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  چكيده
 زبـان  بـه  كـه  آورد مي پديد ذهن در مفهومي هايي ساخت خارج جهان از انسان تجربيات 

 image)تصـوري  هـاي  واره طـرح  )1987(جانسـون  به عقيدة ها ساخت اين شود. منتقل مي

schemas) شـناختي  سـاخت   از تـري  اوليـه  سـطح  تصـوري  هاي واره طرح .شوند ناميده مي 
 بـا  را انسـان  فيزيكـي  تجربيـات  ميـان  ارتباط امكان و دهند مي تشكيل را استعاره زيربناي
 دسـته  سـه  بـه  هـا  واره طرحاين  .آورند مي فراهم زبان نظير تري پيچيده شناختي هاي حوزه
و از آنجـايي كـه زبـان رسـمي       ند.تقسـيم  قابـل هاي حجمي، حركتي و قدرتي  واره طرح

در و  داراي آثـار مكتـوب نيسـتند    يشـها اكثـر گو  كشورمان فارسي معيار اسـت و مكتوب 
با توجه به قدمت گويش تالشي و نيز شباهت زياد آن با زبان قرار دارند و معرض نابودي 
هـاي تصـوري بـر اسـاس      واره در اين پژوهش به بررسي معناشناختي طرحفارسي باستان 

ايـم.   ها را در ضرب المثلهاي تالشي بررسـي كـرده  ايم و بسامد آن ديدگاه جانسون پرداخته
ها در  واره ها به صورت اسنادي با بررسي طرح روش تحقيق تحليلي توصيفي است و داده

هاي تالشي گردآوري شده است. همچنين به منظور پيشگيري از  ها و مثل آثار مكتوب قصه
حبه حضـوري بـا   ها به صـورت ميـداني از طريـق مصـا     برخي ابهامات، بخش عمده داده

آوري شده است. نتيجه تحقيق نشان  گويشوران تالشي به ويژه افراد كهنسال و بيسواد جمع
  داده است كه طرح وارة حجمي بيشترين درصد را در ضرب المثلهاي تالشي داشته است.

قدرتي،   واره طرححركتي،   واره حجمي، طرح  واره طرحشناسي شناختي،  معني :ها واژهكليد
    .المثل، گويش تالشي ضرب
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 مقدمه .1
شناسـي   يكي از رويكردهاي نسبتاً جديد در مطالعات زبـان  (cognitive)شناسي شناختي زبان

پردازد. بر  است كه به بررسي رابطه ميان زبان، ذهن و تجارب اجتماعي و فيزيكي انسان مي
اساس اين رويكرد، مطالعه زبان بر اساس تجربيات انسان از جهـان خـارج، نحـوة درك و    

مطالعـه الگوهـاي    مطالعـه زبـان،  شـود. بـه عبـارت ديگـر      روش مفهوم سازي او انجام مي
شناختي ميان  است. اين رويكرد حاصل منازعات زبان  (conceptualization)شده سازي مفهوم

معناشناسان زايشي از جمله ليكاف، النگاكر و طرفداران چامسكي است. به اعتقاد ليكاف و 
شـناختي انسـان   النگاكر اساس مطالعات زباني بايد بر اساس معنا و توجه بـه اسـتعدادهاي   

شناسـي صـدق و كـذب نادرسـت اسـت. در       باشد و بررسي معناي زباني بر اسـاس معنـي  
زبانشناسي شناختي برخالف نظر صورتگرايان آنچه اصل است، معناست و صـورت زبـاني   

  شود.  فرع در نظر گرفته مي
شناسي شناختي است كه به بررسي  هاي مهم در زبانشناسي شناختي، معني يكي از شاخه

شناسـي   ). در معني2007پردازد (ايوانز، رابطة بين تجربه، نظام مفهومي و ساختار مفهومي مي
شناختي به جاي توجه به جهان خارج، ساخت مفهومي يا شناختي كه انسـان از تجربيـات    

گيرد. بر اساس ايـن   جهان خارج در ذهن خود منعكس ساخته است، مورد بررسي قرار مي
تقل از انديشيدن و شـناخت نيسـت. مقـوالت ذهنـي بـه واسـطه       رويكرد، دانش زباني مس

