«
  .)است معني  بي وجودش چيز آن نباشد چيزي

 .مرداب ظرفي است كه بدون آب است. كار رفته است  به» خالي«وارة   المثل طرح  در اين ضرب

  سطح 4.2.4
انسـان در تجـارب   . سـطح اسـت   ةوار  هاي مهارشـدگي طـرح    واره  يكي ديگر از انواع طرح

ـ   ست كه از حالت پـيش ا رو هخود با مواردي روب ةروزمر مهارشـدگي دور   ةوار  طـرح  ةنمون
نمونه با سه بخش دروني، مرز انفصـال و    مهارشدگي در حالت پيش ةوار  يك طرح. شود  مي

اما گاه بـا مـواردي مواجـه    . حالت سه بعدي دارد ،به عبارتي. شود  بخش بيروني شناخته مي
ـ . ماننـد تخـت   ،انـد   طور فيزيكي مسـطح    اند و به  شويم كه از دو بعد تشكيل شده  مي  ةتجرب

اي به نام سطح در ذهن او شـكل    واره  شود طرح  جسماني انسان از چنين سطوحي سبب مي
  :شود يزير ديده م   المثل  كه در ضرب ؛گيرد
 ).189: همان( يا نادري گوله امره تو. 8

/tu amara gulə nâdari yâ/. 

  .)چسبد  مثل كنه به آدم مي( »ها  گذاري  مي كوزه داري را ما تو«
كه فقط كـوزه را روي  بدين صورت دهند،   حجامت انجام مينوعي مردم شمال با كوزه 

يـك  ) پشـت ( كمـر . گيرند  كنند و خون نمي  گذارند ولي از تيغ استفاده نمي  مي) كمر(پشت 
از كوزه گذاشتن بـراي  . شود  سطح در نظر گرفته شده است كه بر روي آن كوزه گذاشته مي

  .سازي شده است  سماجت مفهوم
 
  )حركت(جايي  هواره جاب  طرح 3.4

ـ  هخود با موارد زيادي از حركت و جاب ةانسان در زندگي روزمر  او بـه . سـت ا رو هجايي روب
 ،هاي اطراف خـود دارد   حركت اشيا و پديده ةاي كه از حركت خود و مشاهد  تجربه ةواسط  
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جايي از  هعنوان جاب ئةرسد كه ارا  نظر مي به. پروراند  مي خود در ذهن جايي را جابه هوار  طرح
انواع  ةبخشي است تا هم  سوي ايوانز و گرين براي رعايت اصل اقتصاد و تعهد به عموميت

 :كنيم  زير توجه مي ةبه نمون .بگيرد مقصد را دربر ـ مسير ـ أمبدهاي حركت،   واره  طرح
 )67: 1382نوربخش، (ديلي كه دوشمني ب بشي، د دوستي ب نأنه . 11

/dili kə dušmani ba baši, də dusti ba na:nə/. 

  ).دشمن هميشه دشمن است(» گردد  دلي كه به دشمني رفت، ديگر به دوستي برنمي«
 .جايي و حركت دل اشاره دارد هالمثل به جاب در اين ضرب

  مقصد ـ مسير ـأ مبد 1.3.4
 در انسـان . شـويم   مي رو هروب يمتفاوت يمسيرها با كه است اين ما جسماني مهم تجارب از

حركت كنـد   يدر مسير معين يمشخص مبدأكه بايد از  گيرد  يم قرار هايي  موقعيت در يزندگ
مقصـد   يـا  أدمبـ ممكن است هريك از نقاط . تا به مقصود يا هدف مورد نظر خويش برسد

  .در مد نظر باشد حركت مسير تنها و نداشته ها  آن به يتوجه يا باشند أكيدتمورد 
 .)225: 1385قرباني سياهكوچه، (چوشمون، دسه نيا كونن . 12

/čušmun, dassə niyâ kunan/. 
 .)هاست  ها نگاهشان به بخشندگي دست  هميشه چشم( »كنند  ها به دست نگاه مي  چشم«

 لـذا  اسـت،  هـدف  سوي به چشم از حركت نوعي ديدن) 151 :2003( يو نظر با مطابق
  .است مقصد ـ مسير ـ أمبد ةوار  طرحاز  اي  نمونه ها  دست سمت به ها  چشم حركت
  .)354: همان(صد سال ده، تو اونه بوشو را شو منّي . 13

/sad sâl də, tu unə bušu râ šu manni/. 

