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Abstract  
Proverbs, in the reflection of culture and individual and social identity, is 
one of the most important categories in language studies. People of every 
society and ethnicity use different methods and convey their meaning in the 
form of cultural and literary delicacies to others. Considering the importance 
of image schemas in cognitive semantics as one of the most important 
linguistic mechanisms and due to little study and research on Iranian 
proverbs and dialects, the need for this research was doubled. The question 
in this study is to check out the frequency and type of imaginary schemas 
used in Tehrani proverbs and find out the proverbs without mental schemas. 
The descriptive-analytical and qualitative method is employed to investigate 
the schemas of metaphors in the body of Tehrani proverbs based on the 
Evans and Green’s schemas model (2006) according to cognitive semantics. 
The statistical population includes the book Ghand-o-Namak (all Tehrani 
proverbs), in the form of purposeful sampling and contains 2000 proverbs. 
The results indicate that general types of image schemas such as 
containment, path, directional and force schemas are found in Tehrani 
proverbs, but the containment schemas have the highest frequency compared 
to other schemas, which is due to the urban lifestyle in the formation of this 
type of mental schemas and its metaphors. 

Keywords: Cognitive Semantics; image schemas; metaphor; Tehrani 

proverb. 
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Introduction 

Cognitive linguistics is one of the most important branches of 

cognitive science in linguistics that has created effective tools and 

methods for analyzing various texts. An important part of our verbal 

communication is metaphors, and cognitive linguists believe that 

metaphor is essentially a cognitive phenomenon, and that what 

appears in language is merely a manifestation of that cognitive 

phenomenon. Therefore, they believe that metaphor refers to any 

understanding and expression of abstract concepts in the form of more 

tangible concepts. Research in the field of cognitive sciences and 

cognitive linguistics so far as schemas are concerned shows that 

schemas are based on abstract concepts and play a fundamental and 

effective role in understanding scientific, cultural, and literary 

concepts that are also based on abstract concepts. Therefore, having 

their main concepts will affect their deeper and more complex 

concepts. In this research, an attempt has been made to study the types 

of schemas hidden in Tehrani proverbs by using these concepts. The 

authors intend to find out which category of tangible concepts the 

Persian speakers use to express abstract concepts through 

metaphorical tools and mental schemas, in order to gain a better 

understanding of Persian language proverbs. 

Research Questions 

By adopting a historical approach extracting Tehrani proverbs from 

the book Ghand-o-Namak, we will try to answer the following 

questions. 1) According to Evans and Green (2006) theory, what are 

the image schemas used in the body of the research? 2) Is the 

frequency of the schemas the same or different? 3) Are there proverbs 

without a mental schema? How many proverbs lack imaginative 

schemas? 
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Methodology 

In this study, in order to qualitative analyze and describe the content 

of the Tehrani proverbs, we have examined the subject of imaginary 

schemas from the perspective of Evans and Green (2006). The 

statistical population consists of all Tehrani proverbs (about seven 

thousand) from the book Ghand-o-Namak by Jafar Shahri. Of these, 

2,000 proverbs make up the sample size of the research. Then, we 

counted the frequency of all the schemas used in the proverbs and 

showed their frequency in the form of diagrams in a comparative way. 

From this volume, a number of proverbs are extracted and the types of 

containment, path, force, spatial, balance, consistency, and existence 

image schemas are purposefully selected, described, and analyzed in 

accordance with Evans and Green's mental schemas.  

Results 

In this research, an attempt was made to evaluate the validity of this 

approach based on the view of Evans and Green (2006) and show how 

to optimally introduce the conceptual concepts. The results showed 

that the Tehrani proverbs have the necessary capability and adequacy 

in the form of schemas in the introduced model. In response to the 

first question, the results showed that the general types of schemas 

presented by Evans and Green can be found in Tehrani proverbs, 

despite the significant differences in the extent to which they are used. 

In response to the second question, which considered the frequency of 

schemas, we found that the metaphorical expressions based on 

containment schema with a slight difference in spatial schema, and 

next in consistency schema, had the highest frequency among the 

Tehrani proverbs. They have had a cognitive justification for this. As 

far as the model suggested by Johnson (1987) is concerned, the human 

body is the first container at his disposal that can be called a 

containment scheme. Based on the containment scheme of experience 

that man has from his physical existence to occupy a part of space, it 
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makes possible for him to understand the abstract concept of 

containment. In this study, containment schema has the highest 

frequency compared to other schemas with 382 schemes. The spatial 

scheme was in the second place with a slight difference (306 schemas) 

and the consistency scheme was in the third place with 272 schemas, 

which can be justified by the mental inclination of the people of 

Tehran by imitating what is around them. In response to the third 

question, the results of the studies showed that out of the total number 

of the proverbs studied, 258 proverbs without schemas were obtained, 

which is a small number compared to the proverbs with mental 

schemas. Evidence shows that the geographical location and the urban 

lifestyle have an important role in the formation of mental schemas 

and the construction of metaphors related to them. 
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 چكیده
های بااهمیت در نگ و هویت فردی و اجتماعی یکی از مقولهها در انعکاس فرهالمثلضرب

های گوناگون استفاده شود. مردم هر جامعه و قومی از روشمطالعات زبانی محسوب می

نظر  .رسانندهای فرهنگی و ادبی به گوش دیگران میکنند و منظور خود را در قالب ظرافتمی

ترین عنوان یکی از مهمناختی، بهشناسی شهای تصوری در معناوارهبه اهمیت طرح

ها و المثلسازوکارهای زبانی، و از آنجا که مطالعه و پژوهش چندانی درخصوص ضرب

 نمود.های ایرانی صورت نگرفته است، ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان میگویش

فته در کاررهای تصوری بهوارهمسئلۀ پژوهش حاضر این است که تعداد فراوانی و نوع طرح

وارة ذهنی نیز در آن یافت های فاقد طرحالمثلهای تهرانی چیست و آیا ضربالمثلضرب

به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و از نوع کیفی است، هدف از این پژوهش که شود. می

                                                                                                                   
  .نویسندة مسئول() شناسی، پژوهشگر دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندکتری زبان. 0

 fatima92874@yahoo.com 

http://orcid.org/0000-0002-6272-0615 
 .دانشیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 5

http://orcid.org/0000-0002-1094-4318 

http://orcid.org/
http://orcid.org/


 0011 پاییز و زمستان، 01، شمـارة 5سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

121 

 