شـناختي، انسـان تجربيـاتي را از      شناسان گيرند. به اعتقاد معني هاي فيزيكي شكل مي تجربه
كند. اين مفاهيم بايد  كند و در ذهن خود به صورت مفاهيمي انبار مي جهان خارج كسب مي

به نقل  11:1987اين بايد قراردادي باشند (النگاكر، بتوانند در ايجاد ارتباط به كار روند، بنابر
ها كه  واره ها به واسطه طرح شناسي شناختي توصيف پديده ). در معني367:1387از صفوي، 

تـوان در   ها را مي واره پذير است. نمود آن طرح كنند، امكان به كمك اصول گشتالت عمل مي
ه عبارت ديگر ساختارهاي تصوري انسان هاي انتزاعي مانند استعاره، ديد. ب چارچوب حوزه
  هاي تصوري و استعاره قابل توصيفند.  واره بر اساس طرح

  
 هاي تصوري واره طرح. 2

شناسـي   هـاي معنـي   هاي تصوري يكـي از سـاختهاي مفهـومي مهـم در پـژوهش      واره طرح
تـري از سـاخت شـناختي زيربنـاي      ) سـطح اوليـه  1998اند كه به اعتقاد جانسون ( شناختي
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هـاي   دهند و امكان ارتباط ميان تجربيات فيزيكي انسـان را بـا حـوزه    تعاره را تشكيل مياس
كنند. به عبارت ديگر تجربيات ما از جهـان خـارج    تري مانند زبان فراهم مي شناختي پيچيده

دهيم، اين ساختهاي مفهومي  آورد كه ما آنها را به ذهن انتقال مي ساختهايي در ذهن پديد مي
  اند.  هاي تصوري ارهو همان طرح

هـاي تصـوري را بخشـي از تجسـم و سـاختار       واره ) طـرح 176: 2006ايوانز و گرين (
هـاي حجمـي،    هاي تصوري را به سه نـوع طـرح واره   واره دانند. جانسون طرح مفهومي مي

ها بـه   ) كه در بخش تحليل داده373: 1383بندي كرده است (صفوي، حركتي و قدرتي طبقه
  هند شد.تفصيل بيان خوا

  
 هاي آن المثل گويش تالشي و ضرب. 3

گويش تالشي كه در بخش غربـي اسـتان گـيالن در شـهرهاي ماسـال، شـاندرمن، شـفت،        
شود، از شاخة غربـي زبانهـاي ايرانـي نـو      سرا و تالش گفتگو مي رضوانشهر، فومن، صومعه

به معني ردا و  اي معرّب و است. طيلسان كلمه   (Tilasan)است. تالشي تلفظ فارسي طيلسان
هاي اول تاريخ اسالم براي قومي به كار رفته است كـه   روپوش بلند پشمي است كه از سده

شدند و بعدها از زمان سلطة مغول بر ايران طيلسان  پيش از آن كادوس يا كادوسي ناميده مي
  .)19:  1369(عبدلي ،  منسوخ و لفظ فارسي آن يعني طالشان يا تالشان متداول گرديد

اند كه به طور شفاهي از نسلي به نسل ديگر منتقـل   المثلها بخشي از دانش عاميانه ضرب
شوند. ادبيات شفاهي، ادبياتي است كه در سـينه و   شده و جزء ادبيات شفاهي محسوب مي

ها نشانگر رفتارهاي بهنجار،  المثل ). ضرب147: 1385حافظة هر ملتي وجود دارد (مخاطب، 
اند. بر اين  اند كه مردم آنها را پذيرفته يا رد كرده ضد ارزشهاي اجتماعي ها و نابهنجار، ارزش
هـاي اجتمـاع    دهنـدة انديشـه   ها بيش از ادب مكتوب، شعر و نثـر نشـان   المثل اساس ضرب

المثلها از بطن  هستند. شعر و ادبيات، نويسندگاني مشخص و معلوم دارند، در حاليكه ضرب
اند. بنابراين آيينه تمام نماي جامعه و تـاريخ يـك    غيير يافتهجامعه درآمده و در طول تاريخ ت

  ). 3: 1386ملت هستند (ذوالفقاري، 
المثلهـا آن اسـت كـه در درون هـر محـدودة فرهنگـي حـاوي         مهمترين ويژگي ضرب