باتجربه و پيـر و   ياستاد( »تواني بروي  او را نمي ةكرد طيصد سال ديگر، تو راه رفته و «
  .)كاركُشته است

دسـت     تجربه در گذر زندگي بـه . كار رفته است   مسير به ةوار  طرح ،المثل  در اين ضرب
  .شود  مسير استفاده مي ةوار  سازي آن از طرح  آيد و براي مفهوم  مي

  
  )تعادل(توازن  ةوار  طرح 4.4

خـود   ةكودكي در تجارب جسماني روزمرها از همان اوان   تعادل مفهومي است كه ما انسان
منـد بـه     نوجـواني كـه عالقـه    و خواهـد راه رفـتن بيـاموزد     كودكي كـه مـي  . كنيم  درك مي
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چنين تجاربي از تعادل انسان را به  ةنمون. سواري است نياز به يادگيري تعادل دارد  دوچرخه
در . گوييم مي )توازن(تعادل  ةوار  آن طرحبه كند كه   اي در ذهن هدايت مي  واره  ساخت طرح
  :كنيم مياشاره دارد توجه ) تعادل(اي كه به مفهوم كلي توازن   زير به نمونه

 .)358: همان( كن بازي آغوز داري، آغوز. 14
/âquz dâri, âquz bâzi kon/. 

  .)بهره و قسمت بخواه تا  سرمايه ةبه انداز( »اگر گردو داري گردو بازي كن«
 .اشاره دارد) تعادل(رعايت توازن  المثل به ضرباين 

  دوكفه ةموازن 1.4.4
وزني را حمل   هاي خود، بارهاي هم  در هر يك از دست ،كهاست    دوكفه مانند زماني ةموازن
گيـري چنـين     انسان از مواردي ايـن چنينـي در زنـدگي روزمـره بـه شـكل       ةتجرب. كنيم  مي

  :مانند ؛تواند به موارد انتزاعي نيز گسترشِ معني يابد  انجامد كه مي  اي در ذهن او مي  واره  طرح
 .)240: همان( ده خوب طويله خوب، اسبه. 15

/asbə xub, tavileyə xub də/. 

هركس كه عمل نيك انجام دهد پـاداش نيـك هـم    ( »خوب ديگر ةاسب خوب، طويل«
  .)شود  نصيبش مي

  .است شده اشاره) خوب ةطويلتوازن اسب خوب با ( كفه  دو   موازنة به المثل  ضرب اين در
  
  نيرو ةوار  طرح 4.5

  اجبار 1.4.5
يك نيروي خارجي ثير أت   پيرامون خود تحت يگرفتن جسم خود يا اشيا  قرار ةانسان از تجرب

 در كـه  يزمـان  ماننـد . اسـت  اجبار ةوار  سازد كه همان طرح  تصويري را در ذهن خويش مي
 جريان يا شديد باد أثيرت  تحت  اشيا، كه يزمان يا شويم  مي رانده جلو به فشار با زياد جمعيت
شرق گيالن  يها  المثل  ضرب در واره  طرح اين از اي  نمونه به. شوند  يم وادار حركت به سيل،

 .كنيم  اشاره مي
 .)30: 1382نوربخش، (بوز بازي ابينه  .16

/buz bâzi abinə/. 

  .)شيطان بودن( »كند  بز را وادار به بازي مي«
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 .هاي شيطان بودن كودك، اجبار كردن بز به بازي است نشانهاز 

  )انسداد(مانع  2.4.5
هاي پيرامون خـود تصـويري را در     گرفتن مانع بر سر راه خود يا پديده  قرار ةانسان از تجرب

آب بـا تختـه   كه جريـان     مانند زماني. است) انسداد(مانع  ةوار  طرحسازد كه همان   ذهن مي
  :كنيم  زير دقت مي   ةبه نمون. سنگ بزرگي برخورد كند

 )14: همان(اگه موردن نبي آدم آدمه خورد نابو . 17
 /agə murdan nabi âdam âdamə xurdanâbu/. 

