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محل ج را م ج تججوان در نبججود متججون ادب ج آنهججا دانسججت .در ایججن راسججتا،
ضر المث ها م تواننل بهعنجوان بخشج از فرهنج

هویجت ملج  ،هویجت

فردی و اجتماع نقش عظیم را در انتقا و شناخت مفجاهی و مطالعجات

زبان ایفا کننل .نقش ضر المث ها و کشف ساختار نظام شناخت آنها در
راستای ارتباط با محیط پیرامون خود ،تأثیر بسزای بجر چگجونگ انتخجا

عناوین و پردازش هلفمنل آنها در گویشهجای مختلجف ایرانج دارنجل .از
این رو انیام این تحقیق در قالب معن شناس شناخت اهمیت پیلا م کنل.

این پژوهش به شیو توصیف  -استقرای انیامگرفته و بخش از دادههجای

جمعآوریشله از طریجق روش میجلان از گویشجوران بجوم منطقجه بجوده

است .نتای بهدستآمله از این تحقیق نشان م دهجل کجه تعامج تیربجه و

محیط پیرامون در شک گیری طرحوارهها و اسجتعارههجای مفهجوم نقجش

ارزشمنلی را در کاربرد مفجاهی شجناختهشجله در گفتمجان مخاطبجان ایفجا

م کنل؛ همچنین انواع کل طرحوارههای مشخصشله در مجل گجرین و
ایوانز ( )2006ازجمله طرحوار فضا ،طرحوار حرکت  ،طرحجوار ظجر

(حی ج ) ،نیججروی متقاب ج  ،طرح جوار اتحججاد و طرح جوار موجودیججت ،در

ضر المث های شما خوزستان در گویش دزفول یافت م شود.

واژه های کلیددی :معنج شناسج شجناخت  ،طرحجواره هجای تصجویری،
گویش دزفول  ،ضر المث  ،استعاره ،زبانهای محل

 .1مقدمه

زبانشناس شناخت

1

ریشه در مباحث زبان و علوم شناخت نوظهجور در دهجههجای  1960و

 1970میالدی ،بهویژه در بررس مقولهبنلی 2در ذهجن انسجان و روانشناسج گشجتالت دارد
(ایوانز 3و گرین .)3 :2006 ،4این شاخه از عل درواقع واکنش به جهانبینج عینیجتگجرای
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سنت انگلیس -آمریکای بود که در فلسفه و رویکردهای مرتبط با آن تجأثیر بسجزای داشجته
است و همچنین م توان آن را واکنش به معناشناس مبتن بر شجرط صجل دانسجت کجه در
زبانشناس صورتگرا به وجود آمله بود .زبانشناس شناخت رویکجردی در مطالعجة زبجان
است که در آن ،توانای زبان انسان متمایز از دیگر توانای های شناخت وی در نظر گرفتجه
نم شود (عبلالکریم  .)104 :1393 ،درواقع ،زبجانشناسج شجناخت نگجاه دیگرگونجه بجه
زبان است که مبتن بر مشاهلات و تیربههای انسان از جهان پیرامونش م باشل .مشاهلات
و تیربههای منحصربهفرد هر انسان از پیرامونش ،تعیینکننل چگونگ درک وی از جهجان

است و در نتییه ،منیر به مفهومسازیای م شود 1که ویژ خجود اوسجت .بجهعبجارتدیگجر،

یک از مفاهی مطرح در حوز معناشناس شناخت  ،ساختار مفهوم و مفهومسجازی 2اسجت

(روشن1392 ،الف) که بر اسا

آن ،آنچه توسط حوا

پن گانة انسان درک م شود ،در

قالب اطالعات میزا ،اما مرتبط با ه در ذهن طبقهبنجلی و ذخیجره و بجهصجورت مفهجوم در
ذهججن انباشججته مج گججردد .بججه بیججان دیگججر ،مفهججومسججازی عبججارت اسججت از بججازنمود تیججار
جسمان شل انسان ،یعن انسان پس از تعام با محیط پیرامون و برقراری ارتباط جسمان بجا
جهان خارج ،مفاهیم را مج سجازد و در ذهجن خجویش ذخیجره مج کنجل .در ایجن دیجلگاه،

مشاهلات و تیربههای فرد در قالب مفاهیم چجون طرحجوار تصجویری 3و اسجتعاره 4مجورد
بررس قرار م گیرنل .طرحوارههای تصویری زیربنای شک گیجری اسجتعارههجا در رویکجرد
شناخت هستنل .این پژوهش به بررس طرحوارههای تصویری موجود در ضجر المثج هجای

شما خوزستان در گویش دزفول م پردازد .گویشها سرمایههای گرانقلری هستنل کجه
عناصر زبان و ادب از فرهنج

هجای گونجاگون را در خجود ججای دادهانجل .ضجر المثج هجا

منعکسکننل بخش عظیم از فرهنج

عجام و ادبیجات شجفاه هسجتنل ،بجر همجین اسجا ،

درتحقیق حاضر تالش شله تا در چارچو زبانشناس شناخت  ،ضر المثج هجای گجویش
دزفول در قالب طرحوارههای موجود جانمای شونل تا ظرفیتهجای شجناخت ایجن گجویش
مشخص گردنل.
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 .2ساخت معنا در معناشناسی شناختی

روشن( ) 1392به نق ازسویتسر ، 1یک از پیشروان زبانشناس شناخت  ،رویکرد مشروط

به صل  2را اینگونه تعریف م کنل« :بجا بررسج معنجا بجهعنجوان رابجط بجین کلمجه و جهجان
پیرامون ،معن شناس مشروط به صل  ،سازمان شناخت را از نظام زبجان حج

مج کنجل».

(سویتسر .)4 :1990،در مقابج ایجن نظریجه ،معنج شناسج شجناخت معنجای زبجان را بجهمثابجة

تیلیگاه ساختار مفهوم  3در نظر مج گیجرد؛ در ایجن رویکجرد ،سجاختار مفهجوم بجه معنجای
سجاختار بازنمجای ذهنج  4اسجت .سججاختار مفهجوم همجان مسجیری اسججت کجه باعجث شجل تججا

معن شناس شناخت نسبت به سایر رویکردهجا رویکجردی متفجاوت بجه معنجای زبجان داشجته
باشل .تالم  5یک دیگر از پیشروان زبانشناس شناخت در دهة ،1970معناشناسج شجناخت

را اینگونه تعریجف مج کنجل« :تحقیقجات در معناشناسج در واقجع تحقیجق و بررسج دربجار

سازمان و محتوای مفهوم در زبان است» (تالم  .)4 :2000 ،لیکجا  )125 :1990( 6اعتقجاد
داردکه انسان تیربیات خود را از جهان خارج کسب و در ذهن خویش بهصورت مفجاهیم
انبار م کنل .این مفاهی بایل بتواننل در اییجاد ارتبجاط بجه کجار رونجل ،لج ا از مجاهیت کجامال
اختیاری برخوردارنل .در مقایسجه بجا دیجلگاه سوسجور 7و النگجاکر ،)11 :1987( 8ایجن نکتجه

به صراحت و روشن بیان شله است کجه سوسجور در مطالعجات خجود مفهجوم نشجانة زبجان را
پ یرفته با این تفاوت که وی نشانه را در سطح واژه به کار م بجرد امجا در نقطجة مقابج وی،
النگاکر و لیکا

همین تعبیر را به واحلهای بزرگتری تا سطح جملجه نیجز تعمجی دادهانجل

(دبیر مقلم .)61: 1378 ،در پژوهشهای که لیکا

و جانسون ( )1980بجهعنجوان پیشجتازان

معن شناس شناخت انیام داده انل ،بر وجود عنصری بنیادین در مقولهبنلی انسجان از جهجان
پیرامون وهمچنین فراینلهای وابسته بجه انلیشجیلن مجا در قالجب طجرحهجای تصجویری اشجاره
کردهانل.
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 .3طرحوارههای تصویری 1و ساختهای استعاری
نظریة طرحوارههای تصویری از همان ابتلای امجر در معناشناسج شجناخت مطجرح شجل و بجر