اي زاده شده  مشخصات زماني و مكاني خود نيستند. يك ضرب المثل ممكن است در نقطه
تشر و احتماالً پس از چندي از ميان رفته باشد، بدون آنكه بتوان و كم كم به ديگر مناطق من
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تـوان بـه درسـتي     المثلهـا نمـي   محل يا زمان ابداع آن را يافت. بنـابراين در بررسـي ضـرب   
  ). 1034: 1363مشخص كرد كه از چه زماني و در چه مكاني شيوع يافته است (دهخدا، 

لمولـف بـودن، شـكل اصـلي انتقـال،      ا ) ويژگيهايي مانند: مجهول150: 1385مخاطب (
خاستگاه، سرگرم كردن مخاطب و زبان را براي ضرب المثلها برشمرده است. زبان به عقيدة 
وي همان زبان گفتاري مردم است، همان زباني كه مردم در بازارها و گذرها از آن به عنوان 

ها  است. اغلب در آن واژهها ساده، كوتاه و بريده بريده  كنند. جمله وسيلة ارتياط استفاده مي
شوند. تعبيرهاي مجازي ضرب المثلها دور از ذهن و پيچيده نيست و  و گاه افعال تكرار مي

  برند.  در همان حدي است كه مردم عادي هنگام گفتگو به كار مي
المثلها مشخص نيست، منتقدان در پي نه تنها كشف  از آنجا كه مولف و خاستگاه ضرب

المثل در چه زماني به وجود آمده، چـه طـور بـه كـار رفتـه و چـه        ضربآنند كه بدانند هر 
المثلها در چه بافتي به كار  كساني از آن استفاده كرده، بلكه عالقمندند دريابند كه اين ضرب

  ).27: 2008رفته و تا چه حد  بر كل پيام تأثيرگذار بوده است (ميدر، 
شود  ارد كه در لفافه و ايهام بيان ميالمثل ريشه در واقعيات تاريخي آن ملت د هر ضرب

كنـد. بسـياري از گويشـها داراي     و اصالت زبان يا گويش و تاريخي بودن آن را اثبـات مـي  
شـان در   ادبيات مكتوب و زبان ادبي نيستند، در نتيجه لغات اصيل و ديگر ويژگيهاي زبـاني 

رخي از امكانات و معرض انقراض و وابسته به رشتة نازك گفتار است. در چنين شرايطي ب
گـاه   المثلها به تنها تكيه ها ، چيستانها و ضرب هاي فرهنگي مانند اشعار عاميانه، اسطوره مقوله

المثـل و   ها و اصطالحات آسيب پذير در قالـب ضـرب   زباني آن گويش تبديل شده و واژه
  اشعار عاميانه حفظ مي شوند.

دور سينه به سينه حفـظ و منتقـل    هاي نسبتاً المثلهاي گويش تالشي نيز از گذشته ضرب
هـا،   اي از خاستگاه اصلي و تاريخ خود آشكار نمايد، نمايـانگر انديشـه   آنكه نشانه شده و بي

  ارزشها و رفتارهاي بهنجار گويشوران آن سرزمين است. 
هـاي   واره اين تحقيق سعي دارد كه به پرسش زير پاسخ دهـد كـه كـدام يـك از طـرح     

المثلهاي تالشي برخـوردار   قدرتي) از بسامد باالتري در ضربتصوري (حجمي، حركتي و 
هاي پژوهش با روش ميداني (مصاحبه بـا گويشـوران بـومي) و روش اسـنادي      است. داده

تحليلـي   - المثلهاي مكتوب تالشي) گردآوري شده و بـا اسـتفاده از روش توصـيفي    (ضرب
  اند.  بررسي شده
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كهنسال تالشي گردآوري شده اسـت و در   المثلها از گويشوران در بخش ميداني، ضرب
)، كه شامل بيش از 1393علي عبدلي ( "هاي تالشي ها و مثل قصه "بخش  اسنادي از كتاب 

) كـه  1386علي رفيعـي (  "فارسي - نامه تالشي لغت "المثل است و نيز كتاب  پانصد ضرب
ي واژگـان آن  شامل لغات، اصطالحات، مثلها و تركيبات تالشي همراه با ذكر هويت دستور

  است، جمع آوري شده است. 
  