  ).ها  انسان خواهي  در نكوهش فزون( »خورد  مي را آدم آدم نبود مردن اگر«
 .شود ميمانع محسوب  ينوع مردن

  نيروي متقابل 3.4.5
توانـد    يـك نمـي   هـيچ گاه انسان در زندگي با دو نيروي يكسان كه رودرروي يكديگرنـد و  

ـ     مانند زماني. شود  ديگري را از صحنه بيرون كند مواجه مي نـاگوار جـان    ةكه از يـك حادث
ند توا  واره مي  اين طرح. برد، تقابل دو نيروي يكسان سبب نجات او شده است  در مي هسالم ب

العمل رفتار و كـردار انسـان اطـالق      به موارد انتزاعي گسترشِ معني يابد و به عمل و عكس
كند كـه    اي در ذهن هدايت مي  واره  انسان از چنين اموري او را به ساخت طرح ةتجرب .دشو

  :شود المثل زير ديده مي است كه در ضرب نيروي متقابل ةوار  طرحهمان 
  )327: 1385قرباني سياهكوچه، (تره زور دره، اما واليت م حاكيم دره . 18

  /tarə zur darə, amma valâyatam hâkim darə/. 

ر زور و بـزن    ( »تو را زور هست اما در واليت هم حاكم هسـت « بهـادر و    فـردي كـه پـ
  .)هميشه در پي قدرت نهايي است
  .اكم هستح بهادر، قدرت بزندر مقابل نيرو و قدرت فرد 

  رفع مانع 4.4.5
. رود  شود كه مانع از سر راه نيرو كنـار مـي    رو مي ههايي روب  گاه انسان در زندگي با موقعيت

ـ . كنـيم   شود و ما امكان وارد شدن پيدا مي  در باز ميكه  زمانيمانند  انسـان از چنـين    ةتجرب
هاي شرق   المثل  در ضرب .كند  در ذهن هدايت مي ة رفع نيرووار  اموري او را به ساخت طرح

  :شود، از جمله ديده ميواره   مواردي از اين طرح ،گيالن
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 )74: 1382نوربخش، (سگ سگ بيته، كولي ب فرصتابوي . 19
/sag sag baytə, kuli bə fursatâboy/. 

هـا    كه از فرصـت  كساني( »سگ با سگ درگير شد، فرصتي پيش آمد تا كولي فرار كند«
  .)كنند  مي نهايت استفاده را

 .ش شدا ييكولي برداشت و سبب رها راه درگير شدن دو سگ مانع را از سر

  توانايي 5.4.5
شود كه احساسي از داشتنِ نيـرو يـا     رو مي هشماري روب هاي بي  انسان در زندگي با موقعيت
بگيـرد  و در آغوش  ندكتواند نوزادش را بلند   مي ؛ مثالً اوكند ميكمبود آن را در خود درك 

 در ذهـن  ة توانـايي وار  ساخت طـرح موجب چنين تجاربي . تواند ماشين را بلند كند  اما نمي
  :كنيم توجه ميهاي شرق گيالن   المثل  در ضرببه نمونة زير . شود  ميانسان 
  )280: 1385قرباني سياهكوچه، (گو، تا خو شاخه نينه، جنگ نوكونه . 20

/gow tâ xu šâxə neinə, jang nukunə/. 

انسان بايد اول نيروي خـود را بسـنجد بعـد    ( »كند  گاو تا شاخ خود را نبيند جنگ نمي«
 .)اقدام كند

 سازي  از شاخ براي مفهوم. المثل به در نظر گرفتن توانايي و قدرت اشاره دارد  اين ضرب
  .قدرت استفاده شده است

  )كشش(جذب  6.4.5
ـ  تحتانسان در جذب يك شيء به سمت شيء ديگر  ةواره از تجرب  اين طرح نيـروي  ثير أت

ربا، يا كشش گردوخاك   هاي آهن توسط آهن  مانند جذب براده ؛آيد  مي پديد واردشده به آن
هاي ديگر،   واره  طرح ةمانند هم نيز ممكن است، واره  اين طرح. جاروبرقي ةوسيل   ها به  و زباله

  :زير ةمانند نمون ؛به موارد انتزاعي گسترش يابد
 )296: همان(تره خو دسه اوره دانه   هرجا آتش گرم. 21

/har jâ âtaš garmtarə xu dassə uvarə da:nə/. 