علوم ماننل روانشناس و روانشناس رشل بسیار تأثیرگ ار بود و بهطور گستردهای مجورد

بررس صاحب نظران این حجوزه قرارگرفجت .لیکجا

و جانسجون ( )1980در اثجر ارزشجمنل

خویش با عنوان استعارههای که با آنها زنلگ م کنی  ،که سرآغاز مطالعة استعاره از منظر
شناخت است ،به پیچیلگ موجود در بازنمای مفهوم اشاره کردنل و با طرح پرسش «این
پیچیلگ از کیا نشئت گرفته است؟» بجهدنبجا پاسجخ بهینجة آن بودنجل .پاسجخ آنهجا بجه ایجن
پیچیلگ تا حل زیادی بهدلی رابطة محک بین مفجاهیم اسجت کجه انسجان آنهجا را بجهدلیج

ماهیت فیزیک و طبیعت برگرفته از بلن خود به وجود م آورد .از منظر این دیلگاه ،شک

فیزیک بلن ما بهطور مستقی عامل تأثیرگ ار در نحو ساخت پیکربنلی مفاهی ذهنج مجا
است .رویکرد معناشناخت به دنبا این حقیقت اسجت کجه معمجاری شجناخت بشجر بجر عهجل

مفاهی بوده و کاربردیترین راه برای فه جهان خارج محسجو مج شجود؛ بجهایجنترتیجب،
معناشناسج شجناخت در مقابج دو رویکجرد مصجلاق (عینیجتگرایج ) و ذهجنگرایج قججرار
م گیرد و ملع است که مفاهی به تیربة ما در زنلگ مربوط م شونل .در این مورد یجو

2

( )4 :2003بر این اعتقاد است که مفهومسازی ذهن و فعالیتهای ذهن انسان اساسا برمبنای

استعارههای است که از تطابق حجوز جسج و تیجار جسجمان انسجان شجک مج گیرنجل.

جانسون ( )1987در کتا بلن در ذهن به این استلال م پردازد کجه تیربجههجای بجلنمنجل
درون نظام مفهوم  ،طرحوارههای تصوری را به وجود م آورنل؛ طرحوارههای تصجوری از

تیربیات دریافت و حس نشئت م گیرنل که نتییة تعامج مجا بجا جهجان و محجیط اطرافمجان

هستنل .بر همین اسجا  ،منجللر )2004( 3اعتقجاد داردکجه فیزیولجوژی رشجل ،طرحجوارههجای
تصویری نوظهور هستنل ،به این معنا که این طرحوارهها ساختارهای دانش ذات نیستنل بلکجه
در مراح آغاز رشل ،کودک یاد م گیرد که چگونه با محیط فیزیک اطرا
برقرار کنل و دست خود را برای گرفتن اشیای اطرا

عملکرد بلن و تعام او با جهان خارج است.

خجود تعامج

خود دراز کنل و ایجن تیربجه حاصج
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یک از پژوهشهای مهمج کجه در مسجیر نظریجة اسجتعار مفهجوم شجک گرفتجه اسجت،

معطو

به ماهیت مادی همین مبنای تیرب یعن همانا تیس جسجم شجلگ  1اسجت .منبجع

الهامبخش در این مورد ،همان وجه از این مفهوم است که به استعاره معطو

م شود .در

تاریخ آن را در زبانشناس شناخت معرفج کجرده اسجت .بنجا بجر نظجر لیکجا

و جانسجون

این مورد م توان به مقالة روور )2006( 2اشجارهکجردکجه ایجن مفهجوم یعنج تیسج و سجابقة

( ،)112 :1980ما نهتنها مفهوم را از طریق مفهوم دیگر دریافت مج کنجی  ،بلکجه مفجاهی

ذهن و غیرملمو

را نیز در قالب مفاهیم که برایمان ملمو تر و معلومترنل درمج یجابی ؛

بنابراین ملمو سازی و جسمیتبخش  ،در نوع خود ،قلمرو و مبلأ ما برای طرحوارهسجازی

است .جانسون ( )1987مفهوم تیس را برحسب طرحوارههای تصویری معرف م کنل کجه
گشتالتهای بهتیس درآمل تیرب هستنل .به گفتة وی« ،یک طرحوار تصجویری الگجوی

پویا و تکرارشونله از تعامالت ادراک و طراح حرکت ماست که به تیربجة مجا انسجیام و

صورت م بخشل» .برای مثا  ،حی نوع طرحوار تصویری است که به تیربة مجا از قجرار
دادن چیزی درون یک ظر

و برداشتن آن از داخ فضای محلودشل آن ظجر

است .طرحوارههای تصویری را بایل پیشمفهوم تلق کرد ،زیجرا فجر
این طرحوارهها ،پیش از تفکر مفهوم شجک مج گیرنجل .کزژوسجک

3

مربجوط

بجر آن اسجت کجه

( )1993بجه بررسج

ابعاد سنیش طرحوارههای تصویری پرداخته و بحجث دربجار تیسج و تعجابیر گونجاگون را
م توان در نوشتههای تالم  ،ژالیف 4و فرانک )2007( 5یافت .افراش ( )1390طرحوارهها

را الگوهای ادراک و پیشادراک و پیشمفهوم م دانلکه در مرحلة بعجل ،انسجان آنهجا را

به حوز میرد و انتزاع نیز تعمجی مج دهجل .گجرین و ایجوانز ( )157 :2006بجه یجک اصج

بنیادی در ماهیت معناشناس شناخت در ارتباط موججود بجین سجاختارهای مفهجوم و دنیجای

پیرامون اشاره دارنجل .آنهجا معنج شناسج شجناخت را آغجازگر ارتبجاط میجان انسجان و دنیجای
پیرامون بر اسا

تیربههای کسبشله فر

م کننل و بر همین اسا  ،ساختار مفهوم را

بیان م کننل و ضمن این که طرحوارههای تصویری را بهعنوان یک زیرمیموعه از سجاختار

1
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مفهوم و تیسم بهحسا م آورنل ،در توصیف و تحلیج نظریجة طرحجوار تصجویری از

دو اص مه در معن شناسج بهجره مج گیرنجل و ارتبجاط ایجن دو اصج بجا یکجلیگر را الزم

م داننل؛ اولین اص  ،سجاختار مفهجوم اسجت کجه از تیسج نشجئت گرفتجه و بجه آن فرضجیة

تیس یافته 1نیز اطال م گردد و اص دوم ،در پ انعکا

ساختار معنای ساختار مفهجوم

بوده و به آن «اص شناخت مفهوم » 2گفته م شود .با بررس های انیامشله م تجوان اصج

او را با دیلگاه جانسجون ( )1987منطبجق دانسجت و اصج دوم را بجا نظریجة تجالم ()2000

همسان دیل (ایجوانز و گجرین .)177 :2006 ،اصجرری ( )2013در پجژوهش خجود بجه بررسج

طرحواره های موجود در غزلیات حافظ پرداخته و بحث دربجار تعجابیر گونجاگون در ابیجات
این شاعر برجسته را از منظر مفاهی انتزاع ِ تحلی کرده اسجت .اصجرری ( )2013بجهنقج از

تامکینز )2000( 3توصیف خصوصیات طرحوارههای تصویری را مرتبط با نظام مفهجوم در
ذهن بشر دانسته و آنها را تحت تأثیر محجیط فیزیکج و پیرامجون انسجان مج دانجل (البتجه فجرد

سخنگو دانش تصویری خود را در سا های اولیه زنلگ کسب و ذخیجره مج کنجل) .منجللر
( )2014در پژوهش خود به بررس ابعاد سنیش طرحوارههجای تصجویری پرداختجه و بحجث

دربار تیس و تعابیر گوناگون را در کودکان مورد بازبین قرار داده است که این بحجث را
در یادداشتهای همپ )2005( 4و وود ورد )1998( 5نیز م توان یافت .آنها طرحوارههجا را
بر اسا

طبیعت شناخت و مبنای تیرب شان از جهان پیرامون دستهبنلی کردنجل :طرحجوار

فضا ،طرحوار توازن ،طرحوار نیجرو ،طرحجوار پیوسجتگ  ،طرحجوار همسجان  ،طرحجوار
موجودیت ،طرحوار حرکت.

