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 :چکیده

ی ترکری  هرا  المثر   ضررب در  تصویری های واره طرحشناختی به موضوع  شناسی معنیپژوهش حاضر در چارچوب       

  خصرو   بره از آذربایجران ایرران    شرده  آوری جمعی ها المث  ضربآماری این پژوهش را  ی جامعه. پردازد میآذربایجانی 

تشرکی    المثر   ضررب  9033از  یا کرهیپ(، و حجم نمونه را 1931( و نوین )1931استان اردبی  توسط حاجی ستاری )

بر مبنای مرد    ها المث  ضربتجزیه و تحلی   ،. هدف از پژوهش حاضراند های مختلف بوده واره که حاوی طرح دهد می

. ایرن پرژوهش   ستها آنو مفاهیم و مضامین  ها واره طرح( و بررسی چگونگی عملکرد 0332ایوانز و گرین ) ای واره طرح

کره انرواع کلری     دهرد  مری نشران   هرا  دادهبر روی  شده انجام های تحلی . انجام شده استاستقرایی  –به روش توصیفی 

یافرت   مرککور ی هرا  المثر   ضررب در  هرا  آن هرای  زیرمجموعهاز سوی ایوانز و گرین و نیز عمده  شده ارائه های واره طرح

جابجرایی )حرکرت(،   ی  واره طررح ، مهارشردگی  ی واره طررح فضرا،  ی  واره طررح از:  انرد  عبرارت  هرا  واره طرح. این شود می

 هرای  یافتره  موجودیرت.  ی واره طررح همسرانی و   ی واره طررح پیوستگی،  ی واره طرحنیرو، ی  واره طرحتوازن،  ی واره طرح

رین درصرد  ت% برا  33/00نیررو برا   ی  واره طررح % و سپس 03/02با  مهارشدگی ی واره طرحکه  دهند میپژوهش نشان 

از تعام  انسان با جهان  تصویری های واره طرح که آنجا از ،. نیزاند داشتهی ترکی آذربایجانی ها المث  ضربفراوانی را در 

هسرتند. مفهروم بردن برا      گیرری  شرک  از طریق مفاهیم متفاوتی که در ارتباط با انسان است قاب   آیند میخارج پدید 

 ی % بیشرترین بسرامد وقروع را در میران مفراهیم بره کرار رفتره در پیکرره         22/11% و سپس مفهروم جرانور برا    93/13

و  اجتمراعی  نظرام  کره موقعیرت جغرافیرایی،    دهد می. این آمار نشان اند کردهرا اشغا   واره طرحی حاوی ها المث  ضرب

نقش مهمی ایفا کند. همچنرین در حردود بیسرت مرورد از مضرامین       ها واره طرح گیری شک د در توان میزندگی  سبک

 توجیه شدند. ای واره طرحی ترکی آذربایجانی بر اساس عملکرد ها المث  ضربموجود در 
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 .Error! Bookmark not defined ....... نیگر و وانزیا تصویری یها واره طرح از یموقت یفهرست( 1-0) جدو 

یجران یآذربا یترکر  یهرا  المثر   ضررب  کر   در آن یهرا  رمجموعره یز و فضا ی واره طرح یفراوان عیتوز( 1-3) جدو 

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 یترکرر یهررا المثرر  ضرررب کرر  در آن یهررا رمجموعررهیز و یمهارشرردگ ی واره طرررح یفراوانرر عیررتوز( 0-3)جرردو 
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 !Errorیجانیآذربا یترک یها المث  ضرب ک  در آن یها رمجموعهیز و روین ی واره طرح یفراوان عیتوز( 2-3)جدو 

Bookmark not defined. 

 یترکرر یهررا المثرر  ضرررب کرر  در آن یهررا رمجموعررهیز و یوسررتگیپ ی واره طرررح یفراوانرر عیررتوز( 2-3)جرردو 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ یجانیآذربا 

 یترکرر یهررا المثرر  ضرررب کرر  در آن یهررا رمجموعررهیز و یهمسرران ی واره طرررح یفراوانرر عیررتوز( 1-3)جرردو 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ یجانیآذربا 
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 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ یجانیآذربا 

 Error! Bookmark notیجانیآذربا یترک یها المث  ضرب ک  در ها واره طرح یفراوان عیتوز( 3-3) جدو 

defined. 