 های تهرانی برمبنای مدلالمثلهای موجود در پیکرة ضربای استعارهوارهبررسی طرح

است.  شناختی و در چارچوب معناشناسی (2006) گرین و ایوانز تصوری یهاوارهطرح

صورت های تهرانی( است که بهالمثل)همۀ ضرب قند و نمکجامعۀ آماری تحقیق شامل کتاب 

ها نتایج بررسی المثل از این کتاب استخراج شده است.هزار ضرب5گیری هدفمند، نمونه

وارة حجمی، حرکتی، های تصوری، ازجمله طرحرهواحاکی از آن است که انواع کلی طرح

شود؛ ولی مقدار فراوانی های تهرانی یافت میالمثلوارة قدرتی، در ضربجهتی و طرح

هاست که این امر خود ناشی از سبک زندگی شهری وارهوارة حجمی بیشتر از سایر طرحطرح

 های مربوط به آن است.استعاره های ذهنی ووارهگیری این نوع از طرحو نظام زندگی در شکل

 المثل تهرانی. ضرب استعاره، ذهنی، هایوارهطرح معناشناسی شناختی،های کلیدی: واژه

 . مقدمه1

 و ابزارها که است شناسیزبان علم جدید هایگرایش از یکی 0شناختی شناسیزبان

 از همیم است. بخش آورده وجودبه مختلف متون تحلیل برای های مؤثری راروش

 دهند.  می تشکیل 5هاکالمی ما را استعاره ارتباط

 در است ممکن که شوندمی ما زندگی وارد خودانگیخته و قدری طبیعیبه هااستعاره

  زیستی فرایندهای و هاپدیده از بسیاری مانند و نکنند خود جلب به را توجهی عمل

 است کافی کنند. اما جلوه یینتب و توصیف از نیازبی ساده و دیگر، ارتباطی و روانی

 شاید و پیچیدگی متوجه تا کنیم مطالعه و اندکی بررسی را هااستعاره ترینساده حتی

 زبان و انگیزشی هیجانی عاطفی، هایجنبه شویم. در استعاره، هاآن ضرورت و اهمیت

 گویال و آمیزندمی درهم شناختیزبان و شناختی، منطقینشانه ساختاری، هایجنبه با

 جدا خود خاستگاه یا زمینه از آسانیبه که آورندپدید می پذیریانتقال و سیال موجز،



  فاطمه جمشیدی و همکار                ...های تهرانیالمثلهای ذهنی موجود در ضربوارهبررسی طرح
 

121 

 

ها توان استعارهگسترند. درواقع به یک اعتبار میدامن می جدیدی قلمروهای به و شده

 (. 30: 0331زاده، یافتگی در معنا دانست )قاسمرا بسط

در  جدید هایگرایش و شناختیوم عل مهم هایشاخه از یکی شناختی شناسیزبان 

 به گذرد،نمی آن شکوفایی اوج از بیشتر دهه چند شناسی است. اگرچهزبان

 گرا(نقش و گرا)صورت زبانی رویکردهای دیگر با تقابل در های چشمگیریپیشرفت

 ساختار و شناختی مفاهیم زبانی، مطالعات همانند مختلفی هایدر حوزه و یافته دست

 به که است رویکردی شناختی شناسیاست. زبان یافته و گسترش کاربرد نامع عمومی

 این در نگرد.می اطالعات انتقال و پردازش دهی،سازمان برای ایوسیله عنوانبه زبان

های پژوهش (.05: 0315راد، است )یوسفی ذهنی تصوری نظام از زبان نمودی رویکرد،

 3هاوارهشناسی شناختی در حوزة طرحنگرفته در عرصۀ علوم شناختی و زباصورت

ها بربنیان مفاهیم انتزاعی است و بر درک مفاهیم علمی، وارهحاکی است که طرح

ها نیز برمبنای مفاهیم انتزاعی هستند، نقش اساسی و مؤثر ایفا فرهنگی و ادبی که آن

مفاهیم  تر وها بر دریافت عمیقکنند. بنابراین برخورداری از مفاهیم اصلی آنمی

 تر آن اثرگذار خواهد بود.پیچیده

گیری از این مفاهیم، انواع واسطۀ بهرهدر این پژوهش، سعی شده است تا به

های تهرانی بررسی شود. به عبارت دیگر، هدف از المثلهای نهفته در ضربوارهطرح

در  های تهرانیالمثلکاررفته در ضربهای مختلف بهوارهاین تحقیق شناسایی طرح

حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی  بازتعبیر تجربۀ انسان است. از این رو پژوهش

های موجود در پیکرة ای استعارهوارهانجام شده و از نوع کیفی است، به بررسی طرح

و  (2006) 5گرین و ایوانز 0تصوری هایوارهطرح های تهرانی برمبنای مدلالمثلضرب

قند جامعۀ آماری تحقیق شامل کتاب پرداخته است.  6تیشناخ شناسیدر چارچوب معنی
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هزار 5گیری هدفمند، صورت نمونههای تهرانی( است که بهالمثل)همۀ ضرب و نمک

 اند از:های پژوهش عبارتپرسش المثل از این کتاب استخراج شده است.ضرب

ایوانز و گرین کاررفته در پیکرة مورد نظر، مطابق با نظریۀ های تصوری بهوارهـ طرح

 ای هستند؟وارهاز چه نوع طرح(، 2006)

 ها یکسان است یا متفاوت؟وارهـ تعداد فراوانی طرح

شود؟ چه تعداد از وارة ذهنی نیز یافت میهای فاقد طرحالمثلـ آیا ضرب

 های تصوری هستند؟ وارهها فاقد طرحالمثلضرب

 زبانان به کمک ابزارفارسی در این پژوهش، نگارندگان قصد دارند نشان دهند

 بهره انتزاعی مفاهیم بیان برای ملموس مفاهیم دسته کدام از های ذهنیوارهاستعاره و طرح

دست یابند.  فارسی زبان هایالمثلازضرب بهتری شناخت به رهگذر این تا از برند،می

هرانی مستخرج از کتاب های تالمثلمدار که پیکرة آن را ضرببنابراین با اتخاذ رویکردی پیکره

 های پژوهش هستند. دهد، درصدد پاسخ به پرسشتشکیل میقند و نمک 

ها المثلکاررفته در ضربهای بهوارهدر این تحقیق، فهرستی از فراوانی تمام طرح 

ها نشان داده شده است. ای، فراوانی آنصورت مقایسهشمرده شده و در قالب نمودار، به

های تصوری حجمی، وارهها استخراج و انواع طرحالمثلدی از ضرباز این حجم، تعدا

شیوة هدفمند انتخاب گردیده و حرکتی، قدرتی، فضا، تعادل، همسانی و موجودیت به

 های ذهنی ایوانز و گرین، توصیف و تحلیل شده است.  وارهمنطبق بر طرح

 . پیشینۀ تحقیق 1ـ1

 ةوارطرح» در پژوهش خود با عنوان  (0310محمدی آسیابادی، صادقی و طاهری )

وارة حجمی در برخی به بررسی طرح« حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی

وارة اند که از طریق طرحپرداخته و نتیجه گرفته مثنوی معنویمتون عرفانی ازجمله 
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وشهودهایی که مبتنی بر مفهوم حجم حجمی بسیاری از رؤیاها، الهامات و کشف

توان بسیاری از های تصوری میوارهشوند؛ زیرا براساس طرحقابل درک می هستند،

( در 0315مفاهیم انتزاعی، درونی و عرفانی را تبیین کرد. زرقانی، مهدوی و آباد )

به بررسی « های عشق در غزلیات سناییتحلیل شناختی استعاره»ای با عنوان مقاله

اند که غزلیات سنایی پرداخته و بیان کردهمایۀ عشق در هایی با محوریت بناستعاره

چالش کشیدن ایدئولوژی مسلط بر ایدة عشق در زمان خود در قرن پنجم سنایی برای به

هایی هایی از امور واقع را برجسته و جنبهسازد که جنبههایی میو ششم هجری، استعاره

باب عشق را به مخاطب ها، ایدة خود درکند و بدین ترتیب، در دل استعارهرا پنهان می

مبنای »( در پژوهشی با عنوان 0315راد و شعبانیان )کند. روشن، یوسفیمعرفی می

نشان دادند که انواع « های شرق گیالنالمثلهای موجود در ضربای استعارهوارهطرح

جایی، نیرو، پیوستگی، توازن و موجودیت در های فضا، مهارشدگی، جابهوارهطرح

شود و فراوانی زیاد مفهوم جانور در ای شرق گیالن یافت میهالمثلضرب

وارة همسانی نمایانگر این است که اذهان مردم شرق گیالن بیش های طرحالمثلضرب

کنند. ها زندگی میوبیش در اطراف آنرود که کمسراغ حیواناتی می از هرچیز به

مفهومی شادی در زبان های استعاره»( در مقالۀ 0315زورورز، افراشی و عاصی )