 .4ضربالمثل

6

هانک )1997( 7ضر المث ها را بهعنوان نوع عنصر با اهمیت زبان م دانجل کجه نجاظر بجر
فراینلی بسیار پیچیله هستنل و آنها را در هفت حوزه و بستر میزا ازجمله ضر المثج هجای
1

Embodied Theory
Conceptual Cognitive Theory
3
Tomkins
4
Hampe
5
Woodword
6
proverb
7
Honeck
2
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رسجم  ،شخصج  ،ادبج  ،مج هب  ،علمج  ،فرهنگج و شججناخت تقسججی بنججلی نمججوده اسججت.
ازآنیای که ضر المث بهعنوان یک از عناصر ادب مطرح گردیله اسجت ،دهخجلا در اثجر
معرو

خود ،لرتنامة دهخلا ،ضجر المثج را چنجین تعریجف کجرده اسجت« :ضجر المثج

عبارت است از ذکر چیزی تا ظاهر شود اثر آن در غیر آن چیز؛ در ضر المث تجا مشجابهت
در بین نباشل مث صورت نگیرد و برای آن ،ضر المث نامیله شل که ش ء مح زدن واقع
گردیل یعن چیزی که در آغاز امر بیان شله در ثان مورد ضر المث گردیجله ،سجسس در
با استعاره برای هر حالت یا افسانهای یا صجفت جالجب نظجر کجه شجگفت در آن نیجز باشجل
استعما گردد» (دهخلا .)37-38 :1330،ضر المث ها جمجالت اسجتعاری کوتجاه هسجتنل
که حاوی نکات ،پنلها و گفتههای اخالق بوده و در فرهنج

و ادبیجات یجک ملجت ریشجه

داشته و بهدلی بسامل استفاده در میان مردم یجک زبجان بجهلحجا فرهنگج ریشجهدار هسجتنل

(آکسفورد .)2012 ،1بهطورکل  ،ضر المث ها را م توان گفتههجای اسجتعاری دانسجت کجه
در قالب کلیشه و طرحوارههای ذهن پجیشسجاخته در پیکجر یجکزبجان بجهعنجوان راهنمجای
مفاهی فرهنگ هستنل .اینگونة زبان همچنین منسو به میراث فرهنگ یک ملت بجوده و
در میان آحاد مردم در ط سا های متمادی شک گرفتجه و مجورد اسجتفاده آنجان قرارگرفتجه

است؛ ضر المث ها در میان عقایل و افکار مردم عمیقا ریشجهدار هسجتنل و بجا قجو تیربجه و
استلال درک م شونل (گرجیان و مولونیا .)1999 ،به عقیجل گجری ( )1382ضجر المثج
عبارت است از گفتة عامهپسنل کوتجاه کجه نشجاندهنجل واقعیتج عجام اسجت و گجاه بجه زبجان
استعاری است؛ ماننل «سن

غلتان ب آرایش است».

سیلیکا )2002( 2در مقالهای با عنوان «فه و ترییر ضر المث ها در زبان دوم» دو نظریجة

مه و کاربردی را با عناوین «زنییر بزرگ استعاره» 3و نظریة «گسترد مفهومبنیاد» 4ارائه و
معرف کرد .بر اسا

دیلگاه گسترد مفهومبنیجاد ،درک و تفسجیر ضجر المثج بجر اسجا

فراینل ح مسئله است .در این راستا ،این نظریجه بجا حج کجردن مسجئلههجای کوچجکتجر در
جستیوی اهلا

بزرگتر گویشور است .بر اسا

نظریة زنییر بزرگ اسجتعاره ،بسجیاری
1

Oxford
Cieslicka
3
)Great Chain Metaphor Theory (GCMT
4
)Extended Conceptual Basis Theory (ECBT
2
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از ساختارهای زبان به نظامهای ادراک انسان مرتبط هستنل و بیشجتر شجناخت انسجان بجر پایجة
روشهای استعاری تفکر صورت م پ یرد .اصول که در این نظریه م توان به آنهجا اشجاره
کرد عبارتنل از :الف) ریشة عمیق داشتن در فرهن

عجام یجک جامعجه ) ،درک و تفسجیر

مردم تحت تأثیر اص تطابق اسجتعاری 1بجوده و عجالوه بجرآن بخشج از میجراث زبجان یجک
فرهن

در شک گیری نظام مفهوم بشر از پیش ذخیره گردیله است .نکتة بسیار ارزشمنل

این سبک و سیا  2را م توان در ضر المث های که مبتن بر طرحوارههجای تصجویری بنجا

نهاده شلهانل ،یافت .در این مقاله ،به طرحوارههای تصویری معرفج شجله از سجوی گجرین و
ایججوانز ( )2006در پیکججر ضججر المث ج هججای شججما خوزسججتان در گونججة فارس ج دزفججول
م پردازی .
 .5گویش دزفولی
دزفول یک از گویشهای جنو غربج (نجی روز بجاختری) زبجان پارسج اسجت .گجویش
شوشتری نزدیکترین گویش به دزفول به شمار م آیل .گویشوران این دو گجویش مجردم
بوم شهرهای دزفو و شوشتر مج باشجنل .گجویش دزفجول از بازمانجلههجای زبجان پهلجوی
ساسان است که با خجوزی باسجتان آمیختگج هجای داشجته اسجت و درگج ر زمجان کمتجر از

فارس دستخوش دگرگون شله است .محمل معین ( )1391در حاشیة کتجا برهجان قجاطع

چاپ هفت  ،گویش مزبور را یک از سرشاخههای زبان فارس م خوانل .شهرسجتان دزفجو

در شما استان خوزستان واقع شله است و طبق آمارنامه ( )1395استان خوزستان ،پرجمعیت ترین
شهرستان شما استان به حسا م آیل .بنا بر نتای سرشجماری نفجو

و مسجکن مرکزآمجار

ایران ،جمعیت شهرستان دزفو در سا  1395برابر با  443971نفر بوده است.
 .1 .5جمعآوری دادهها
پژوهش حاضر بر اسا

شیو توصیف  -اسجتقرای انیجام پ یرفتجه اسجت و دادههجای مجورد

پژوهش بهشیو مطالعات کتابخانهای جمعآوری گردیلهانجل و ازآنیجای کجه ایجن پجژوهش
Metaphorical Mapping Principle
Register

1
2
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قصل دارد دادههای از پیکر یک گویش بوم را بررس کنل و با توجه بجه ایجن کجه افجراد
مسنتر ،شواهل بهتری از نمایش پارامترهای موجود در یک گویش بوم را دارا هسجتنل ،از
گفتار افراد در محلود سن تقریب باالی چه سا نیز استفاده شجله اسجت .ایجن بخجش از
دادهها از طریق مطالعات میلان از تعلاد هشت نفر بهترتیب چهار نفر مجرد و چهجار نفجر زن
در سطح منطقه بر اسا

ضجبط مکالمجات صجوت جمجعآوری شجله اسجت .دو نفجر از افجراد

گزینششله ب سواد بوده و افراد دیگر در این پژوهش باسواد و دارای مجلارک دانشجگاه
بودهانل .همچنین ضر المث های از سه منبع معتبجر دیگجر تهیجه گردیجلهانجل کجه ایجن منجابع

بججهترتیججب عبارتنججل از-1 :گججردآوری و تحقیججق مث ج هججای تججاریخ دزفججول  ،تججألیف سججیل
محملعل امام ()1373؛  -2مث های دزفول و معجادالت ادبج  ،تجألیف محملحسجن عجر

()1381؛  -3فرهن

گویش شوشتری بهقلج دکتجر محمجلتق فاضجل ( .)1383ایجن منجابع

بهصورت الفبای تنظی شلهانل و در این محلود الفبای ضر المثج هجای یافجت شجل کجه

دارای طرحوار حرکت  ،طرحوار فضا ،طرحوار حی (ظر ) ،طرحوار تعاد (تجوازن)،
طرحوار قلرت  ،طرحوار مهارشلگ  ،طرحجوا اتحجاد ،طرحجوار موجودیجت ،طرحجوار
ارتباط ،و طرحوار همسان بودنل.
 .6بحث و تحلیل دادهها

 .1 .6طرحوارة جابهجایی (طرح حرکتی)

1

یک از انواع طرحوارههای تصجویری کجه انسجان در ذهجن خجود بجه وجودشجان قائج اسجت،

طرحواره های حرکت است .انسان خود ،قجادر بجه حرکجت اسجت و افجزون بجر آن ،حرکجت
اجسام را نیز مشاهله کرده و م توانل حرکت خجود را نسجبت بجه پلیجلههجای اطجرا

خجود

درک کنل ،بنابراین کامال طبیع است که در ذهن خود به وجود چنین طرحوارههای قائج
باشل و برای بسیاری از پلیلههای انتزاع  ،مسیر حرکت همراه با نقطه آغاز و نقطه پایان در
نظر گیرد .عام زمان بهطور صریح یا ضمن و مسیر حرکت در طرحوار جابهجای مطجرح
و در شک گیری این ساختهای زبان در نظر گرفته شجله اسجت .از سجوی گجرین و ایجوانز
path schema

1

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 121 /

( ،)2006ارائة این طرحواره جهت رعایجت اصج اقتصجاد و تعهجل بجه عمومیجتبخشج بجوده
است .نمونهای از این طرحواره در ضر المث گویش دزفول زیر آمله است:
 .1اَگَر دَست مِ رُغنَ داغَ ،هلش بیُ (عر .)34 :1381 ،
/" JDUGDVWHPHURJDQHdoga, helešbiyu./

«اگر در حا روغن داغ کردن برای برن هست  ،رهایش کن و بهتعیی بیا که این کجار
خیل مه تر است».
در این ضر المث به جابهجای و حرکت بهضرورت و تعیی اشاره شله است.