 Error! Bookmarkیجانیآذربا یترک یها المث  ضرب ک  در رفته کار به میمفاه یفراوان عیتوز( 13-3)جدو 

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... یجانیآذربا یترک یها المث  ضرب در رفته کار به میمفاه( 1-2) جدو 

 .Error! Bookmark not defined ... یجانیآذربا یترک یها المث  ضرب در رفته کار به نیمضام( 0-2)جدو 
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 در زبان ترکی آذربایجانی ها آوانوشتراهنمای 

 ها همخوان

 معنی فارسی مثا  ها مشخصه نشانه آوایی

/p/  ،واک یبانسدادی، دولبی /pejsar/ پس گردن 

/b/ انسدادی، واک داریدولب ، /boʃ/ خالی 

/m/ خیشومی، واک داریدولب ، /mɑʃ/ ماش 

/f/ واک یبدندانی، سایشی، -لبی ɡɯfɯl// قف 

/v/ دندانی، سایشی، واک دار-لبی vɑr//دارایی 

/t/ واک یبلثوی، انسدادی، -دندانی /tar/ عرق بدن 

/d/ لثوی، انسدادی، واک دار-دندانی ʔɑd//اسم 

/tʃ/ واک یبسایشی، -کامی، انسدادی-لثوی tʃɑj//چای 

/dʒ/ سایشی، واک دار-کامی، انسدادی-لثوی ɟedʒa//شب 

/s/  ،واک یبلثوی، سایشی sɑz//ساز 

/z/ لثوی، سایشی، واک دار /diz/ زانو 

/n/ لثوی، خیشومی، واک دار /san/ تو 

/l/ لثوی، کناری، واک دار lɑl//   

/r/ لثوی، لرزشی، واک دار /bir/ یک 

/ʃ/ واک یبکامی، سایشی، -لثوی ʃɑr//گوی 

/c/  ،واک یبپیشکامی، انسدادی /citɑb/ کتاب 

/ɟ/ پیشکامی، انسدادی، واک دار ɟøz//چشم 

/j/ کامی، غلطی، واک دار /jol/ راه 

/ɣ/ مالزی، سایشی، واک دار jɑɣ//روغن 

/χ/  ،واک یبمالزی، سایشی χɑmɑ//خامه 

/h/  ،واک یبچاکنایی، سایشی ɡohun//خربزه 

/ʔ/  ،واک یبچاکنایی، انسدادی /ʔal/ دست 

/ɡ/ نرمکامی، انسدادی، واک دار ɡiʃ//زمستان 



 ك

 

 ها واکه

 

 معنی فارسی مثا  ها مشخصه نشانه آوایی

/i/ پیشین، افراشته، گسترده /ʔiciz/ دوقلو 

/y/ پیشین، افراشته، گرد /ʔyzym/ انگور 

/e/ پیشین، میانی، گسترده /bel/  کمر، بی 

/ø/ ین، میانی، گردپیش /ɟøzal/ زیبا 

/a/ پیشین، افتاده، گسترده /ʔyraɟ/  د 

/ɯ/ پسین، افراشته، گسترده /bɑʃdɯɣ/ سرپوش 

/u/ پسین، افراشته، گرد /ʔuzun/ دراز 

/o/ پسین، میانی، گرد /ɡonɑɣ/ مهمان 

/ɑ/ ستردهپسین، افتاده، گ /ɡɑrɑ/ سیاه 
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 مقدمه -6-6

شرناختی   یسرازوکارها ی معنی است که بر الگوهرا و   نگرشی نوین در مطالعه 1شناسی شناختی معنی

اصر  در   نیترر  مهرم دارد.  تأکیرد سرازند   را ممکن مری  ها آنهای زبانی انسان هستند و  فعالیت یربنایزکه 

درک  گانره  پرن  حواس  ی لهیوس بهرویکرد شناختی این است که انسان تجربیات خود از جهان خارج را که 

بیان کند. یکی از انرواع   ها آنمفاهیم را در قالب  آنتا بتواند  دهد میبه مفاهیم انتزاعی تعمیم نموده است 

شناسی شرناختی   . تحقیق حاضر با تکیه بر معنیهستند 0تصویریهای  واره ، طرحشده مطرحهای  بندی قالب

مطررح در دیردگاه شرناختی اسرت. ایرن       مسرائ  تررین   پرردازد کره از مهرم    ها مری  واره به بررسی این طرح

 مورد بررسی و تحلی  قرار خواهند گرفت. 3زبان ترکی 9های المث  ی ضرب ها در پیکره واره طرح

 لهأمسبیان  -6-1

 شناسری  زبان، شناسی زبان در علمهرای جدیرد  گررایش شرناختی و علروم هرای مهرم یکری از شراخه