 تحقيق ةپيشين. 4
هاي تصوري در زبانها و گويشهاي كشورمان به ويژه در تحليـل   واره بررسي و مطالعه طرح

المثلها يا انجام نشده و يا بسيار اندك بوده اسـت. در گـويش تالشـي نيـز تحقيقـات       ضرب
هـاي تصـوري در ضـرب     ح وارهزبانشناختي انگشت شمارند، به ويـژه آنكـه بررسـي طـر    

المثلهاي اين گويش تاكنون انجام نشده است. در زيـر دو نمونـه از پژوهشـهاي مـرتبط بـا      
  تحقيق حاضر ارائه شده است.

ــر( ــان ف ــان1385آري ــه   ) در پاي ــه كارشناســي ارشــد خــود ب بررســي شــماري از "نام
شناسـي   معنـي هاي تصـوري در چـارچوب    واره المثلهاي زبان فارسي بر اساس طرح ضرب

هاي تصوري ايوانز و گرين، كينكي  واره پرداخته است. وي بر اساس الگوي طرح "شناختي
المثلهاي زبان فارسي پرداخته كه برخي از اعضاي بدن  و ليكاف به بررسي آن دسته از ضرب

در آنها به كار رفته است. نتايج تحقيق وي نشان داده است  "دست، پا و سر"انسان از جمله 
المثلهـاي اسـتعاري در حـوزة     تجارب جسماني در حوزة مبدأ مبناي درك و بيان ضربكه 

هـاي تصـوري و    باشد. همچنين رابطة مستقيمي ميان بسامد طـرح واره  انتزاعي (مقصد) مي
  ميزان كاربرد اعضا در تعامالت روزمرة بشر وجود دارد.

هاي موجود  اي استعاره رهوا مبناي طرح") در مقاله 1392راد و شعبانيان ( روشن، يوسفي
ها بر اساس انگارة ايوانز و گـرين   واره به بررسي انواع طرح "المثلهاي شرق گيالن در ضرب

هـاي فضـا،    واره انـد. در پـژوهش آنهـا طـرح     المثلهـاي گيلكـي پرداختـه    ) در ضرب2006(
ته جايي (حركت)، توازن و نيرو( قدرتي) مورد بررسي قرار گرف مهارشدگي (حجمي)، جابه

وارة حجمي نسبت به ديگر  است. نتايج تحقيق آنها نشان داده است كه درصد فراواني طرح
  ها بيشتر بوده است.  واره طرح
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 ها تحليل داده. 5
المثلهاي گويش تالشي ارائه  ها با ذكر مثالهايي از ضرب واره ها ابتدا انواع طرح در تحليل داده

  ايم. درصد نشان دادهشده است و سپس بسامد هر يك را بر حسب 
  

  هاي حجمي واره طرح 1.5
هايي كه داراي حجم  )، انسان از طريق تجربة قرار گرفتن در مكان1987به اعتقاد جانسون (

توانند نوعي ظرف تلقي شوند و نيـز قـرار دادن اشـياي مختلـف درون ظرفهـاي       بوده و مي
ظرفهاي انتزاعي قرار گيرد و يـا  تواند در  كند كه مي گوناگون، بدن خود را مظروفي تلقي مي

هـاي انتزاعـي از احجـام فيزيكـي در ذهـن خـود پديـد آورد.  انسـان در طـول           طرح واره
بعـدي   طوري كه حتي بدن خود را نيز ظرفي سه شود به ها آشنا مي اش با انواع ظرف زندگي

واره حجـم را   كند. انسان طـرح  انگارد كه به آن چيزهايي مانند هوا، آب، غذا ... وارد مي مي
المثلهاي تالشي  ها در ضرب واره هايي از اين طرح داند. نمونه متشكل از ظرف و مظروف مي

  ارائه شده است. 
 [tɑrəfi sar sangina]                          )61: 1393تارفي سر سنگينَه (عبدلي،. 1
تعـارف  (در تعارف آمد و نيامد وجـود دارد. ممكـن اسـت     "سر تعارف سنگين است"

پذيرفته شود و موجب زيان و دردسر شود). در اين ضرب المثل تعارف همچون ظرفي در 
  نظر گرفته شده كه داراي سر است و حجم دارد.