به اعتقاد جانسون ،)1987( 1حرکت انسان و مشاهل حرکت سجایر پلیجلههجا متحجرک،

تیربهای در اختیار انسان قرار داده تا طرحوارهای انتزاع از این حرکجت فیزیکج در ذهجن
خود پلیل آورد و حرکت متضمن گ ر زمان است؛ بنابراین رسیلن از نقطه (الف) بجه نقطجة
( ) نیازمنل زمان است که م توانجل بجهصجورت صجریح یجا ضجمن در طرحجوار حرکتج
مطرح باشل .حا به نمونهای در ضر المث های شما خوزستان در گویش دزفجول توججه
کنیل:
 .2تا شو نرُووی روز ِ جای ِ نَرَس (ضبط مصاحبه).
/WkšoQDUXYLUX]EHMkLHHQDUDVL/

«تا شب به حرکت و رفتن خود در ایجن سجفر طجوالن ادامجه نجله  ،درحرکجت روزانجه
بهجای نم رس ».
در این ضر المث  ،طرحوار مسیر و حرکت به کجار رفتجه اسجت و بجرای مفهجومسجازی
درگ ر زنلگ از این طرحواره استفاده م شود.
 .2 .6طرحوارة فضا

2

 .1 .2 .6باال-پایین

3

یک دیگر از انواع طرحهای تصویری ،طرحوار فضای است .بلن انسان یک حجوز مبجلأ

ایلهآ است ،چرا که برای ما کامال آشنا است و آن را بهخوب م شناسی  .البتجه ایجن بجلان
1

Johnson
spatial schema
3
up-down
2
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معنا نیست که ما از همة جنبه های ایجن حجوزه در درک اسجتعاری مقصجلهای انتزاعج بهجره
م گیری ؛ انلامهای مختلف بلن ماننل سر ،صورت ،پاها و دستها ازجمله بخشهجای ایجن
حوزه هستنل که بهطور خاص در درک مفاهی انتزاع نقشآفرین م کننل .طرحوارههجای
تصوری از تیربیات دریافت و حس نشئت گرفتجه کجه نتییجة تعامج مجا بجا جهجان و محجیط
اطرافمان هستنل .این امرم توانل بر اسا

فیزیولوژی بلن در اییاد تعام با محجیط پیرامجون

خود تولیل مفهوم معناداری کنل .این طرحجواره وضجعیت و موقعیجت پلیجلههجا و چگجونگ
قرارگرفتن آنها را در یک سطح یا سطوح باالتر و پایینتر تعیجین مج کنجل .نمونجهای از ایجن
طرحواره در ضر المث های شما خوزستان در گویش دزفول در ادامه آمله است:
 .3بُون ک رُمس گُرت لیلَش یَه دَمَه (صمیم .)77:1383،
/EXQLNHURPHVJDUWHlilaš\DGDPD./

«بججام کججه فروریخججت ،گردبججاد آن را یججکدم اسججت» (یعنجج اتفججا بججلی کججه افتججاد
ناراحت های آن زود از بین م رود)
در ایججن ضججر المثجج طرح جوار پججایین مججلنظر اسججت .از طرحججوارههججای پججایین بججرای
مفهومسازی اتفا بلکه در معنای ناراحت است ،استفاده گردیله است.
 .2 .2 .6جلو – عقب

1

طرحوارهها یا تصویرها صرفا به روابط مکجان مثج «بجاال -پجایین» محجلود نمج شجونل .ایجن
گوناگون طرحوارهها بر درک استعاری ما از جهان خارج تأثیر م گ ارنجل .انسجان بجا قجرار
دادن خویش در موقعیت رویلادها و پلیلهها در وضعیت جلوتر و یا عقبتر قرار م گیجرد.
این تیربیات ملمو

باعث پیلایش طرحوارههای تصویری م شونل که بسجیاری از مفجاهی

انتزاع را بهصورت تصویری در ذهن مج سجازنل کجه ایجن خجود گویجای معرفج طرحجوار

عقب -جلو است:

 .4نُها خَرون چِه کَه وَن چِه زَحفَرون (فاضل .)89 :1383 ،
/QRKD[DUXQčHNDYDQLče]DKIDUDXQ. /

front -back

1
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«در جلوی االغها چه کاه بگ اری و چه زعفران( ».خر چه م دانجل قیمجت نقج و نبجات
(دهخلا))726 :
 .5مازَش هوا خوَردَه (همان.)97 :1383 ،
/mâzašKDYk[RUGD/

«پشت (کمر) او هوا خورده است» (کنایه از این است که شخص مجوردنظر مجلت را بجه
بطالت گ رانیله و اکنون برایش سخت است که تن به کاری دهل)
در هر دو ضر المث طرحوار جهجت عقجب و جلجو در رفتجار آدمهجا در موقعیجتهجای
ذکرشله بیان گردیله است؛ ل ا طرحوار عقب و جلو در هجر دوی آنهجا بجهخجوب بجه کجار
رفته است.
 .3 .2 .6دور و نزدیک

1

این طرحواره یک دیگر از طرحوارههای تصوری است که از تعام با محیط اطرا
م ج شججود و موقعیججت مکججان انسججان را از اشججیای محججیط اطججرا

خججود بججر اسججا

اییجاد
سججاخت

استعارههای دوری و نزدیک روشن و هموار م سازد و از این پویای استفاده م کنجل و در
نگاشتهای مفهوم در تیربیات روزمره انسان حضوری فعا دارد؛ ماننل:
 .6دیری دوسیَ (عر .)81 :1381 ،
/GLULGXVL\D/

«دوری و بُعل مکان بین دو دوست ،موجب ادامة دوست است!»
 .7د وا نزیک بُوَو (امام.)58 :1373 ،
«د بایل نزدیک باشل( ».همان)59 :1373 ،

GHOYkQH]LNEXYD

در این ضر المث  ،طرحوارههای دور و نزدیک به کجار رفتجه و بجرای درک بهتجر ایجن
ساخت استعاری به جایگاه محبت نیز اشاره شله که علم حضور کس را گوشزد یجا گالیجه
م کنل.

near- far

1
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 .3 .6طرحوارة مهارشدگی
 .1 .3 .6حجم (ظرف)

1

2

انسان به این دلی که مفهوم حی را از رهگ ر احاطه شجلن بجلن خجود در میجان دیوارهجای
مسقف تیربه کرده و آموخته است و نیز ،به این دلی که اشیا را در ظر هجا و مکجانهجای
محاط قرار داده است ،تصاویری ذهن از مصلا های از مفهوم حی در ذهجن خجود پلیجل
آورده است زیرا تیربة احاطه شلن از هر شش سو را از سر گ رانله اسجت ،بنجابراین بجرای
برخ مفاهی موجود در زبان نیز به حی قائ م شود تجا اسجتعار مفهجوم کجه «حالجتهجا

ظر

هستنل» به وجود آیل و اجاز کاربرد پیلا کنل.گویشوران زبانهجای مختلجف ،ابجزاری

را برای حی بخشیلن به پلیلههای انتزاع به کار م برنل .مثا های زیر گویای روشن این
مطلب هستنل:
 .8طا