های مبدأ که در ساخت با استخراج پُربسامدترین حوزه« مدارفارسی: یک تحلیل پیکره

های مبدأ زبانان بیشتر از حوزهروند، نشان دادند که فارسیکار میهای شادی بهاستعاره

زاده نژاد، ویسی و نقیبرند. پاکبرای بیان حوزة شادی بهره می« عمل»و « ماده»، «شیء»

 شمال هایالمثلضرب در موجود هایوارهطرح بررسی»( در پژوهشی با عنوان 0316)

نتیجه گرفتند که ابزار اصلی کنش انسان در طبیعت « دزفولی گویش در خوزستان

های مفهومی برای درک امور کارگیری استعارهواسطۀ او به بدن خود و بهدسترسی بی
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است. همچنین تعامل تجربه و محیط پیرامون،  انتزاعی از مفاهیم مربوط به بدن

کار و وهای جغرافیایی، سبک و سیاق زندگی، تعامل با حیوانات و کسبموقعیت

ای در گفتار ها نقش ارزندهالمثلهای انتزاعی و ضربوارهگیری طرحتجارت در شکل

ا عنوان ( در پژوهشی ب0311مخاطبان داشته است. شکاریان بهزادی، گلفام و عامری )

های وارهبا بررسی طرح« ها بر ساخت روایی در متون علمی و ادبیوارهتأثیر نوع طرح»

ها در در متون علمی و ادبی و مقایسۀ آن 1و قدرتی 1، حرکتی3تصوری حجمی

واره در هر دو نوع گفتمان شناسی شناختی، نتیجه گرفتند که هر سه طرحچارچوب زبان

واره در متون علمی بیشتر از متون ادبی ولی استفاده از طرح ادبی و علمی کاربرد دارد؛

واره برای دلیل ساخت مفاهیم انتزاعی در متون علمی است که نیاز به طرحاست که به

 کند.بیان آن مفاهیم را درجهت درک فیزیکی آن تسهیل می

 . چارچوب نظری2

 شناسی شناختیشناسی شناختی و معنا. زبان1ـ2

 در عبارات و کلمات معنای از که شدمی درنظر گرفته ایگزاره صورتبه امعن گذشته در

 بسیار صورتبه که بود 01گراهاعینیت مورد توجه دیدگاه این آمد.دست میجمالت به

 ذهن از مستقل واقعیات و هانشانه بازنمای  را و آن کردندمی توجه معنا به محدودی

 مانند ای،گزاره شرایط سایر و کذب و شرط صدق به هم هاآن معناشناسی شناختند.می

 هایساخت به توجه بدون منطق، و ها دربارة معنامطالعۀ آن جمله بود. اجزای به توجه

گرفت می صورت استعاری، و یاوارهتصویرها، الگوهای طرح مانند ایغیرگزاره

(Johnson, 1987: 18) .کلی طوربه و فکر و معنا گرایی، درمقابل از منظر تجربه 

و اجتماعی شکل  تجارب فیزیکی و بدن حرکات حواس، برپایۀ ما ادراکیِ هاینظام

 .(Lakoff, 1987: XiV) گیرندمی
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 کشف برای ایوسیله عنوانبه زبان به که رویکردی  است شناختی شناسیزبان

 معتقدند شناختی شناسان(. زبان51: 0310نگرد )گلفام، می انسان شناختی نظامِ ساختار

 و زبان تابع نظام شناختی است کندمی تبعیت وی شناخت عام نظام از آدمی زبان که

(Radden, 1992: 1.) شناختی رویکرد از زبانی تحلیل و تجزیه در شناسیمعنا طرفی از 

 شناسیمعنا پردازد،می معنا مطالعۀ به که گیرد. نگرشیمی قرار اولویت در زبان به

 ،03بروگمن ،05لیکاف ،00النگاکر آثار در توانمی را نگرش شود. اینمی شناختی نامیده

 (.65: 0310کرد )صفوی،  دنبال 03و سویتسر 06تالمی ،05فوکونیه ،00جانسون

عنوان  همین با ایمقاله در لیکاف بار نخستین را شناختی شناسیِمعنا اصطالح 

 ساخت. بنابر خود مجذوب را شناسانمعنا از مطرح و نگرشی را معرفی کرد که بسیاری

در  دیدگاه این نیست. شناخت و اندیشیدن از مستقل انسان زبانیِ دانش نگرش، این

ها و گیرد که دانش ساختقرارمی 01شناسانی چون چامسکینقطۀ مقابل آرای زبان

دانند. بنابراین قواعد زبان را از دیگر فرایندهای ذهنی انسان، ازجمله اندیشیدن جدا می

شناسان به آن معتقدند در ید بتوان مدعی شد که هستۀ اصلی آنچه این دسته از معناشا

 (.جا)همان بخشی از شناخت عام انسان است 01این عبارت نهفته است که دانش زبانی

 را زبان هاآن هستند. شناختی شناسانمعنا ازجمله جانسون مارک و لیکاف جورج 

 تمام که دارند استعاره به جدیدی نگرش و دانندمی ذهن نظام تصوری از نمودی

کشد. این درحالی است که ارسطو چالش میاستعارة سنتی را به رویکردهای و نظریات

 خود که دانستنامشخص می و نهفته ارتباطی تشخیص و نو چیزی خلق»استعاره را 

 و،ارسط از پیروی به همچنین بسیاری از قدما (.Gibbs, 1994: 211) «است نو کاری

 ,Cornellway) دانستندمی است، دیگر چیز به متعلق که اسمی به چیزی نامیدن را استعاره

 فرایند در پایه و اصلی از عناصر یکی استعاره جانسون، و لیکاف نظر از(. 3 :1991

 تصویری هایوارههمچون طرح بنیادین هایساخت سایر به و رودمی شماربه اندیشیدن
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 عالی عملکردهای شناختی، شناسیمعنا (. در363: 0313 شود )صفوی،می مربوط