 قبرا  در  یفراوانر  هایدسرتاورد گکرد، به  نمی آن عمردهه بیشتر از  سه نکهیا وجود بااست که،  2شناختی

ویرژه   بره  های مختلف مطالعات زبانی، حوزه و در آمده نائ  (1گرا و نقش 2گراصورت)دیگر رویکردهای زبانی 

 برین هرای   تفراوت  نیترر  مهرم یافتره اسرت. از    و گسترشساختار عمومی معنا کراربرد  مطالعات مربوط به

هرای بنیرادی و اصرلی ذهرن و      ی انعکراس مشخصره  شناسر  زبران  هرای  هینظر گریو د یشناخت سیشنا زبان

 عنوان بهشناختی رویکردی است کره بره زبران  یشناس زبان» درواقعی بشری در این رویکرد است.  اندیشه

نمودی از نظام  نگررد. در ایرن رویکررد، زبران ، پردازش و انتقا  اطالعرات مریدهی سازمانای برای  وسیله

کنرد   که در زندگی کسب می با تجاربی انسانارتباط ذهن ( و 12:1930راد،  یوسفی) «نی استتصوری ذه

در  کره  گفرت  تروان  مری  در کر ،   گیرد. قرار می شود مورد بحث و بررسری می ارآشکزبان  بههمراه با آنچه 

هرای زبران    حوزه گریبر د آن ی و مطالعهی، محور اصلی زبان، انتقا  و درک معنی است شناخت یشناس زبان

                                                
1. cognitive semantics 
2. image schema 
3. proveb 
4. Turkish 
5. cognitive linguistics 
6. formal linguistics 
7. functional linguistics 
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مطرح است و اصرو  حراکم برر     یقوای ذهن گریدر کنار د یای شناخت قوه عنوان به زبران»دارد.  رتیارجح

دو  (1331) 0و  نگراکر  (1331) 1کراف یهرای ل  کتاب. است یشناخت قوای گرریمانند اصو  حاکم برر د آن

چرون   شناسرانی  زبران  به همراه ،ها آنشده است.  زییر یپ ها آندر  یمکتب شناخت  ی هیپا هستند کهاثری 

فاقرد   یشر یمردار زا    نحرو  یشناسر  کره زبران   دندیرسر  جره ینت نیبه ا 2رستیسو و ،2هیفوکون ،3ی، تالم9لموریف

 (.1932)راسخ مهند،  «کند فیرا توص یشناخت های ییاست تا بتواند توانا ادیبن یمعن کردییرو

، ساختار اصلی زبران  آندر  است که شناسی شناختی های مهم در زبان شناسی شناختی از شاخه معنی

شررناختی برره    یشناسر  یمعنر »یابرد.   امکان تحلی  می بازتابی از شناخت بوده و زبان برا تمرکرز برر معنرا

توسرط   شرده  نیمعر  و سراختار معنرایی  ( conceptual systemتجربره، نظرام مفهرومی ) ی هبررسری رابطر

شناسری شرناختی، توجره     معنی ی هبه عبارت دیگر، در حوز(. 2: 0331ایوانز و همکاران، )« پردازد یم، زبان

 مثابره  بره که زبان  صورت نیبداست، ( conceptualization) یساز مفهومساختار مفهومی و  به شناسان زبان

شناسری   معنی کند تا بتواند مردلی از ذهرن آدمری ارائره کنرد. لنزی مسائ  شناختی را کشف و بررسی می

امکران   صورت نیبدو  ردیگ یم تأانسان از تجرارب جسرمانی او نش شناختی معتقد است که تصور و ادراک

 ی هوار طرررح  ی هتصوری انسران در دو زمینرر   کند. در این دیردگاه، سراختارهای می تعق  و تفکر را فراهم

 .شوند بررسی می(  metaphorو اسرتعاره )( image schemaتصروری )

 صرفوی شناختی  است.  شناسان مرعنی موردتوجههای مرفهومی  ساخت یکی از تصویریهای   واره طرح

اصر   »پرردازد:   های تصویری می یا به قو  خودش طرح تصویریهای  واره به تعریف طرح گونه نیا( 1933)

 ،کنریم  حرکرت مری   مرثالا کنرد    مری  زبرررو  رفتارهرایی  و اعمرا   جهران  ایرن  دراست که از ما این  مسئله

 بنیرادینی  مفهرومی  هرای  ساخت ،این طریق از و، میکن یم درک را اطرافمان محیط خوابیم، می ،خوریم می