خوبَه (فاضل .)92 :1383 ،

خوبَه که ما

WkV[XEDNHPkV[XED./

«اگر ظرف را برای درست کجردن ماسجت از آن اسجتفاده مج کنجی تمیجز و سجال باشجل

درنتییه م توان ماست خوب در آن درست کرد» (بجه فجردی اشجاره داردکجه در خجانواده و
محیط مناسب پرورشیافته و درنتییه دارای تربیت پسنلیله و مناسب است)
 .2 .3 .6داخل-خارج

3

یک از تیارب که انسان با آن روبهرو م باشل ،مکانهای اسجت کجه دارای حیج بجوده و

م تواننل نوع ظجر

تلقج شجونل .بجلن انسجان نجوع ظجر

دارای حیج در نظجر گرفتجه

م شود و درنتییه طرحوارههای انتزاع از اجسام فیزیک در ذهن پلیل م آینجل .از سجوی
دیگر ،اجسام اشجاره بجه درون و بیجرون ظجر

هج دارای شجرایط تضجمن هسجتنل ،از جملجه

م توان به عبارتهای ماننل «غر شله» و یا «از فکر بیرون بیا» اشاره کرد که خود نمونهای
از تقاب طرحوار موجود بوده که در نمونههای انتزاع و استعاری گفتار به کار م رود .به
نمونة زیر توجه کنیل:
1

control scheme
containment schema
3
in-out
2
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(عر .)84 :1381 ،

 .9رن

ری َ بین احوا اَدل پُر

«به رن

چهرهام نگاه کن ،تابهحا درون ام پ ببری» (کنایجهای اسجت از ظجاهر انسجان

/UDQJHULPDELQ"DKYkO"DGHORPSRUV. /

که انعکا

و جلوهای از انلرون اوست)

در این ضر المث طرحوار «داخ » و «بیرون» بهکاررفته است.
 .10دیگه اَ جِلل جُومَه (فاضل .)90 :1383 ،
 GLJDDMHOGHǰXPDGDUXPDGD

«دیگر از جلل جامه بیرون آمله است» (یعن بهقلری عاص شله است کجه بجهاصجطالح
به سی آخر زده است)
در این ضر المث طرحوار «خارج» به کجار رفتجه اسجت .جلجل ظجر
انسان بیرون م آیل» مظرو
 .3 .3 .6پر -خالی

اسجت و «طاقجت

آن است.

1

این طرحواره جزو طرحوارههای حیم است .انسان در تیربجه بجا محجیط پیرامجون خجود بجا
ظر های که پر یا خال هستنل ،نوع طرحوار انتزاع را پلیل مج آورد .دلج کجه پجر از
غصه است و پس از گریه کردن از غصه خال م شود ،نمونة بارزی از تیربیات روزمر مجا
از جهان پیرامون است؛ ماننل نمونة زیر:
 .11ه که بین تفنگش پُره (فاضل .)105 :1383 ،
(به شخص عصبان و حاضر به جن

گفته م شود)

در این طرحواره واژ «پر» بهکاررفته است .تفن

 KH\NHELQLtofangašSRUD

ظرف پر از تیجر بجوده کجه آمجاد رزم

است.
 .12دا! خوتَ پَت کن(.ضبط مصاحبه)
 Gk[RWkSDWLNRQ

«مادر! با فریاد کشیلن ،نهاد خود را که پر از درد و غصه است خال کن».

full-empty

1
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در این طرحواره واژ «پت » (خال کردن) به کار رفته است و برای تخلیة غ و غصجه از
نهاد انسان کاربرد دارد.
 .4 .6طرحوارة تعادل (توازن)

1

ش ّ زبان انسان در حیطة تیربه و مفاهی استعاری برمبنای ارتباط فیزیک و فرهنگ محجیط
پیرامون سخنگویان درک م شود؛ بر همین اسا  ،انسانها برای برانگیختن انگیز شجناخت
خود میموعهای از استعارههای مرتبط در ذهجن خجود اییجاد مج کننجل؛ بجرای نمونجه انسجان
مفهوم از تعاد را از سا های اولیة زنلگ خود م آموزد (ازجملجه راه رفجتن ،بجازیهجای
دوران کودک ونوجوان همچون ل ل کردن و یا راه رفجتن بجرروی ریج قطجار) و از ایجن
تیار گ شتة خویش مفهوم ذهن ای را م سازد و به سمت خلق طرحوارهای به نام توازن
پیش م رود .ازجمله ضر المث های را که م توان در ایجن مجورد بجهعنجوان نمونجه مطجرح
کرد عبارتنل از:
 .13هَرچ کٌشت درُ کن (فاضل .)95 :1383 ،
KDUčeNRštiGRURNRQL

«هر چیزی که م کاری ،درو م کن ».
 .14گُو بهگُو کُردَنه (همان.)101 ،

 JREHJRNDUGDQD

«گاو به گاو کردن» (یعن مقابلهبهمثا کردن در معادله ،یعن یک دختر دادهانل و یجک
دختر گرفتهانل)
 .15دو شَک شَکن ،با یَکن (همان.)107 ،

/do šakšaken babe yaken. /

(اینها ماننل دو جریرهانل که با یکلیگر متناسبنل در مورد دو دوست و یجا زن و شجوهر
گفته م شود که اگرچه معایب مشترک دارنل ول با ه جورنل)
در این ضر المث ها به تعاد و توازن اشاره شله است.

balance -schema

1
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 .5 .6طرحوارة قدرتی

1

گاه اه زبان برخ پلیلههای انتزاع و رخلادهای زنلگ را به چش مسجیری مج نگرنجل

که در حا ط کردن آن هستنل .طرحوارههای قلرت آن هنگام مطجرح مج شجونل کجه بجر
اسا

تیربیات عین افراد در مسیر این حرکت ،مانع قرار گیرد .در چنجین حجالت ممکجن

است مانع م کور قاب عبور نباشل و حرکت در مسیر ،قطجع شجله و فجرد متوقجف گجردد .بجه
نمونه ای از این طرحواره در ضر المثج هجای شجما خوزسجتان درگجویش دزفجول اشجاره
م کنی  .این طرحجواره در ضجر المثج هجای موججود شجر گجیالن نیجز یافجت شجله اسجت
(روشن.) 1392،
 .16کارِ زوری صُوری (فاضل .)98 :1383 ،
/NDUH]XULVXUL./

(کس را وادار به انیام کاری کننل صوری است ،عمق و از ته د نیست)
در این ضر المث به قلرت و زور اشاره شله است.
 .1 .5 .6نیروی متقابل

2

انسان در رونل زنلگ خود با دو نیروی متضاد که در برابر هج قرارگرفتجه و در برخجورد بجا

یکلیگر بهمثابة سلّی عظی هستنل روبهروست که هیچیک از این طرفین نم توانل دیگجری
را از صحنه کارزار ح

و یجا خجارج کنجل .سجخنگوی زبجان بجا اسجتفاده از ایجن طرحجوار

انتزاع به گسترش معن در برخورد ،کنش و بره کنش رفتاری درخور ایجن مفهجوم ذهنج
م پردازد و ازآنیای که این طرحواره در پردازش مفاهی در ذهن فرد سخنگو کنتر شجله
و او را بهسمت خلق یک تصور ذهن هلایت م کنل ،م توان آن را همان طرحوار نیروی
متقاب نام نهاد؛ ماننل:
 .17دسَت باال دسَت هه (ضبط و صوت).
/GDVWEDODGDVWKH

(کس در برابر تو و رفتارهای تو نیز وجود دارد)
force schema
counter force

1
2
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 .18تُنل مگو ،تَح نَفَم (عر .)63 :1381 ،
/WRQGPDJXWDKOQDIDPL. /

(حر

تنل و با خشونت به کس مگو تا جوا تلخ نیز نفهم )
1

 .2 .5 .6توانایی
هنگام کاربرد اینگونه طرحوارهها ،انسان تیربهای از مواجه شلن با موقعیجتهجای مختلفج
دا بر وجود یا عجلم وججود نیجرو و توانجای در درون خجود احسجا

مج کنجل و ازآنیاکجه

طرحوارههای تصوری از بلنمنل شلن 2تیربه نشئت م گیرنل ،این تیربجه نیجز از تعامج بجا
اشیای اطرا

هل

ناش م شود؛ مثال انسان م توانل اسلحه را از روی زمین بلنل کنل و با آن بجه

مشخصشله شلیک کنل ،اما توانای بلنل کردن یک کوه را نلارد .همین امر موججب

ساخت و خلق یک طرحواره به نام طرحوار توانای در ذهن انسجان مج شجود؛ یجک پلیجل
انتزاع در ذهن با پلیل عین قیجا

شجله و باعجث اییجاد مفهجوم در ذهجن فجرد سجخنگو

م گردد .در ضر المثج هجای شجما خوزسجتان در گونجة دزفجول ایجنگونجه طرحجواره را
م توان یافت.