 ما حواس هایفعالیت امتداد درواقع سازند،ممکن می را استدالل و معنا که ما شناختی

 (. 60: 0310راد، )گلفام و یوسفی هاستآن از تفکیک غیرقابل و

 آن، در شناسی شناختی است کههای مهم در زبانشناختی یکی از حوزه شناسیمعنا

معنا  امکان تحلیل  بر تمرکز با زبان و بوده شناخت از بازتابی زبان اصلی ساختار

 معنایی ساختار و 51مفهومی نظام تجربه، رابطۀ بررسی به شناختی شناسییابد. معنامی

در  .(Evans, Bergen & Zinken, 2007: 5) پردازدمی شود،می تعیین زبان وسیلۀبه که

وارة تصوری و استعاره رهای تصوری انسان در دو حوزة  طرحاین رویکرد، ساختا

گیری استعاره را فراهم های تصوری، پایه و اساس شکلوارهشوند که طرحبررسی می

-سطح اولیه که تتصوری اس هایوارهطرح مفهومی هایساخت از دیگر کنند. یکیمی

-استعاره است معتقد یکافل دهند.می تشکیل استعاره را زیربنای شناختیساخت از تری

-می زبان در مختلف هایاستعاره ایجاد باعثمفهومی از طریق تعمیم چندمعنایی  های

 باعث ثانویه، مفهوم درک برای اولیه، مفهوم به مربوط مختلف کلمات شوند. کاربرد

 و لیکاف که تصویری هایوارهطرح ترینشود. مهمجدید می هایاستعاره ساخت

 است.  حجمی وارةطرح و وارة قدرتیطرح حرکتی، وارةطرح کنند،یم مطرح جانسون

 تصوری هایواره. طرح2ـ2

شناسی شناختی را از دیگر ترین موضوعاتی است که زباناستعاره یکی از مهم

کند. در این نگرش، استعاره ابزار تفکر و شناخت شناسی متمایز میرویکردهای زبان

توانیم علت سازوکار استعاری ذهن میتعاری دارد. ما بهاست و تفکر انسان ماهیتی اس

 (. شناخت0315ها صحبت کنیم )افراشی، به موضوعات انتزاعی بیندیشیم و دربارة آن

 عملکرد محصول مفهومی نظام و دارد استعاری مبنایی ذهنی های مفهومیحوزه

 واقعیات ینتبی در اصلی نقش دارای مفهومی نظام استعاری است. این سازیمفهوم
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 اندیشیدن، شیوة دارد، استعاری ساختاری نظام این که از آنجا و است زندگی روزمرة

(. 66: 0315دارد )افراشی،  استعاری زیربنای نیز کردن ما عمل و اندوختن تجربه

 یک آن طریق از که است شناختی سازوکاری شناختی شناسانزبان منظر از استعاره

 حوزة که طوریبه شود؛می نگاشت دیگر تجربی بر حوزة تقریبی طوربه حوزة تجربی

وارة تصوری طرح(. 3)همان،  گرددمی درک اول حوزة طریق از تا حدودی دوم

« ایوارهطرح»است، زیرا مرتبط و برگرفته از تجربیات دنیای بیرون است و « تصوری»

. (Evans & Green, 2006: 178-179)ها مفاهیم جزئی نیستند است، به این دلیل که آن

 است؛ یکدیگر با هاآن ارتباط و رخداد یک در موجود اصلیِ عناصر بازنمایی وارهطرح

 شیء یا و رخداد یک دقیق عکس تواندنمی جزئیات ثبت در ذهن ناتوانی دلیلزیرا به

 و ایداده ساختار  (2003ها از دید توماس )واره(. طرح53: 0310نصراهلل، باشد )حاجی

 و کنندیم عمل جهان از مفهومی ادراک به دستیابی برای در مغز هستند که  اجرا قابل

 آینده در ادراکی کشفیات بر تا هستند شدن روزبه و تعدیل درحال طور مداومبه

 تر حاکم شوند. شکلی مناسببه

از  ایزیرمجموعه تصوری هایوارهرحط (،176 :2006)گرین  و از دیدگاه ایوانز 

 دو از تصوری هایوارهطرح نظریۀ توصیف برای و هستند اختار مفهومیتجسم و س

گیرند و معتقد به ارتباط این دو اصل با هم می بهره شناختی شناسیمعنا در اصل اساسی

 هستند: 

« یافتهفرضیۀ تجسم»آن  به و شودمی مشتق تجسم از مفهومی ساختار که ای. فرضیه0

 است.  (1987)جانسون  ۀنظری با مطابق که گویندنیز می

فرضیۀ »کند و به آن معنایی ساختار مفهومی را منعکس می ساختار که ای. فرضیه5

  .است( 2000)گویند که منطبق بر نظریه تالمی می« شناخت مفهومی
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ها را در وارهکردند؛ یعنی طرح ارائه تصوری را در قالب یک فهرست هایوارهطرح آنان

بندی شان به شرح ذیل طبقههیت شناختی و برمبنای تجربیمقوالت کلی براساس ما

 کردند:

جایی )حرکتی(، جابه وارةطرح بودگی(،مهارشدگی )ظرف وارةطرح فضا، وارةطرح 

 وارةطرح وارة تعادل )توازن(،طرح پیوستگی، وارةطرح نیرو )قدرتی(، وارةطرح

 .موجودیت )شیء( وارةو طرح همسانی

 المثل. ضرب1ـ2

المثل عبارت است از ذکر چیزی تا ظاهر شود اثر آن در غیر آن چیز و ربض

المثل تا مشابهت در بین نباشد، مثل صورت نگیرد و برای آن، همچنین در ضرب

ء محل زدن واقع گردید؛ یعنی چیزی که در آغاز امر المثل نامیده شد که شیضرب

ر باب استعاره برای هر حالت المثل گردیده، سپس دشده، در ثانی مورد ضرببیان 

ای یا صفتی جالب نظر که شگفتی در آن نیز باشد، استعمال گردد )دهخدا، یا افسانه

 (.31ـ33: 0331

المثل از دو واژة ضرب )زدن، بیان کردن( و مَثَل تشکیل شده است. کلمۀ ضرب ضرب

اند مَثَل از آنجا گرفتهمعنای ایقاع و بیان آن است و این کلمه را برای زدن درمورد مَثَل به

شود، مِثل آن است که که تأثیر نفسانی و انفعالی و هیجانی که از آن در خاطر حاصل می

که اثر آن در قلب وی نفوذ کند و به اعماق ای سخن را بکوبند؛ چناندر گوش شنونده

 (. 10: 0360روح او درون گردد )حکمت، 

هایی ازقبیل اختصار، مبتنی بر تشبیه ویژگیای است که مَثَل جمله»از نظر بهمنیار،  

بودن، داشتن مضمون حکیمانه، روانی لفظ، روشنی معنا، لطافت ترکیب و کاربرد عام 

 (.   01: 0351« ))شهرت عام( دارد
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تصویری و سرشار از معانی و مفاهیم و  های کوتاه و معموالًها جملهالمثلضرب

المثل در کار بردن ضرببه. سازندمی ذهن را بارور و سیراب کهحکمت هستند 

-ضرب» .شودمی اذهان در گفتار و نوشتارتصویری   جذابیت سببها ها و گفتهنوشته

شده و هنجارهای های آشکار ثابتی هستند که حقایق شناختهها عبارات و جملهالمثل

-المثلضرب عقیدة وی،به (.Gibbs, 1996: 134) «کننداجتماعی و اخالقی را بازگو می

 ها مربوط به زبان استعاری و مجازی هستند.  