طلـب و    بـه آدم فرصـت  ( »دارد  جا نگه مي  تر است دست خود را همان  هرجا آتش گرم«
  .)الوقت گويند  ابن

  .جاست  ها در آن  و منفعت آنشوند كه سود   طلب به سمتي كشيده مي  افراد فرصت
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  مقاومت 7.4.5
ـ   ايـن طـرح  . هاي نيرو اسـت   واره  آخرين نوع از انواع طرحمقاومت  وارة طرح  ةواره از تجرب

 پديـد نيروي واردشـده بـه آن   ثير أت   انسان در مقاومت يك شيء در مقابل شيء ديگر تحت
مانند مقاومت يك كُنده درخت در مقابل جريان سـيل يـا يـك سـاختمان در برابـر       ؛آيد  مي

هـاي ديگـر، بـه مـوارد انتزاعـي        واره  طـرح ة مانند هم ،نيز ممكن استواره   اين طرح. زلزله
  :زير ةمانند نمون ؛گسترش يابد

 .)176: همان(هرچي آسمون بواره زمين با طاقت بياره . 22
/har či âsemun bovârə zamin bâ tâqat biyârə/. 

در هر اتفاقي در زندگي بايد تسليم شـد  ( »هرچه آسمان ببارد زمين بايد طاقت بياورد«
  .)و پذيرفت
ايـن   كنـد،   رود و زمـين آن را تحمـل مـي     كه باران هرچه ببارد به زمين فرو مي جا از آن
سازي ظرفيت   براي مفهوماز زمين . داردكيد أتها   المثل نيز بر مقاومت و تحمل سختي  ضرب

  .وجودي انسان استفاده شده است
 
  اتحاد ةوار  طرح 4.7

  اتحاد 1.4.7
هـاي اطـراف     شدن اشيا يـا پديـده   يكيخود با مواردي از اتحاد و  ةانسان در تجارب روزمر

خود از  ةانسان تجرب. پيوستن چند رودخانه به دريا در يك محل ؛ مثالًشود  رو مي هخود روب
در ذهن خويش  ة اتحاد راوار  و طرحاست چنين امور مادي را به امور انتزاعي گسترش داده 

  :مانند ؛سازد  مي
 .)269: همان(سگ و شئال، آشتي ببون واي بحاله محله كرك و تله . 23

/sag o šâl, âšti bobun vây behalə mahallə kerk o talə/. 

اگر دو شرور با ( »حال مرغ و خروس محله   كنند، واي بهاگر سگ و شغال با هم آشتي «
  .)انگيزد  ها برمي  دست شوند فتنه هم هم
  .دارد اشاره شغال و سگ همراهي و اتحاد به المثل  ضرب اين

 مجموعه 2.4.7
اعضاي يك مجموعـه  . ستا رو ههاي متعددي روب  خود با مجموعه ةانسان در تجارب روزمر
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مانند انواع حبوبـات،   ؛هاست  كه سبب پيوستگي و ارتباط ميان آندارند هاي مشتركي   ويژگي
 ةانسان تجرب. گيرند  قرار مي   التحرير و وسايل بهداشتي كه همگي در يك مجموعه  انواع لوازم

اي از آن در ذهـن    واره  خود از چنين امور مادي را بـه امـور انتزاعـي گسـترش داده و طـرح     
  :كنيم  زير دقت مي ةبه نمون ؛شود  واره مجموعه شناخته مي  وان طرحسازد كه به عن  خويش مي

 )304: همان(شو كس، بپوته كرك م ببون خو كاره كونه . 24
/šu- kas boputə kerkam bobun xu kârə kunə/. 

 خانوادهگاليه از بدجنسي ( »كند  كار شوهر، مرغ پخته هم باشد كار خودش را مي  و  كس«
  ).و اقوام شوهر

 .كس و كار شوهر در يك مجموعه هستند

  ـ جزء كل 3.4.7
ي هستند او ئجز ـ انسان در زندگي با اشيا يا اموري كه داراي ارتباط و پيوستگي كلي ةتجرب

كنـد    بيند و تجربه مي  انسان مي الًمث. كند  اي در ذهن هدايت مي  واره  را به ساخت چنين طرح
ي از ئدسته جز. ديگري هستند ةاو يا هر موجود زندكه دست، پا، چشم و غيره اجزاي بدن 

 :مانند ؛ي از كفش استئي از كتاب و بند جزئتابه، جلد جز ماهي
  )44: 1382نوربخش، (تي پيرن يقه تي دوشمنه . 25

/ti piran yaqə ti dušmanə/. 