 .19دَس که نَتَری گَزی بَوسش (عر .)78 :1381 ،

GDVLNHQDWDULgazi, buseš

«اگر توانای گزیلن دست را نلاری ،آن را ببوس بهتر است».

 .20اَرهَ ِ بلبلون میوَ خوَر بیلنِ ،برگ بلَرَختا نَمهِشتن (عر .)32،35 :1381 ،

 "DUKDPHEROEROXQPLYD[DUELGHQEDUJHEHGHUD[WDnamhešten

«اگر همة بلبالن میوهخوار بودنل ،برگ بجه درختجان بجاق نمج مانجل» (کنایجه از ایجنکجه

همهکس قادر به انیام هر کاری نیست)

 .21هَ تَر درَ هَ تَرَ دوزَ (عر .)128 :1381 ،

 KDPWDUDGHUDKDPWDUDGX]D

«ه م توانل بلرد وه م توانل بلوزد» (در مورد کس به کار م رود کجه هج قجلرت

فتنهانگیزی و ه توانای اصالحگری دارد)

ضر المث های اشارهشله به توانای و علم توانای قلرت فرد اشاره دارنل.
enablement schema
embodied

1
2
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 .3 .5 .6جذب

1

یک دیگر از طرحوارههای تصویری که از تیربة پیشمفهوم و بلنمنجل نشجئت مج گیجرد

طرحوار ج
ج

است.این طرحواره م توانجل بجه فهج و درک سجاختار مفجاهی انتزاعج در

ش ء به سمت ش ء دیگرتأثیرگ ار باشل و با کمجک تجأثیر ایجن نیجروی واردشجله بجه

ظهور برسل .برای نمونه م توان قانون جاذبه «نیوتن» یا ج
یا ج

محبت توسط اخجال نیکجو و

آهن به آهنربا را مثا زد .به نمونههای اشارهشله در زیر توجه م کنی :

 .22هَر جا آشَ ای فراَش(.عر )122 :1381 ،
KDUMDâšafarâša. /

«هرجای که سفرهای گسترده باشل ،او خود را فراش آن مح م دانل( .به فجردی گفتجه
م شود که در تمامکارها چه به او مربوط باشل و یا نباشل دخالت کرده و تنها جج

سجفره

و یا موقعیت خاص م شود؛ فرد ملاخلهجو را گوینل که به جهت ج ابیتهجای موججود بجه
سمت سو پیلا م کنل که گاه به وی مربوط نبوده ول در هر وضعیت به دخالجت خجود
ادامه م دهل)
 .4 .5 .6انسداد (مانع)

2

طرحوار انسلاد ازتیربة انسان در مسیری که با آن مواجه شله تصجویری انتزاعج سجاخته و

از تیارب که از ویژگ های ساختاری مختلف ازجمله فیزیک  ،زیست و شجناخت اوسجت،
تأثیر م پ یرد؛ بر همین اسا  ،این طرحوارهها بر پایة ایجن تیجار شجک مج گیرنجل و بجه
ذخیره شلن ساخت تصویری در ذهن فرد گویشور م انیامنل و در ادامه ،حصجو شجناخت
را در ذهن فرد سخنگو در پ خواهنل داشت؛ برای نمونه م تجوان برخجورد شج ء بجا شج ء
دیگر و کوبیجلن مجیخ بجه سجطح محکج ماننجل یجک دیجوار را مثجا زد .بجه نمونجة زیجر در
ضر المث اشارهشله دقت م کنی :
 .23آخرِ شُوخ او دَعوا (فاضل .)100 :1383 ،
 D[HUšR[L"DZDOHGDDZD
attraction
blocking

1
2
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«آخر شوخ کردن او دعواست» (هشلاری است به بعضج افجراد کجه بجیش از انجلازه
شوخ م کننل و حل نگه نم دارنل؛ دعوا نوع مجانع بجرای جلجوگیری از شجوخ کجردن

بیش از انلازه محسو م شود)
 .5 .5 .6مقاومت

1

طرحوار مقاومت را م توان آخرین نوع از طرحوارههای مطرحشله در این بخش دانسجت.
تیربة افراد در مقاومت کردن و یا مقاومت در برابرنیروی واردشله از ش ء به ش ء دیگجر،
باعث م شود کجه انسجان بجهطجور انتزاعج بجرای پلیجل مجورد مشجاهله در اطجرا

خجویش

مفهوم مبن بر مقاومت قائ شود .برای نمونه مقاومت یک ملت در برابر دشجمنان خجود و
مقاومت دیوار سّل در برابر آ تیمیعشله جزو مفاهیم هسجتنل کجه در ذهجن بشجر ظجاهر
شله و از تیربههای حس انسان مشتق م شونل و با این تیربهها رابطه دارنل؛ ماننل:
 .24نَ بنلییُ ک بُرُم ،نَ چوویی که اشکُ ( .ضبط مصاحبه)
 QDEDQGL\HPNHERURPQDčuviyHPNHeškom

«نه طناب هست که کس بتوانل آن را ببُرد و نه چوب هست که کس تجوان شکسجتن آن
را داشته باشل» (این ضر المث  ،برمقاومت و تحم سخت ها تأکیل و اشاره داشته و از ایجن
رو یک مفهومسازی انتزاع را در گویشوران این منطقه پلیل آورده است)
 .6 .6طرحوارة اتحاد

2

 .1 .6 .6اتحاد

انسان روزانه با مواردی از بهه پیوستگ و یک شلن اشجیا بجا همجلیگر در محجیط پیرامجون

خود مواجه م شود؛ ازجمله مج تجوان بجه پیونجل چنجل آبرفجت بجه رودخانجه ،پیونجل افجراد بجا
هملیگر و اتحاد چنل کشور با یکلیگر اشاره کرد؛ ازاینرو انسان با کسب تیربههای مادی
خود از جهان خارج به سمت ساخت مفاهی انتزاع سو پیلا م کنل و بجا گسجترش آنهجا،
طرحوارههای در ذهن خود تولیجل کجرده ودرگفتجار روزمجره خجویش بجهخجوب بجه نمجایش
م گ ارد .برای نمونه م توان مورد زیر را بیان کرد:
resistance schema
unity scheme

1
2
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 .25کَلَنل و کُوپین که مه هوش اُفتاد هَله بِه هَله دَر نَمرون( .ضبط مصاحبه)
 .DODQGXkopinke me houšRIWLGKDODEHKDODGDUQDPURYHQ

«اگر کلنل وکوپین (ابزارهای بنای ) در خانهای با هج وارد شجونل ،زمجان طجوالن طجو

خواهل کشیل تا دوباره آرامش به خانه و صاحبان خانه برگردد» (این ضر المثج بجه اتحجاد
کلنل وکوپین اشاره دارد)
 .2 .6 .6جز و کل

1

آخرین گونه از انواع طرحوار اتحاد طرحوار جز-ک م باشل .ازآنیای که تیربة انسان
خجود ،کجه نشجانگر ویژگج هجای کج بجهججز

رابطة بسیار نزدیک با مفاهی و اشیای اطرا

هستنل ،دارد ،انسانها به ساخت ذهن روی م آورنل و طرحوارهای خلق کجرده کجهکمجک
شایان در درک مفاهی اطرا

خواهل کرد (ماننل مشاهل ریشه و برگ گیاهان ،بجهعنجوان

جزئ ازک گیاه ،در خانجه ،بجه عنجوان جزئج از کج خانجه و هجر کجلام از اعضجای بجلن
بهعنوان جزئ از ک بلن) .این طرحواره نیز در ضر المث های موججود شجر گجیالن نیجز
یافت شله است (روشن) 1392،؛ ماننل:
 .26تکه َش پ نیل (ضبط مصاحبه).
WHNHšDSHQLG

«بنل زیرشلواری او را انلازه گرفت» (کنایه از نقطه ضعف فرد اشارهشله دارد؛ در اینیجا
«تکه» جزئ از ک شلوار م باشل)
 .27چاالشَ وَرزَنیل( .صمیم )90 :1384 ،