ها یک نوع عنصر زبانی هستند که دارای اهمیت المثلضرب، (1997) 50از نظر هانک

ها را در هفت حوزة مجزا بوده و فرایند بسیار پیچیده و فریبنده دارند؛ از این رو آن

، فرهنگی و شناختی های رسمی، شخصی، ادبی، مذهبی، علمیالمثلهمچون ضرب

 کند. تقسیم می

-صورت دو نظریه مطرح شدهبه (2002) 55ها از دیدگاه سیسلیکاالمثلدرک ضرب 

و دیگری ( Lakoff & Turner, 1989) 53«زنجیرة بزرگ استعاره»است: یکی نظریۀ 

بنیاد، براساس دیدگاه گستردة مفهوم. (Honeck, 1997) 50«بنیادگستردة مفهوم»نظریۀ 

 طوری که مفسر مثابۀ فرایند حل مسئله است؛ بهها بهالمثلرک و تفسیر ضربد

مورد نظر  یتر که کشف معناتر به هدف بزرگالمثل با حل مسائل کوچکضرب

 معنای لفظیِ فرایندها از ایمجموعه ترتیب،  بدین یابد.گوینده است، دست می

 پذیرالمثل امکانضرب استعاری رکد و کنندمی تعبیر غیرلفظی صورتبه را المثلضرب

های ساختاری زبان انسان به شود. براساس نظریۀ زنجیرة بزرگ استعاره، بیشتر زمینهمی

گیرد و های استعاری فکر کردن صورت مینظام ادراکی او مربوط است که برپایۀ روش

ردة ها ریشه در فرهنگ دارند. برمبنای دیدگاه دوم، یعنی گستالمثلاینکه ضرب

المثل براساس فرایند حل مسئله است. با حل کردن بنیاد، درک و تفسیر ضربمفهوم
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تر که مورد نظر گویشور یا سخنور وجوی اهداف بزرگتر، در جستهای کوچکمسئله

 است، در حرکت خواهد بود. 

و گرین  ایوانز سوی از شدهمعرفی تصوریِ هایواره طرح ترینهعمد مقاله، این در

هزار 5های تهرانی معرفی شده است. از این میان، تعداد المثلدر پیکرة ضرب( 2006)

 نوشتۀ جعفر شهری استخراج شده است.  قند و نمکالمثل از کتاب ضرب

 ها. بحث و بررسی و تحلیل داده1

 وارۀ فضا )جهتی(. طرح1ـ1

 . باال ـ پایین1ـ1ـ1

ایدئال  مبدأ حوزة یک انسان نبد فضاست. وارةطرح تصوری هایطرح انواع از یکی

دهد و جسم خود یا اشیای پیرامون خود را محور قرار می است؛ بدین معنا که انسان

تر یا کند که در وضعیتی باالتر، پایینسنجد و تعیین میها را نسبت به آن میپدیده

 ـ وارة باالسازد که همان طرحاند و تصوری از آن در ذهن خود میهمسطح قرار گرفته

 می ارائه اصولی را  جهتی هایاستعاره برای (1980) و جانسون لیکافپایین است. 

است؛ از آن جمله است:  روزانه زندگی در بسیاری فرعی هایاساس استعاره که کنند

 پایین ضعیف بودن و مقهور باالست، قدرت و تسلط است؛ پایین اندوه باالست، شادی

ای از آن به نمونهاست.  پایین کمتر باالست، بیشتر است؛ پایین بد باالست، است؛ خوب

 شود:ای تهرانی اشاره میهای محاورهالمثلدر ضرب

 سیبیلشو نروفتم. زیر نكوفتم، هونگ تو آب 

غالباً حرفِ زن در شکوه از مرد «. دعوایتان بر سر چه بود؟»در جواب کسی که بپرسد 

 کار.وصحبت یا کسگویِ با همودر گفت
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وارة جهتی از نوع پایین مورد نظر است که شِکوه و ناراحتی المثل، طرحاین ضرب در

 در معنای پایین است.

 

 . عقب ـ جلو2ـ1ـ1

گذارند. انسان با قرار دادن جسم ها بر درک استعاری ما از جهان خارج اثروارهطرح

گیرد و ر میتر قراها در وضعیتی جلوتر یا عقبخویش در موقعیتِ رویدادها و پدیده

وارة سازد، معرف طرحسنجد و تصوری که در ذهن خود میخود را با آن موقعیت می

 های تهرانی: المثلهایی از ضربعقب ـ جلو است. نمونه

 جمع شده. )جلوی در مسجد( درش گدا نساخته، مسجد هنوز 

است.  ها که مترصد دائمی سور و مال مفت و هرچه مِثل آنطلبخورها و فرصتمفت

به کس یا کسانی که از حرفِ سور یا نذری و امید واهی خود را در آن سهیم معلوم 

 بکنند.

 شكنم.می پشتت هم کوزه یه 

 قهر حرفِ رفتن بزند.به کسی که به

 زدن چاقو پشت از 

 دشمنی پنهان، دشمنی از راه دوستی.

ها در دموارة جهتی عقب ـ جلو درخصوص رفتار آالمثل، طرحدر هر سه ضرب

 ها نشان داده شده است. های مذکور بیان شده و تناقض در رفتار آمموقعیت

 تونی بیگیری، پای مرغتو ببند.نمی رو همسایه خروس جلوی 

 ات را دزد نکن.کالهت را سفت بگیر، همسایه
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 . دور ـ نزدیک 1ـ1ـ1

د و موقعیت انسان آیوجود میهای تصوری که از تعامل با محیط اطراف بهوارهاز طرح

ـ نزدیک است که در تجربیات  های دوردهد، استعارهرا از اشیای پیرامون او نشان می

 روزمرة انسان حضور فعال و پویایی دارد. 

 دوستی و دوری 

دیر زیادتر بوده؛ چه در به مفهوم شیرین برو، شیرین بیا. قوام دوستی در مالقات دیربه

 آید.پیش میکثرت مالقات، قهراً دلخوری 

 است خوش  دور از شنیدن دهل آواز. 

 نه هر وصف خوشی قرین واقعیت باشد.

 لنگه.می پاش یه میاد دور از دروغ 

 فروغ.پای دروع لنگ است. یا چراغ دروغ بی

کار رفته است. قلب انسان عضوی های دور ـ نزدیک بهوارهها، طرحالمثلدر این ضرب 

شود که جایگاه محبت است؛ از های مهم محسوب میز ارگانداخل بدن انسان بوده و ا

 ای دور ـ نزدیک از آن استفاده شده است.این رو برای مفاهیم استعاره

 

 جایی )حرکتی( وارۀ جابه. طرح2ـ1

های وارهشدن به طرح قائل انسان ذهن در تصوری هایوارهطرح انواع از یکی

 نیز را اجسام حرکت است و حرکت در بهقا خود انسان است. جایی )حرکتی(جابه

 کند؛ اطرافش درک هایپدیده به نسبت را خود حرکت تواندمی و کندمشاهده می

 پایان و آغاز نقطۀ با همراه حرکت را  مسیر های انتزاعی،پدیده از بسیاری برای بنابراین

ارة وطرح در حرکتی مسیر و ضمنی یا صریح طوربه زمان گیرد. عاملمیدرنظر 
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است. ایوانز  شدهگرفته  درنظر زبانی هایساخت این گیریشکل در و مطرح جاییجابه

 به تعهد و اقتصاد اصل رعایت عنوانبه واره راطرح این (2006گرین ) و

 را مبدأ ـ مسیر ـ مقصد حرکتی، هایوارهانواع طرح اند تا همۀارائه کرده بخشیعمومیت

 های تهرانی بنگرید:المثلز ضربهایی ابه نمونه .بگیرد دربر

 دروازه گوشش یه دره گوشش یه. 

 ناشنو.ناپذیر و حرفاعتنا به حرف یا پند و اندرز، ادببی

 ریخت پیمانه آن و بشكست سبو آن . 