            [ispija divɑr har rangi bagat])28: 1393عبدلي،ايسپيه ديوار هر رنگي بگت (. 2
ذهـن خـالي كـودك هـر نقشـي را      (بـه    "پـذيرد  ديوار سفيد هر رنگي (نقشي) را مي"
شود، رقم زد). ذهن كودك همچون ظرفـي خـالي داراي حجـم اسـت و هـر مظروفـي        مي
  پذيرد. مي  را

 )53: 1393عبدلي،بي گف ژِه هنترَ اردكي پِشتي آو پشوني (. 3

[baj gaf ʒe həntara urdaki peʃti ɑv peʃuni]         
(نصيحت كـردن او فايـده اي    "اردك استحرف زدن با او مانند آب ريختن به پشت "

ندارد). در اين ضرب المثل حرف زدن مظروف است كـه هماننـد آبـي بـر ظرفـي ريختـه       
  شود كه نگهدارنده آن نيست. مي
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 taija tɑrbana hamiʃa neʃɑ]  ) 62: 1393يه تاربنه هميشَه نشا اسب گته( عبدلي، . ت4

asp gete] 

شـود   (با وعده و وعيد دروغ هميشه نمي "ب گرفتشود اس با توبره خالي هميشه نمي"
سـازي وعـده و وعيـد دروغ     كسي را فريب داد). از توبره خالي كه ظرف است براي مفهوم

  استفاده شده است.
                        [ʧaj sari penar bədɑ bəpeʃi]) 74: 1393عبدلي،چي سري پِنه بدا بپشي (. 5
خاصيت و نااليق اسـت، وجـودش اهميتـي نـدارد). فـرد        (بي "سرش را بگذار تا بپزد"

  شدن است. نااليق به مثابه ظرفي است كه سري دارد و همانند غذا نيازمند پخته
               [aGli rija gɑrija kɑ jɑltara])107: 1393عبدلي،عقلي  ريه گاريه كايال ترَه (. 6
حكم عقل آنقدر روشـن و آشـكار    (رأي و "رد پاي عقل از رد پاي گاو بزرگتر است"

المثل عقل ظرفي است كه داراي حجـم   گذارد. در اين ضرب است كه جاي ترديد باقي نمي
  گذارد. است و از خود ردي به جا مي

              [ʧama pele ba dijari Gersa])75: 1386چمه پِله به ديري غرسه (رفيعي،. 7

اندوه و رنج ديگران مرا كشت). غصه خـوردن هماننـد   (  "پلوي ما غصه ديگران شده"
  شود. غذا داراي حجم است و مظروفي است كه وارد ظرف بدن مي

                           [aj karga kala hardaʃa])195: 1386اَي كَرگَه كَله هردشَه (رفيعي،. 8

غ مظروفـي  ( بسيار پرحرف است). پرحرفي همچون سر مر "او كله مرغ خورده است"
  است كه داراي حجم است.

  
 واره حركتي طرح 2.5

اي  واره هاي متحـرك، طـرح   به عقيده جانسون، حركت انسان و مشاهدة حركت ساير پديده
آورد. به عبارت ديگر انسان از طريق تجربة حركت كردن خـود و   انتزاعي در ذهن پديد مي

آفرينـد كـه در آن فضـا     را مـي هاي مختلـف، فضـايي    هاي متحرك، براي پديده ساير پديده
توان چنين ويژگـي را در نظـر    توان حركت كرد و براي آنچه قادر به حركت نيست، مي مي

). انسان حركت را نه تنها در 376: 1379گرفت. حركت داراي آغاز و پاياني است(صفوي، 
 بينـد. او در زنـدگي مسـيرهاي    هاي اطراف خود نيـز مـي   خود، بلكه در موجودات و پديده
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كند كه بايد از آنها بگـذرد تـا بـه اهـداف خـود برسـد. مثالهـاي زيـر          متفاوتي را تجربه مي
  هاي گويش تالشي است. المثل هايي از طرح وارة حركتي در ضرب نمونه
        [das tɑ dan hizɑr sɑl raja]) 133: 1386دس تا دن هيزار سال رايه (رفيعي، . 1

(مصرف كنندة محصوالت ما نامعلوم است). در  "استاز دست تا دهان هزار سال راه "
اين ضرب المثل، حركت از دست تا دهان كه همانند راهي هزار ساله مسيري دارد تا نتيجة 

  تالش امروز را  به آيندگان برساند، بر اساس طرح وارة حركتي مفهوم سازي شده است.
چماقت "           [ləsər magam xalxɑl ʃa] )118: 1393لسر مگم خلخال شَه؟ (عبدلي، .2

كني؟ علـت اغمـاض و    (چرا فرزند يا زيردست خطاكار را تنبيه نمي "مگر به خلخال رفته؟
واره حركتـي، در قالـب حركـت     . عدم تنبيه فرزند بر اسـاس طـرح   كوتاه آمدنت چيست؟)

  چماق به شهري دور مفهوم سازي شده است. 