/ čaODšDYDU]DQLG

«پارچههای شلوار خود را باال کشیل» (در این ضر المث به «پارچه» بخش پایین شلوار
بهعنوان «جزء» از ک شلوار اشاره گردیله است)
.28ک جُومَنه دُخت؟ وان که یَقنَه دُخت( .ضبط مصاحبه)

NLMRPDQDGR[WYDQNH\DJDQDGR[W

part- whole

1
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«چه کس پیراهن را دوخت آنکس که یقه را به پیراهن دوخت» (در این ضجر المثج
«پیراهن» بهعنوان ک میموعه و «یقه» جزئ از ک محسو شله است)

 .7 .6طرحوارة ارتباط

1

دنیای پیرامون ما از ارتباطات انسان (ماننل رابطجة معلج بجا شجاگرد خجود ،ارتبجاط فرزنجل بجا

واللین خود ،داشتن ارتباطات عاطف و فیزیکج ) و پیجامهجای کجه حجاوی عبجارات مسجتق
زبان هستنل ،پرشله است ،و انتقا پیام در آن از گوینله به شنونله به طجر مختلجف انیجام
گردیله است .این ارتباطجات باعجث بجه وججود آمجلن طرحجوار ارتبجاط در ذهجن گویشجور
م گردد و ساخت و به کارگیری آنها ،نشجاندهنجل رایج بجودن ایجن مفهجوم در ارتباطجات
انسان است؛ ماننل:
 .29د و دینت پیوُم یک ن (.ضبط مصاحبه)
GHORGHLQHWSH\RP\HNLQH

(در ارتباط با فرد گوینله «د و دینت» یعن آن چیزی در نیت و قلب و زبان که بجا

ه بایل در یک جهت باشنل ،ه سو نبودهانل .این ضر المث به ه سو نبودن و علم
ارتباط د و زبان اشاره دارد).
 .8 .6طرحوارة همسانی

2

انسانها در زنلگ روزمرهشان همواره بجا تیربجههجای روبجهرو هسجتنل کجه از ویژگج هجای
یکسان و تشابههای برخوردارنل؛ ماننل تشابه عاطف  ،رفتجاری ،گفتجاری و ظجاهری .بجه ایجن
ترتیب ذهن انسان از طریق مشاهله و درنتییة تعام بجا جهجان و محجیط اطجرا  ،در جهجت
سججاخت طرحججوار همسججان بججهصججورت انتزاع ج فعججا گردیججله و باعججث ظهججور آنهججا در
ساختهای زبان و گفتار سخنگویان زبان م گردد.
 .30کُلشون اَیَ قَماشن( .ضبط مصاحبه)
 /kolšXQ"D\DTRPDšHQ
contact scheme
consistency scheme

1
2
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«همة آنها از یک جنس هستنل »(یعن دارای خصوصیات مشابه م باشنل)
 .31تَرَ به تیرَش بَرَ ،پیاز به ریشَش بَرَ(.ضبط مصاحبه)

Wara be tirašHEDUDSL\Dᶺz be rišašHEDUD

«تره به تیره خود شباهت دارد و پیاز بهنوبه خود به ریشه و منشجأ خجود تشجابه و همسجان
دارد»
این ضر المث ها به همسان و شباهت افراد ازنظر اخالق و رفتاری اشاره دارنل.
 .9 .6طرحوارة موجودیت

1

یک دیگر از نمونههای طرحواره ،طرحوار موجودیت است .فجرد گویشجور بجا اسجتفاده از

محیط پیرامون خود درم یابل که اشیا دارای یک سجری مختصجات و ویژگج هجای هسجتنل
که آنها را از دیگر موججودات زنجله متفجاوت نمجوده اسجت .ایجن خصوصجیتهجا مج تواننجل
بویای  ،شنیلاری ،حس المسه و حت چشیلن را شام شونل .این ویژگ های مختلجف اشجیا
در اطرا

انسان ،باعث خلق و ساخت طرحوار موجودیت در ذهن فرد گوینله گردیجله و

بهصورت انتزاع گسترش م یابل .به نمونههای از این قبی طرحواره اشاره م گردد:
 .32دُختَرحُسنش جُهازِش( .ضبط مصاحبه)
 GR[WDUhosnešjohazeš

«حُسن و زیبای دختر بهترین جهیزیه برای او است» (در این ضر المث حسن و زیبجای

ظاهری و باطن دختر بهعنوان ش ء در نظر گرفتهشله که مج تجوان آن را بجهعنجوان سجرمایة
وی تلق کرد)
 .33تَشت رِسوی اَ ری بوُن اُفتیلَه(.ضبط مصاحبه)
 WašWHURVYRHH"DUHHERRQ"RIWLGDK

«تشت رسوای از روی پشتبام به پایین افتاده است» (در این ضر المثج  ،رسجوای کجه
یک امر ذهن  -انتزاع محسو م شود ،بهعنوان یک ش ء در نظجر گرفتجه شجله و اشجاره
به ب آبروی دارد)
 .34د اشکَسَنَه هیچ بنَل زن نَتره بَنل زَنه(.ضبط مصاحبه)

 /dele ešNDVDQDKHFᵛEDQG]DQLQDWDUDEDQG]DQD
existence scheme

1
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«د شکستهای را هیچ رفوگری نم توانل رفوگری کنل» (قلبج کجه شکسجت بجهسجخت
م توان آن را دوباره به دست آورد)
در این ضر المث  ،د به منزلة یک قوری یا جام در نظر گرفته شله است کجه شکسجته
م شود و هیچکس نم توانل آن را دوباره بازیاب کنل)
در این پژوهش ،با در نظر گرفتن مقولهبنجلی مجا از جهجان خجارج و یجافتن شجباهتهجا و
همسانسازی در فراینل انتزاع بودن ،رفتاری مبتن بر کارکرد ضر المث ها و ارتباط آنهجا
با محیط پیرامون آنها توصیف گردیل .پس از بررس و تیزیهوتحلی دادهها ،میزان فراوان
طرحوارههای موجود در ضر المث های شما خوزستان در گویش دزفول به دست آمل.

شکل  :1میزان فراوان طرحوارههای موجود در گویش دزفول

توزیع کل میزان فراوان طرحوارههای یافجتشجله در پیکجر زبجان ضجر المثج هجای
دزفول در قالب طرحوارههای تصویری گرین و ایوانز ( )2006در نمودار دایرهای باال نشان
داده شله است .در این نمودار نشجان داده مج شجود کجه طرحجوار حیمج از میمجوع کج
طرحوارههای یافتشله تعلاد بیشتری را به خود اختصاص داده است در حال که طرحجوار
اتحاد تنها  3نمونه از این آمار را به خود اختصاص داده است .ایجن نتییجهگیجری بیجانگر ایجن
نکته است که گویشوران دزفول بیشتر از طرحوارههای حیم در ضر المثج هجای رایج
خود استفاده م کننل.
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 .7نتیجهگیری

در این مقاله کوشش شله است تا براسا

دیلگاه گرین و ایوانز ( )2006ضر المث هجای

گویش دزفول و همچنین چگونگ معرف بهینة مفاهی تصویری بررسج شجونل و صجحت
این مل مورد سنیش قرار گیرد .پس از بررس شواهل مشخص گردیل که ضر المثج هجا
در گویش دزفول شما خوزستان از کفایت الزم در قالب کل طرحوار موجود در مجل
مطرحشله از طر

گرین و ایوانز ( )2006برخوردار هستنل .بهدنبجا جمجعآوری و بررسج

شواهل ،نتای زیر به دست آمل:
 نگرش که در این مقاله بهعنوان مبنای طرحوار مفهجوم مطجرح گردیجل ،امکجان
توجیه شواهل موردنظر در معن شناس شناخت را فراه م آورد.
 طرحواره ای که جانسون ( )1981بهعنوان یک از ساختهای مفهوم موردتوججه
معن شناسان شناخت مطرح کجرد ،از اعمجا و رفتارهجای محجیط پیرامجون نشجئت
گرفته و باعث ساخت مفهوم بنیادی نگردیله و همچنین برای انلیشجیلن دربجار
امور انتزاع تر به کار رفته است .در شواهل مشاهله شله ،درصل فراوان طرحوار
حیم نسبت به سایر طرحوارهها قاب توجه بوده است.
 با بررس طرحوارههای مورد مطالعه مشخص شل که در مقولجهبنجلی مجا از جهجان
خارج ،طرحوار همسان بر اسا