ناامید کردن طرف خطاب در بازنگشتن وضع گذشته بر او و حسرت خوردن بر آن؛ 

 داشتم.و یا چنان و چنینت میگذشت آنکه چنین و چنان بوده یا بودیم 

 نها که دویدن، اونها که چریدن، هر دو با هم رسیدن.آ 

نظر اهل عرفان و اشراق مبنی بر اینکه توفیقات نه به جهد و تالش، بلکه به نصیب و 

 خواست خداوند است.

 رسیدن پایان به عمر چراغ روغن. 

اغ عمرم یا عمرش به آخر تمام شدن و  قطع امید از حیات و در تعریف: روغن چر

 رسیده است.

سازی ها، حرکت و رسیدن به مقصود مورد نظر است و برای مفهومالمثلدر این ضرب

 شود.  واره استفاده میدر گذر زندگی از این طرح

 

 . مبدأ ـ مسیرـ مقصد 1ـ2ـ1

یکی دیگر از تجارب جسمانی ما مواجه شدن با مسیرهای متفاوت است. وقتی انسان 

کند تا به مقصد و هدف گیرد، از یک مبدأ حرکت میهای مختلفی قرار میموقعیت در
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خویش برسد. در این میان، ممکن است هریک از  مقصد یا مبدأ مورد نظر او باشد یا 

که طی کردن هر مسیر نیز با سپری شدن  ممکن است فقط به مسیر حرکت توجه کند

 میزانی از زمان همراه است. 

 لنگه حشر به تا قافله این. 

 گیرد.این کار تا قیامت سر نمی

 آدمه با لحد تا بد حرف. 

 شود.حرف بد از دل بیرون نمی

 میخوره گول عمرش آخر تا آدم. 

گول »گفت: « باز گول خوردی؟»کننده گویند. یکی را گفتند: در جواب سرزنش

 «دیروزی نبود.

اشاره به زمان دارد که مسیر دیروز تا  المثل، از ابتدا تا آخر عمرِ انساندر این ضرب

 امروز را طی کرده است.

 

 وارۀ تعادل )توازن(. طرح1ـ1

انسان همواره برای درک تعادل و توازن براساس تجربیات زندگی خود مفاهیمی 

خواهد راه رفتن را بیاموزد یا نوجوانی آفریند. مثل کودکی که میاستعاری در ذهن می

دست که نشان رود و مواردی از اینتعادل بر لبۀ جوی راه میکه برای کسب تجربۀ 

ای وارهصورت یک ساختار ذهنی و خلق طرحدنبال طرح این تجارب بهدهد انسان بهمی

 های تهرانی بنگرید:المثلواره در ضربهایی از این طرحبه نمونه نام تعادل است.به

 که شنُف.بیامرزه که گُف، پدرشو بیامرزه  پدرشو خدا 

 مساوی دانستن پندپذیر یا پنددهنده 
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 مرده رو با گور 21رخو با خرو ، . 

رحم، به آن حد که در ندیدن مانع، محتویات سفره را خور حریص و بینظر به مفت

 تمامی بلع کند.به

 برابری و برادری. 

اشد و بلکه نظر به مواسات و مؤاخات و مساوات که حتی میان برادران نیز باید برقرار ب

 ها زیادتر از دیگران مورد توجه بوده باشد.میان آن

 وارۀ حجمی . طرح1ـ1

یک  خود انسان، بدن حتی دارد؛ سروکار هاظرف انواع با خود روزمرة تجارب در انسان

 است حیات ادامۀ برای دیگر الزم مواد و خون آب، حاوی که شودمی محسوب ظرف

 قرار  آن در مظروف و است بُعد سه یا حجم دارای خود 56نمونهپیش حالت در ظرف.

 آن از که دهدمی نسبت نیز انتزاعی موارد به را خود جسمانی تجربۀ این انسان گیرد.می

 و دریافتی تجربیات از تصوری هایوارهطرح کرد. اشاره ذهن و دل به توانیم جمله

 و وضعیت هستند ماناطراف محیط و با جهان ما تعامل که  نتیجۀ گرفته نشئت حسی

 از را حجم مفهوم که دلیل این به انسان سنجند.می هاآن به نسبت را هاپدیده موقعیت

و  است آموخته و کرده تجربه مسقف دیوارهای میان در خود بدن شدن احاطه رهگذر

 از ذهنی تصاویری داده، قرار محاط هاییمکان و هاظرف در را اشیا که دلیل این به نیز

 برخی برای بنابراین است؛ آورده پدید ذهن خود در حجم مفهوم از هاییمصداق

« حالت ظرف است»شود تا استعارة مفهومی زبان نیز حجم قائل می در موجود مفاهیم

 وجود بیاید.به
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 . داخل ـ خارج 1ـ1ـ1

هایی است که دارای حجم بوده و های انسان در زندگی روزمره مکانیکی از تجربه

شود که دارای حجم است؛ شود. بدن انسان نوعی ظرف درنظر گرفته میمی ظرف تلقی

 آورد.وجود میهای انتزاعی را از اجسام فیزیکی در ذهن خود بهوارهدرنتیجه طرح

 نكوفتم، زیر سیبیلشو نروفتم.  تو هونگ آب 

 مرد از شکوه در زن حرف غالباً «.بود؟ چه سر بر دعوایتان» بپرسد: که کسی جواب در

 .وکارکس یا صحبتهم با وگویِگفت در

ای از آن در وارة تصوری است ــ و نمونهالمثل که ترکیبی از چند طرحدر این ضرب

 شود. وارة حجمی داخل نیز مشاهده میباال آورده شد ــ طرح

 تو سَرتَخ، حرفش کجا؟ تو مَدبَخ بگوم آبجی. 

ین و آن بردن؛ کسی که حرفش این معنای وراجی کردن و  حرف اشخاص را به ابه

وارة حجمی داخل در معنای غیبت المثل، طرحطرف و آن طرف برود. در این ضرب

 کار رفته است. کردن به

 . پرـ خالی2ـ1ـ1

هایی که پر یا وارة حجمی، انسان در تجربه با محیط پیرامون خود با ظرفدر این طرح

 آورد. ود میوجوارة انتزاعی بهخالی هستند، نوعی طرح

 گردیم.لبان میتشنه ما و کوزه در آب 

چیز و نعمتی را داشتن و ندانستن یا قدر آن را نشناختن. خود داشتن و از دیگران 

 طلبیدن.
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 . سطح1ـ1ـ1

های حجمی، در حالت وارههای حجمی است. طرحوارهسطح یکی دیگر از انواع طرح

شوند. اما گاهی با موارد دوبُعدی ونی شناخته مینمونه، با سه بُعد درونی، مرز و بیرپیش

طور فیزیکی مسطح هستند؛ مانند تخت. تجربۀ انسان از چنین شویم که بهمواجه می

 انجامد. نام سطح در ذهن او میای بهوارهسطوحی به تشکیل طرح

 نده بلند شده.د چه روی از امروز نیست معلوم 

زبانی و مثل آن کارفرمای خود بدخلقی و تلخ حرف کسی که از مصاحبت  با رئیس و

طبعی و از خواب بیدار دیده باشد. در این نظر که بلند شدن از روی دندة راست خوش

 خلقی و بدقلقی و نحس است.شدن از روی دندة چپ کج

 تونه ببینه.که ببینه داغشو نمی 21روشو آدم 

 شود.پول، کنایه به حریص که به اوالد هم مربوط می

 ریختن کسی دست روی پاکی آب. 