  .)وقتي خويشاوندان و نزديكان آدم با آدم دشمني كنند( »پيراهنت دشمن توست ةيق«
ـ پيراهن كل و يقه جز سـازي نزديكـان و    مفهـوم پيـراهن بـراي    ةاز يقـ . ي از آن اسـت ئ

 .خويشاوندان انسان استفاده شده است

  ارتباط 4.4.7
طـور     انسان در زنـدگي بـه  . ارتباط است ةوار  هاي اتحاد طرح  واره  آخرين نوع از انواع طرح

هايي است كه با   پر از حوادث و پديدهدنياي اطراف ما . ستا رو هارتباط روب ةمداوم با پديد
اي است كه جنين انسان   نخستين شكل ارتباط در رابطه. معلولي سروكار دارند ـ روابط علّي

بند ناف با مادر خود دارد يا گرفتن دست پدر و مادر و برقراري ارتباط عاطفي و  ةواسط   به
ـ . ميخ يا ارتباط دو تخته چوب با استفاده از ها  فيزيكي با آن چنـين امـوري انسـان     ةبا تجرب

واره ممكن است به موارد انتزاعي نيز   اين طرح. سازد  را در ذهن خويش مي ة ارتباط وار  طرح
  :شود المثل زير ديده مي كه در ضرب چنان؛ گسترشِ معني يابد
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اينه كه تي ديل گوي تي زبون نگوي، اينه كه تي زبون گوي تـي ديـل خبـر نـداره     . 26
 )215: 1385سياهكوچه،  قرباني(

/inə kə ti dil guy ti zabun naguy, inə kə ti zabun guy ti dil xabar nadârə/. 

 »گويد دلت از آن خبر نـدارد   گويد، آني كه زبانت مي  گويد زبانت نمي  آني كه دلت مي«
  .)كسي كه دل و زبانش يكي نيست(

  .ه شده استالمثل به قطع ارتباط دل و زبان اشار  در اين ضرب
 

  همساني ةوار طرح 5.7
شباهت ظاهري . ستا رو ههاي مشابه و يكسان روب  انسان در زندگي همواره با اشيا و پديده

تواند به داليل مختلـف    ها مي  اين مشابهت. آشكار اين پديده است ةنوزادان چندقلو از نمون
هايي او را به ساخت   انسان از چنين مشابهت ةمشاهد. فيزيكي، ظاهري، رفتاري و غيره باشد

هـاي    المثـل   توجه در ضرب   يكي از نكات جالب. دهد  همساني در ذهن سوق مي ةوار  طرح
. واره اسـت   هاي مربوط به اين طرح  المثل  شرق گيالن استفاده از مفهوم جانور در اكثر ضرب

 فقـط واره گنجاند كه   توان ذيل اين طرح  هاي شرق گيالن را مي  المثل  تعداد فراواني از ضرب
 :شود  اشاره مي در ذيل ها  به يك نمونه از آن

 .)17: 1382نوربخش، ( اوالغ سواريك و قاطر سواريكه شب منزلگا يكيء . 27
/olâq savârik o qâter savârikə šab manzelgâ yeki/. 

دار ندارد در نهايت همه   فقير و سرمايه( »سوار و قاطرسوار يكي است االغ ةمنزلگاه شبان«
  .)شوند  در يك مكان در روز رستاخيز حاضر مي

از االغ و قـاطر بـراي   . المثل به همسان بودن عاقبت فقير و غنـي اشـاره دارد    اين ضرب
  .سازي فقير و غني استفاده شده است مفهوم
 

  موجوديت ةوار طرح 6.7
پيرامون  ياشيا ةانسان با مشاهد. شيئي است ةوار  طرح هاي موجوديت  واره  يكي از انواع طرح

اشـيا امكـان   . هايي دارند كه متفاوت از موجودات زنده است  يابد كه اشيا ويژگي  خود درمي
غالـب  . ها را ببيند، ببويد، بشنود، بچشد يا لمـس كنـد    تواند آن  انسان مي. رشد و نمو ندارند

ممكن است برخي از اين اشيا قابليت تملك يا دادوسـتد  . توان ديد يا لمس كرد  ها را مي  آن
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. مانند شكسـتن يـك ليـوان    ،مانند عطر، يا امكان شنيدن ؛مانند پول، يا بوييدن ،داشته باشند
سـازد كـه همـان      اي در ذهـن خـود مـي     واره  طرح ،هاي اشيا  با در نظر گرفتن ويژگي ،انسان
به دو نمونه از اين  در زير .دهد  تعميم مي نيز زاعيرا به موارد انت   است و آن يئيش ةوار  طرح
 :شود ها اشاره مي  المثل  ضرب
 )68: همان(روسوايي زميل دوده . 28

/rusvâyi zamil dowdə/. 