بسامل دارای مقبولیت بیشتری اسجت؛ همچنجین

مشخص شل که شباهتها و همسانسازیها با توججه بجه انتزاعج بجودن آنهجا قابج
توجیه م باشل.
 از شواهل بهدستآمله م توان نتییهگیری کرد کجه ابجزار اصجل کجنش انسجان در
طبیعت ،دسترس بج واسجطة او بجه بجلن خجود اسجت؛ در بسجیاری از اسجتعارههجای
مفهوم  ،انسانهجا بجرای درک امجور انتزاعج از مفجاهی مربجوط بجه بجلن اسجتفاده
کردهانل که این ویژگ دردادههای جمعآوریشله مشهود است.
 بجججا بررسج ج شجججواهل یافجججتشجججله ،طرحج جوار اتحجججاد کمتجججرین فراوانج ج را در
ضر المث های بررس شله دارد که این منیر به سجاخت انتزاعج امجور در قالجب
گستردگ مفهوم استعارهای شله است.
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 تمام شواهل بررس شله در این مقالجه نشجان مج دهجل کجه تعامج تیربجه و محجیط
پیرامون ،موقعیتهجای جررافیجای  ،سجبک و سجیا زنجلگ  ،تعامج بجا حیوانجات،
عناصر محیطزیسجت آدمج و کسجبوکجار و تیجارت مج توانجل در شجک گیجری
طرحوارههای انتزاع و در شک گیری ضر المث ها و استعارههای مفهوم نقش
ارزنلهای را در گفتار مخاطبان ایفا سازد.
منابع
افراش  ،آزیتا« .)1390( .نگاه به معن شناسج شجناخت  ».برگرفتجه در تجاریخ  20اردیبهشجت
> http://lingoistica.com/articles>.1391

امام ،سیلمحمل عل ( .)1373مث های تاریخ دزفو  .دزفو  :همراه.
خلف تبریزی ،محمل حسین ( .)1335برهان قاطع  .ویراستة محمل معین .تهران :امیرکبیر
دبیر مقلم ،محمل ( .)1378زبانشناس نظری :پیلایش و تکوین دستور زایش  .تهران :سخن.
دهخلا ،عل اکبر ( .)1330لرتنامة دهخلا .تهران :دانشگاه تهران.
روشن ،بلقیس (1392الف) .مقلمهای بر معناشناس شناخت  .تهران :نشر عل .
روشن ،بلقیس(« .) 1392در مبنای طرحوارهای استعارههای موجود در ضر المث های شر

گیالن» .زبان شناخت .پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگ  .سجا چهجارم .پجاییز و

زمستان .شمار ( 2پیاپ .)8

سوسور ،فردینان ( .)1378دور زبانشناس عموم  .ترجمة کوروش صفوی .تهران :هرمس.

صمیم  ،احمل صاد ( .)1384فرهن
عبلالکریم  ،سسیله ( .)1393فرهن

واژگان :گویش دزفول  .تهران :نشانه.
توصیف زبانشناس شناخت  .تهران :نشر علم .

عر  ،محمل حسن ( .)1381مث های دزفول  ،معادالت ادب  .دزفو  :افهام.

فاضل  ،محمل تق ( .)1383فرهن
گججری ،مججارتین ( .)1382فرهن ج

گویش شوشتری .تهران :پارینه.
اصججطالحت ادب ج (در زبججان انگلیس ج ) .ترجمججة منصججوره

شریفزاده .تهران :پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگ .

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

Asgari, Tayebeh (2013). "The Study of Image Schemas in Hafez Poems:
Cognitive Perspective". International Journal of Language and
Linguistics. vol 1. No 4. pp.182-190.
doi:10.11648/j.ijll.20130104023.
Cieslika, Anna (2002)."Comprehension and Interpretation of Proverbs in
L2". Stydia Anglica Posnaniensia. 37. pp.173-200.
Evans,Vyvyan & Melanie Green (2006). Cognitive Linguistics: An
Introduction. Edinburgh University Press.
Gorjian, Bahman & Molina, Synlett (Tr.) (1999). The Concise
Dictionary of Proverbs. J. Simpson (ed.).Oxford University Press.
Herskovits, Annette (1986). Language and Spatial Cognition: An
Interdisciplinary Study of the Prepositions in English. Cambridge:
Cambridge University Press.
Honeck, Richard P. (1997)."A Proverb in Mind: The Cognitive Sciences
of Proverbial Wit and Wisdom". Mahwah, NewJersey: Lawrence
Erlbaum Associate, Inc.
Johnson, Mark. (1987). The Body in Mind: The Bodily Basis of Meaning,
Imagination, and Reason. The University of Chicago Press.
Krzeszowski, Tomaz P. (1993). The Axiological Parameter in Perconceptual Image Schemata. Berlin: Mouton de Gruyter.
Lakoff, George & Mark Johnson (1980). Metaphors we Live by.
Chicago: The University of Chicago Press.
Lakoff, R. (1990). "Extract from Language and Women`s Place". The
Feminist Critique of Language: A Reader. D. Cameron (ed.).
London & New York: Routledge. pp. 221-234.
Langacker, Ronald W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. vol
11. Standford, CA: Standford University Press.
Mandler, Jean M. (2004). The Foundation of Mind: Origins of Conceptual Thought. Oxford University Press.
Mandler, Jean M. & Cristobal Pagan Canovas (2014). "On Defining
Image Schema". Language and Cognition. Avalible on CJO2014.
doi:10.1017/langlog.2014014.
New Oxford American Dictionary(2012) (3rd Edition). Reference Type:
English Dictionary. Current Version: Oxford Dictionary of English
(3rd Edition).

 بررسی طرحوارههای موجود در ضربالمثلهای شمال خوزستان در گویش دزفولی/ 138

Rohrer, T. (2006). "Three Dogmas of Embodiment: Cognitive Linguistics as a Cognitive Science". Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Applications. R. Dirven, G. Kristiansen & M.
Achard (eds.). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Sweetser, Eve (1990). From Etymology to Pragmatics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Talmy, Leonard (2000). Toward a Cognitive Semantics (2 vols). Cambridge, MA, MIT Press.
Tomkins, Penny & James Lawley (2000). "Methaphors in Mind".
Transformation Through Symbols Modelling Developing Company
Press.
Yu, Ning (2003). "Chinese Metaphors of Thinking". Cognitive Linguistics. pp. 14-2/3.
Ziemke, Tom, Jordan Zlatev & Roslyn M. Frank (eds.) (2007)."Body,
Language, and Mind: Embodiment". Berline: Mouton de Gruyter.

Journal of Language Research (Zabanpazhuhi)
VOL. 10, NO. 24, 2017
http://jlr.alzahra.ac.ir

A Linguistic Study of Image Schemas in the Body of
Proverbs in Northern Khuzestan in Dezfuli Dialect1
2

Mohammad Paknezhad
3
Elkhas Veysi
4
Mahmood Naghizadeh

Received: 2016/01/20
Accepted: 2017/01/23

Abstract
In the present research, the common metaphors in body of proverbs in
northern Khuzestan within the framework of cognitive semantics, based
on Evans and Green Schematic Model (2006) are studied. Recordings of
languages and dialects plays an important role in preserving language and
cultural transmission from one generation to another one.Therefore, one
reason of gradual loss of local languages may be attributed to the lack of
literary texts. In this regard, proverbs as a component of culture, national,
personal and social identity are significant. Proverbs can play a major role
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in transferring and recognizing concepts and language studies. The role of
proverbs and discovering their cognitive structure in regard with the
surrounding environment can have a major effect on how to select topics
and their purposeful processing in Iranian dialects. Therefore, the need for
this study in the framework of cognitive semantics is of great importance.
The present study was done through descriptive –inductive method and
some data were gathered based on a field study of local speakers. Results
of the study revealed that the interaction between experience and
environment in forming schemata and conceptual metaphors have a
valuable role which appear as practical concepts in audience discourse.
Furthermore, the overall schema types specified in Green and Evans
Model (2006) including space schema, containment schema, force
schema, unity schema, and existence schema were traced in proverbs of
Dezfuli Dialect in the north of Khuzestan.
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