 انکار، جواب رد، زیر قول زدن، آخرین جواب رد به طلبکار یا خواستگار.

 وارۀ قدرتی. طرح1ـ1

 نیروی یک تأثیر تحت خود پیرامون اشیای یا خود جسم گرفتن قرار تجربۀ از انسان

 اهل هگا. است اجبار وارةطرح همان که سازدمی خویش ذهن در را خارجی تصویری

 در که نگرندمی مسیری چشم به را زندگی رخدادهای و انتزاعی هایپدیده برخی زبان

 براساس که شوندمی مطرح هنگام آن قدرتی هایوارهاست. طرح آن کردن طی حال

 است ممکن چنین حالتی در گیرد. قرار مانعی حرکت این مسیر در افراد، عینی تجربیات



 0011 پاییز و زمستان، 01، شمـارة 5سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

 

گردد )روشن،  متوقف فرد و قطع شده مسیر در حرکت و نباشد قابل عبور مذکور مانع

 المثل تهرانی: واره در ضربای از این طرح(. نمونه0315راد و شعبانیان، یوسفی

 نشود آسان که نیست مشكلی . 

 دلداری به کسی که اظهار پریشانی از الینحلیِ مشکلی بکند. 

 . نیروی متقابل 1ـ1ـ1

اند، دو نیروی مخالف که دربرابر هم قرار گرفتهانسان در روند زندگی خود با 

یک از دو نیروی متضاد توانایی بیرون کردن نیروی دیگر طوری که هیچروست؛ بهروبه

-وارة انتزاعی در ذهن انسان براساس کنش و برهمرا از صحنۀ کارزار ندارد. این طرح

 شود:المثل اشاره میضربگونه ای از اینآید. به نمونهکنش رفتاری در انسان پدید می

 کنه.ام، خیک منو ول نمیکرده ول خیكو من 

 حرف کسی که دچار مخمصۀ دشوار و طرف ناهموار شده باشد.

 المثل، به دشواری و ناهمواری نیرو اشاره شده است.در این ضرب

 . رفع مانع2ـ1ـ1

راه او کنار  شود که مانع از سرانسان در شرایط مختلف زندگی با مواردی مواجه می

-ای از این نوع طرحوارة رفع نیرو در ذهنش نمونهرود. تجربۀ انسان از ساخت طرحمی

 هاست. واره

 ها هم رفت.تَرَک آمد باران 

 نظر به گذشت زمان که محوکنندة سوابق بد و ناگوار است. 
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 . توانایی1ـ1ـ1

-ا فقدان آن را تجربه میاش نیرو و توانایی یهای مختلف زندگیگاه انسان در موقعیت

تواند شود. مثالً انسان میکند. این تجربه از تعامل انسان با اشیای پیرامون او ناشی می

جا نماید، ولی توانایی بلند کردن کامیون یا ها را جابهاثاثیۀ خود را بلند کند یا آناسباب

واره توانایی نام طرحای بهوارهشود تا طرحماشین سنگین را ندارد. این موارد باعث می

 در ذهن خود خلق کند. 

 بره؟نمی خوابت چرا بلدی الالیی که تو 

 به صاحب مشکلی که دستور رفع مشکل غیر را بدهد. 

 . ایستادگی1ـ1ـ1

 است ابوقبیس کوه به پشتش. 

 قرصی، اطمینان داشتن، مطمئن شدن از طرفِ کسی و جایی دل قرصی یافتن.پشت

 . رفع مانع1ـ1ـ1

 شود نرم نهی فوالد سر بر زر. 

شود، به طریق اولی، نظری حکیمانه مبنی بر اینکه جایی که پوالد با صرف پول نرم می

 دل آدمی هم با آن نرم خواهد شد. 

 .پول سفید، برا روز سیا 

 پول برای آن است که از آن رفع گرفتاری بشود.

 تراشنش.ام سفت باشه میهرچی پاتیل 

تنگ و لئیم باشد، از دست فقیر و اربابِ توقع ر هم ممسک و چشمثروتمند هرقد

 ماند.درامان نمی
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 . مانع1ـ1ـ1

 خوردن سنگ به پا. 

 ناپذیری که از گردش زمانه تنبیه بشود.گوشمال شدن، پند

 تونی بیگیری، پای مرغتو ببند.نمی رو همسایه خروس جلوی 

 ات را دزد نکن.اشاره دارد به کالهت را سفت بگیر، همسایه

 وارۀ اتحاد. طرح1ـ1

 . اتحاد 1ـ1ـ1

 خود پیرامون محیط در اشیا شدنیکی  و پیوستگیهمبه از مواردی با روزانه انسان

پیوند چند رود و رسیدن به دریا و یا اتحاد و پیوند چند فرد یا  ازجمله شود؛می مواجه

در  هاییوارهدهد و طرحاعی سوق میکشور. انسان تجربۀ خود در امور مادی را به امور انتز

 المثل تهرانی آورده شده است: ای از آن در یک ضربکند. نمونهذهن خود تولید می

 کاسه یه 

کاسه نابود شد یا شدم( نیز جا، روی هم کردن، در نابودی و ورشکست هم که )یکیک

 پارچگی اشاره دارد.المثل به اتحاد و یکرود. این ضربکار میبه

 

 . جزء و کل 2ـ1ـ1

وارة جزء و کل است. از آنجا که تجربۀ انسانی رابطۀ های اتحاد، طرحوارهاز انواع طرح

های کل به جزء هستند، بسیار نزدیکی با مفاهیم و اشیای اطراف خود که نشانگر ویژگی

آورد؛ مثالً ریشه و برگ گیاهان جزئی از دارد، بر همین اساس به ساخت ذهنی روی می

شود گیاه، درِ خانه جزئی از خانه، اعضای بدن هم جزئی از کل بدن را شامل می

 المثل تهرانی توجه کنید: ای در ضرب(. به نمونه0315راد و شعبانیان، )روشن، یوسفی
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 بینی و من پیچش مو.می مو تو 
 .  نگردتجربۀ ناپخته به ظاهربینی و اینکه نه آن است که او میتوجه دادن جوان بی

 

 . ارتباط1ـ1ـ1

کند؛ مانند رابطۀ فرزند و والدین و رابطۀ انسان در دنیایی پُر از ارتباطات زندگی می

معلولی عجین شده وشاگرد و معلم و نیز ارتباطات عاطفی و فیزیکی که با روابط علت

انجامد تا نشان از تصور هایی در ذهن انسان میوارهاست. این ارتباطات به خلق طرح

های تهرانی را المثلواره را در ضربهایی از این نوع طرحهای انسانی باشد. نمونهابطهر

 بنگرید: 
 شناسه.می دسسو دس 

 ناظر به اینکه از هرکسی گرفته باشد، باید به خود او بازگردانده شود.
 دونه.می رو شیكسته دسۀ حال شیكسته دس 

 همدرد از درد مطلع است.
 