  .)گندش را باال آورده است( »رسوايي را در زنبيل ريخته«
شـده  در نظر گرفته  شيئي ةبه منزل ،كه امري انتزاعي است ،رسوايي ،المثل  در اين ضرب

 !همه جا برد با خود در زنبيل ريخت و آن را توان  كه مي
 .)236: 1385سياهكوچه،   قرباني(يته بشكسه ديله چاكوني، بهتره تا صتّه بشكسه مچيده . 29

/yə tə beškesə dilə čâkuni, behtarə tâ sattə beškesə maččidə/. 

ارزش و بها به دل ( »صد مسجد شكسته رايك دل شكسته را درست كني بهتر است تا «
  .)دست آوردن دل ديگران داراي اهميت است  به. دادن

شـكند و شـايد     است كـه مـي   شده در نظر گرفتهشيئي  ةدل به منزل ،المثل  در اين ضرب
 .را با چيزي چسباند   بتوان آن

 
  گيري  نتيجه. 5

دهـد كـه انـواع كلـي       نشـان مـي  هـاي شـرق گـيالن      المثـل   آمده از ضـرب  دست  بهشواهد 
هـاي شـرق گـيالن      المثـل   در ضرب) 2006(شده از سوي ايوانز و گرين  هئاراهاي   واره  طرح

هـا بـه درك     هـاي آن   ها و زيرمجموعـه   واره  مدلي كلي از طرح ئةاراهمچنين . شود  يافت مي
تـر و    صورت كلي  ها به  واره  شود طرح  كند و سبب مي  ها كمك مي  ارتباط و پيوستگي ميان آن

مهارشدگي و سپس با تفاوت  ةوار  اي مبني بر طرح  عبارات استعاره. تر معرفي شوند  اقتصادي
هاي شـرق گـيالن     المثل  همساني باالترين درصد فراواني را در ميان ضرب ةوار  اندكي طرح

تـرين    انسان اولين و ملمـوس بدن . تواند توجيهي شناختي داشته باشد  مي امر و اين اند  داشته
تـرين    تـرين و مهـم    گيـري ابتـدايي    تواند مبناي شكل  ظرفي است كه در اختيار اوست و مي

نـام   »)مهارشـدگي (حجمي  ةوار  طرح«عنوان بااز آن ) 1987(اي باشد كه جانسون   واره  طرح
سـاير   واره نسـبت بـه    لذا دور از ذهن نيسـت كـه درصـد فراوانـي ايـن طـرح       ؛برده است

همساني با  ةوار  هاي شرق گيالن طرح  المثل  ليكن در ضرب ؛قابل توجه باشد نيز ها  واره  طرح
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را با تمايل ذهنـي مردمـان     رسد بتوان آن  دوم قرار دارد كه به نظر مي ةتفاوت ناچيزي در رد
بـه  . هاست توجيـه كـرد   شرق گيالن به ايجاد مشابهت و همانندسازي ميان آنچه پيرامون آن

 ةوار  هاي مربوط بـه طـرح    المثل  رسد فراواني قابل توجه مفهوم جانور در اكثر ضرب  نظر مي
دهد كه اذهانِ مردمان شرق گيالن در مانند كردن و شباهت ايجاد كـردن،    همساني نشان مي
 ؛كننـد   هـا زنـدگي مـي     بيش در اطراف آن  و  رود كه كم  به سراغ حيواناتي مي ،بيش از هر چيز

 Humans are animalsمبني بر ) 1980(مفهومي كليِ ليكاف و جانسون  ةترتيب استعار   دينب
ها و رفتارهـاي انسـاني در     طور وسيعي براي نشان دادن ويژگي   به) ها حيوان هستند  انسان(

دهـد كـه     نشان مـي  آمده همچنين دست بهشواهد  .رود  كار مي   هاي حيوانات به  قالب ويژگي
هـاي ذهنـي و     واره  گيـري طـرح    توانـد در شـكل    جغرافيـايي و نظـام زنـدگي مـي    موقعيت 
 .ها نقش مهمي ايفا كند هاي استعاري مربوط به آن ساخت
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