 )127: 1393عبدلي،نَه بِچاكنست (نَگبتي آمه را لَكه تار دندو. 3

[nagbati ɑmerɑ lakatɑr danduna baʧɑkənəst] 
(حسب حال كسي كه دچار بد شانسي و  "شكند نكبتي چو آيد سبزي پخته دندان مي"

المثل، بدشانسي كه مفهومي انتزاعي است، همچون ديگـر   شود). در اين ضرب بد بياري مي
  است. هاي ماديِ خارج، داراي حركت پديده
                 [hanir kana ʧara ru penua])135: 1393عبدلي،چرَ رو پنوا (هنير كَنه . 4
اي، دوبـاره   (داستان كهنه را از سر گرفته "اي باز چرخ نخ ريسي كهنه را به كار انداخته"

گويي كه منتفي شده است). سخن گفـتن از چيـزي بيهـوده بـر اسـاس       از چيزي سخن مي
  سازي شده است.  نخ ريسي كهنه مفهومحركت چرخ 

                            [ʧapa palu sar perəʃtaim])75: 1393عبدلي،چپ پلو سر پِرشتيم ( .5

شوم).  گردم با مشكل روبرو مي آورم، هر طرف بر مي ام (بد مي از پهلوي چپ بلند شده
  ند شدن از پهلوي چپ است.اي انتزاعي است به مثابة حركت و بل بد آوردن كه پديده

                    [ʧai sarikɑ ɑsɑv gɑrdənəm] .)70: 1393عبدلي،چي سريكا آساو گاردنم (. 6

آورم) . بال بـر سـر كسـي آوردن بـا      (بال بر سرش مي "گردانم روي سر او آسياب مي"
  شده است. طرح وارة حركتي مفهوم سازي
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  هاي قدرتي واره طرح 3.5
كنـد كـه    جانسون، انسان در طول زندگي، گاه با مشكالت و موانعي برخـورد مـي   به عقيده

شود تـا   پذيري موجب مي همچون سدي مستحكم در مقابلش قرار دارند. و قابليت انعطاف
هاي متفاوتي در ذهن نقش بندد. جانسون براي  حل در جهت رفع اين مشكل، حاالت و راه

است. اولين امكان آن است كه در مسير حركت سدي  قدرت، حالتهاي زير را در نظر گرفته
  پديد آيد كه نتوان از آن گذشت و ادامه حركت را ناممكن سازد.

                             [ʧe espa xu negeta])123: 1386چِه اسپه خو نگته ( رفيعي،. 1
و سـدي كـه   (زور و قدرت او نچربيد) يعني نتوانست از مانع  "سگ او خوك نگرفته"

  ايجاد شده عبور كند.
 )124: 1393ماستم نيه پي چِمن كيسه تي آكه (عبدلي، .2

[mɑstəm nijapi ʧəmən kisa taj ɑka]  
(از سـود و خيـر معاملـه بـا شـما گذشـتم،        "ام را خالي كـن  ماست را نخواستم كيسه"

وارة قدرتي به دليـل مـانعي    المثل فرد بر اساس طرح ام را پس بدهيد). در اين ضرب سرمايه
  اش است.  كه ايجاد شده  از خير معامله گذشته و خواهان پس گرفتن سرمايه

                        [əm ʧɑlikɑ tərɑ ɑv penijarɑ])35: 1393ام چاليكا ترا آو پنيرا (عبدلي،. 3

(بيهوده زحمت نكش از اين شخص يا اين كـار   "آيد از اين چاله براي تو آب در نمي"
المثل بر اساس طرح وارة قـدرتي نـوع    . تالش بيهوده در اين ضرب"رسد خيري به تو نمي

                            اول مفهوم سازي شده است. 
واره قدرتي آن است كه در مسير حركت سدي پديد آيـد ولـي انسـان     طرحدومين نوع 

بتواند بر آن غلبه كند و به حركت خود ادامه دهد. يا آنكه آن سد را دور بزند و به حركـت  
  ادامه دهد. يا مسير ديگري را انتخاب كند كه كامالً مسير تازه اي است.