 مسانیوارۀ ه. طرح1ـ1

های مشابه و انسان همواره از تجربیات زندگی با محیط پیرامون خود که ویژگی

وارة هایی به ساخت طرحشود. او با مشاهدة چنین مشابهترو میهیکسانی دارند، روب

های المثلکند. از نکات جالب توجه در ضربهمسانی در ذهن خود سوق پیدا می

واره های مربوط به این طرحالمثلت که در اکثر ضربتهرانی استفاده از مفهوم جانور اس

 شود. مشاهده می

 کوره باشه. گربۀ نباید آدم 

 ها که محبت اشخاص را فراموش بکنند.منظور، به آنتوجه دادن به ناسپاس، بی

 تازه.چاراسبه می 

 راند، توصیف حرص و شتاب.تند می
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 خونه نساخته.سالخ سگای برا ساخته اون واسه خدا که جوری 

 سخن غیابی بدخواه و حسود به کسی که به راحت و منزلت رسیده باشد.

 غاشیه مار به باز جراره عقرب پیش. 

 بین بد و بدتر،  انتخاب بد برتری دارد.

 مزاجخاکشیر 

 بساز. طبع، سازگار، باهمهمالیم

 

 وارۀ موجودیت. طرح1ـ1

ء است؛ به این معنا که اشیا موجودیت یا شیوارة ها، طرحوارهای دیگر از طرحنمونه

ها را از دیگر موجودات زنده متمایز کرده است؛ خصوصیاتی هایی دارند که آنویژگی

ها قابلیت تملک نیز دارند؛ مانند همچون بویایی، شنیداری، حس المسه. برخی از آن

سی که از اشیا سراغ پول و طال و یا بوییدن مانند بوی عطر. انسان با توجه به منشأ ملمو

در  هاییوارة شیء است. به نمونهسازد که همان طرحهایی را در ذهن خود میوارهدارد، طرح

 شود: های تهرانی اشاره میالمثلضرب

 شووَر از زن میكنه، گل آتیش از آتیش. 

 کند.ها به شوهر خوب که زن را شاد و سرحال مینظر زن 

 گذاشت خودشم قاطریِ چاروق ،مردوم ساغریِ کفش هوای به. 

-ناامید شدن به خاطر امید واهی. داشتۀ خود را بدهد به خاطر ندادة دیگری که درباره

 اش امید بسته است. 

 های هَش من نُه شی.حرف 

 ارزش.های بیهوده و بیحرف 
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 های پژوهش. یافته1

ن از جهان واقعیت های ذهنی انسابندیدر این پژوهش، سعی شد با درنظر گرفتن مقوله

ها و المثلسازی در فرایند انتزاعی، رابطۀ بین ضربها و همسانو دریافت شباهت

-ها، فراوانی طرحمحیط پیرامون آن توصیف شود. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده

 دست آمد. های تهرانی مطابق نمودار زیر بهالمثلهای موجود در ضربواره
 

 های تهرانی المثلهای تصوری موجود در ضربوارهنی طرح. تعداد فراوا1شكل 

 
های گویش تهرانی المثلهای موجود در ضربوارهتوزیع کلی میزان فراوانی طرح    

المثل از هزار ضرب5ای باال نشان داده شده است که نزدیک به مطابق با نمودار دایره

شده توسط ایوانز های ذهنی ارائهارهوهای تهرانی در قالب طرحالمثلپیکرة زبانی ضرب

وارة حجمی از مجموع شوند. طبق نتایج این نمودار، طرحرا شامل می( 2006)و گرین 

واره، را به خود طرح 315آمده بیشترین تعداد، یعنی دستهای بهوارهکل طرح

تیب تروارة مبدأ ـ مسیر ـ مقصد بهوارة کثرت و طرح؛ درحالی که طرحاختصاص داده

های مورد نظر را تشکیل داده است. این وارهعدد کمترین تعداد از طرح 3و  51با تعداد 
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های حجمی، جهتی و همسانی در وارهدهد مردم تهران بیشتر از طرحها نشان مییافته

 کنند.های خود استفاده میالمثلضرب

  . نتیجه1

های تهرانی و المثلضرب (2006) در این پژوهش، با تکیه بر دیدگاه ایوانز و گرین

همچنین نحوة معرفی بهینۀ مفاهیم تصوری بررسی شد و صحت این رویکرد مورد 

های گویش تهرانی از قابلیت و کفایت المثلسنجش قرار گرفت. براساس نتایج، ضرب

شده برخوردارند. در ادامه و در پاسخ های موجود در مدل معرفیوارهالزم در قالب طرح

شده توسط ایوانز و گرین، های ارائهوارهش اول، نتایج نشان داد انواع کلی طرحبه پرس

شود. های تهرانی یافت میالمثلها، در ضربباوجود تفاوت معنادار در میزان کاربرد آن

ها مورد نظر بود، دریافت شد که وارهدر پاسخ به پرسش دوم که تعداد فراوانی طرح

وارة جهتی و وارة حجمی و با تفاوت اندکی طرحنی بر طرحای مبتهای استعارهعبارت

های المثلوارة همسانی، باالترین میزان فراوانی را در میان ضربدر مرتبۀ بعدی طرح

است که این موضوع خود توجیهی شناختی دارد؛ زیرا مطابق با الگوی تهرانی داشته 

که دراختیار او قرار دارد که (، بدن انسان اولین ظرفی است 1987شدة جانسون )مطرح

ای که تجربه ،حجمی ةواربراساس طرح وارة حجمی از آن نام برد.عنوان طرحتوان بهمی

انسان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد، درک مفهوم انتزاعی 

د که شوهایی میها و مکانظرف سازد و انسان مظروفِپذیر میحجم را برای او امکان

لحاظ جوهری یا فیزیکی را به مفاهیم دیگر که به ۀدارای حجم هستند و این تجرب

ام فیزیکی در ذهن جهایی انتزاعی از احوارهدهد و طرحناپذیرند، بسط میمفهومی حجم

واره بیشترین مقدار طرح 315وارة حجمی با طرح . در این پژوهش،آوردخود پدید می
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واره و طرح 316وارة جهتی با ها داشته و طرحوارهطرح فراوانی را در میان سایر

توان با است که میواره در رتبۀ دوم و سوم قرار گرفته طرح 535وارة همسانی با طرح

ها قراردارد، توجیه کرد. در سازی با آنچه پیرامون آنتمایل ذهنی مردم تهران به مشابهت

های المثلداد از مجموع کل ضرب ها نشانپاسخ به پرسش سوم نیز نتایج بررسی

-المثلدست آمد که در مقایسه با ضربواره بهالمثل بدون طرحضرب 551شده، بررسی

وارة ذهنی، تعداد کمی است. شواهد حاکی از آن است که موقعیت های دارای طرح

های ذهنی و وارهگیری طرحجغرافیایی، سبک زندگی شهری و نظام زندگی در شکل

 ها نقش مؤثری دارند.های مربوط به آنستعارهساخت ا

 هانوشتپی

1. cognitive linguistics 

2. metaphors 

3. schemas  
4. image schemas 

5. Evans & Green 

6. cognitive semantics 
7. containment schema 

8. path schema 

9. force schema 

10. objectivist  
11. Langacker  
12. Lakoff 
13. Brugman 
14. Johnson 
15. Fauconnier 
16. Talmy 
17. Sweetser 
18. Chomsky  

19. linguistic knowledge 

20. conceptual system 

21. Honeck 

22. Cieslicka  
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23. Great chain Metaphor Theory = GCMT 
24. Extended Conceptual Basis Theory = ECBT 

 . خورجین55

26. prototype 

 ش را. روی53
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