 .  «روند تر به کار می امور انتزاعیدرباره  اندیشیدن برای که آوریم می پدید

را بره   هرا  آنمرا  که  آورد در ذهن ما پدید میهایی  ساخت خارج جهان از ما تجربیات 1به نظر جانسون

عبرارت  . بره  انرد  تصرویری  یهرا  واره مفهرومی همران طررح    های دهیم. ایرن سراخت زبان خرود انرتقا  مری

                                                
1. G.Lakoff  

2.R. Langacker  
3. C.Fillmore  
4.L. Talmy  
5. G. Fauconnier 
6.E. Sweetser  
7.M. Johnson 
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ما از جهران خرارج در زبران     ی مفهومی است که برحسب تجربهساخت  نوعی تصویری ی واره طرح ،تر ساده

 .یابد ما نمود می

)فیلسوف آمریکایی که شهرتش به خراطر خردمات    جانسوننخستین بار توسط  تصویریی ها واره طرح

  در کتراب 1331در سرا    شناسری شرناختی اسرت(    یافته، علوم شناختی و زبان ی تجسم شایانش در فلسفه

هرا   تبیین شدند. پس از جانسون، دانشمندان متعددی در این زمینه به بیان دیدگاه معرفی و 1ذهن بدن در

شناسری شرناختی معرفری     معنی ی ها را در عرصه واره پرداختند و انواع متعددی از این طرح و نظریات خود

ضرمن   ،3شناسری شرناختی   ای بر زبان مقدمهدر کتاب خود با عنوان  0332در سا   9و گرین 0ایوانزکردند. 

و هرا   واره شناسری شرناختی، بره معرفری فهرسرتی از طررح       از اصو  شناختی و معنری  یکامل ریتفس ی ارائه

در از سروی ایشران را مبنرای بررسری خرود       شرده  ارائره پرداختند که نگارنده قالرب   ها آن یها رمجموعهیز

 .حاضر قرار داده است پژوهش

ری قررار گیررد   یهرای تصرو   واره تواند مبنای بررسی طررح  که می شناختیهای مطالعات  یکی از پیکره

معنرایی خرود برگزیرده     ی مطالعره  ی کرهیپ عنوان بهرا  المث  ضربها هستند. علت آنکه نگارنده  المث  ضرب

ها در ذهرن و قلرب مرردم یرک قروم       المث  ضرب»جوامع مختلف است.  زبان در آناهمیت و کارکرد   است

 باعرث و  ها عام  حفظ و بقای واژگان، کنایات و اصطالحات زبان  ثدارند. م ینشدن فراموشجاودانه و   اثری

یابرد.   مری  هرا  ملرت  یگاه شعر را در غنای فرهنگیجا ناشوند که از این حیث، هم می آنتوانمندی و غنای 

افرزوده   هرا  آن غنرای ر شوند و ب و از نسلی به نس  دیگر منتق  می نهیس به نهیسصورت  ها که به المث  ضرب

هر ملتی با میرزان   درا ه گستره و کمیت مث  رو نیازااند،  هر ملت ی ذائقهشود نشان خردمندی، ذوق و  می

 (.91: 1932 ذوالفقاری،) «دانایی و خردمندی آنان بستگی مستقیم دارد

ی جغرافیایی آذربایجان به لحاظ تاریخی از شما  رود ارس تا غرب و شما  غرب ایران تا ری،  حوزه»

مراد   اصرطالح  بره های قدیم تحت عنوان آذربایجان و سرزمین  که از زمان شود میجبا  و همدان را شام  

تمراعی بره   اج   -امرروزه بنرا بره د یر  سیاسری      (.2: 1931)نروین،   «شود می)ماد کوچک و بزرگ( نامیده 

                                                                                                                                              
1.The Body in the Mind 
2. V. Evans 
3. M. Green 
4. Cognitive Linguistics: An Introduction 
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ی پژوهش نگارنده در داخ  همان آذربایجران امرروزی    ، لکا دامنهشده میتقسای متعددی  های منطقه حوزه

بره لحراظ تراریخی و     اگرچره گیررد.   ی جغرافیایی استان اردبی  صورت مری  در حوزه خصو  بهدر ایران و 

هرای   المثر   د و اغلب ضررب جغرافیایی آذربایجان وجود ندارمختلف های  فرهنگی تفاوت خاصی بین حوزه

های شرما ،   رای  در این استان، در سراسر آذربایجان، اعم از شرقی و غربی، زنجان، قزوین، همدان، ترکمن

هایی از استان مرکزی،گیالن، تهرران و کشرور آذربایجران در شرما       های خراسان، قسمت ها، ترک قشقایی