 )88: 1393ي،دستي كه نبه دبِرده بسي ماچ آكَرده (عبدل .4

[dasti kə neba daberde basi mɑʧ ɑkarde] 

تواني حريف را از پـا درآوري   (اگر نمي "توان بريد، بايد آن را بوسيد دستي را كه نمي"
توان با تغيير مسير كه در اينجـا بـا    واره قدرتي نوع دوم مي با او سازش كن). بر اساس طرح

  لبه يافت.واژة سازش مفهوم سازي شده است، بر مانع غ
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 xari harif nija pɑluni pɑsar]) 82: 1393خري حريف نيه پالوني لس ژنـه (عبـدلي،  . 5

ʒane]    "آورد).  (تالفي قوي را از ضـعيف در مـي   "زند حريف خر نيست پاالن را كتك مي
  المثل نيز به جاي برخورد با مانع، مسير حركت عوض شده است. در اين ضرب

به عقيدة جانسون آن است كه انسان بتواند سد مذكور را از  نوع سوم طرح واره قدرتي،
  مسير حركت بردارد و به حركت ادامه دهد.

 "قطع نمودن با يك ضربه داس"      [i dɑzi karde])30: 1393اي دازي كرده (عبدلي،. 6
المثل برداشتن مـانع از سـر راه بـا ضـربه داس مفهـوم       (يك سره كردن كار). در اين ضرب

 ه است.سازي شد

 )107(همان:  كاري تنَه بكرم كه بزي شونده بِنَنه كردشَه. 7

[kɑri tena bəkarem kə bəzi ʃunda bənana kardeʃa] 

كاري با تو بكنم كه بز با ريشه گياه كـرده (هـر طـور شـده ايـن مشـكل را از سـر راه        
  شود. دارم). بر اساس طرح وارة نوع دوم مانع از مسير حركت برداشته مي برمي
 

 گيري نتيجه. 6
% و سـپس طـرح وارة   59دهند كه طرح وارة حجمي بـا   هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته

ــا  ــي ب ــرح  7/32حركت ــي ط ــي را در بررس ــد فراوان ــاالترين درص ــاي تصــوري  واره % ب ه
% از كمتـرين درصـد فراوانـي    3/8المثلهاي تالشي داشته است. طرح وارة قدرتي بـا   ضرب

ها از تعامل انسان با جهـان خـارج بـه وجـود      واره از آنجايي كه طرحبرخوردار بوده است. 
انـد. اولـين و    گيري آيند، از طريق مفاهيم متفاوتي كه در ارتباط با انسان است، قابل شكل مي

گيـري   ترين ظرفي كه در اختيار انسـان قـرار دارد، بـدن اوسـت كـه مبنـاي شـكل        ملموس
وارة حجمي است. لذا دور از انتظـار نيسـت    يعني طرحها  واره ترين طرح ترين و مهم ابتدايي

ها بيشتر باشد. نتايج ديگر محققان  واره واره نسبت به ديگر طرح كه در صد فراواني اين طرح
هاي اين پـژوهش سـازگار اسـت. نتيجـة      المثلها با يافته ها در ضرب واره نيز در بررسي طرح

المثلهاي شـرق گـيالن    ها در ضرب هوار ) در بررسي طرح1392پژوهش روشن و همكاران(
هـا از درصـد بـاالتري     واره وارة حجمي نسبت به ديگـر طـرح   نيز نشان داده است كه طرح

المثلهاي فارسي رابطة مستقيمي بـين   ) نيز در بررسي ضرب1385فر ( برخوردار است. آريان
ذكـر كـرده    هاي تصوري و ميزان كاربرد اعضاي انسان در تعامالت روزمره واره بسامد طرح



 113   ... گويش هاي المثل ضرب در تصوري هاي واره طرح بررسي

 

هاي حجمـي و حركتـي در ضـرب المثلهـا نشـانگر نگـاه خـاص         واره است. فراواني طرح
هاي انتزاعـي اسـت كـه     هاي اطراف و افزودن حجم و حركت به پديده گويشوران به پديده

  شود. سبب ايجاد ارتباط موثرتر و درك بيشتر مفاهيم مي
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