ی  شریوه هرا و تلفرظ کلمرات و جمرالت،      نمودن صرورت  کدستیروند، اما به خاطر  رود ارس نیز به کار می

شهرستان اردبی  را همانگونه که در دو کتاب منبع استفاده شده است، مرالک   رای  در گفتاری و نوشتاری

 ایم. قرار داده

کره عرالوه برر     هسرت  9ای از زبان ترکی اوغوز و شاخه 0های التصاقی جزو زبان 1زبان ترکی آذربایجانی

 (.02: 1931در سایر نقاط ایران و جهان دارد )نوین،  وران زیادینواحی فوق، سخن

ری در یهررای تصررو واره شناسرری شررناختی برره موضرروع طرررح  یپررژوهش حاضررر در چررارچوب معنرر 

ی  مجموعره ایرن پرژوهش را    هرای  ی داده پیکرره پرردازد.   مری  زبران ترکری آذربایجرانی    هرای  المثر   ضرب

 حراجی سرتاری  ( و 1931کری،  تر  کرم وح امثرا  هرایی از   )جلوه نوینتوسط  شده یگردآورهای  المث  ضرب

 ی مجموعره آمراری ایرن تحقیرق     ی جامعره  دهد. تشکی  می( 1939ها به زبان ترکی آذری،  )مجموعه مث 

های مشرترک کره حردود     المث  است که با احتساب ضرب شده یمعرفاز دو منبع  یترک المث  ضرب 9233

در ایررن پررژوهش قصررد داریررم تررا  .یابررد مررورد کرراهش مرری 9033برره  حجررم نمونررهمررورد هسررتند  333

و  ایروانز  توسرط  شرده  یگرردآور  تصویریهای  واره های ترکی آذربایجانی را بر مبنای مد  طرح المث  ضرب

معلروم نمراییم در منراطقی کره ایرن       تیر درنهاشناسی شناختی بررسری کنریم و    ( در معنی0332) گرین

بسرامد بیشرتری در    تصویریهای  واره ، چه نوع طرحاند قرارگرفتهو مورد استعما   آمدهها پدید  المث  ضرب

ها دارد و با توجه به ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی منطقه تحت پوشرش زبران    المث  میان این ضرب

بره تجرارب   تا با توجره   میبر آنرا دریابیم. عالوه بر مورد مککور، در این پژوهش  ها آنمربوطه، علت کاربرد 

های ترکی آذربایجرانی بپرردازیم.     المث  گیری و کاربرد ضرب سخنوران، به تحلی  بنای ذهنی افراد در شک 

                                                
1.Azerbaijani language  
2. agglutinative language   
3.Oghuz  
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، (حرکرت ) 9جابجرایی  ی واره طررح ، 0مهارشردگی  ی واره طرح، 1فضا ی واره طرحاز:  اند عبارتها  واره این طرح

 3موجودیرت  ی واره طرح ،1همسانی ی واره طرح، 2توازن ی واره طرح ،2پیوستگی ی واره طرح، 3نیرو ی واره طرح

 .ها آناز  هرکدامهای  و زیرمجموعه

 های( پژوهشسؤال )سؤال  -6-9

توانرد   است تا چه حد مری  شده ارائه( 0332که از سوی ایوانز و گرین )  رییهای تصو واره انواع طرح -1

 باشد؟ یهای ترک المث  مد  مناسبی برای بررسی ضرب

  (concepts)ری را در قالب کردام مفراهیم  یهای تصو واره عملکرد طرح یهای ترک المث  ضربدر  -0

 توان مشاهده کرد؟ می

کلری موجرود در    (themes)تروان برخری از مضرامین     هرا مری   واره عملکرد کردام طررح   بر اساس -9

 را توجیه کرد؟ یهای ترک المث  ضرب

 های( پژوهش)فرضیه فرضیه -6-4

رعایرت   (0332ای ایروانز و گررین )   واره پردازی در مد  طرح اص  اقتصاد در نظریه که آنجا از -1      

 چرون  ولی شود های ترکی آذربایجانی یافت می المث  های این مد  در ضرب واره انواع کلی طرح شده است،

الگروی ایروانز و    تصرویری های  واره ی آماری این پژوهش فاقد طرح های جامعه المث  بیش از نیمی از ضرب

ایرن  ها به کار رفته است(  این الگو در آن های واره طرح های دیگری غیر از واره ( هستند )طرح0332گرین )

    .  آید مینهای ترکی آذربایجانی بر المث  ی تبیین تمام ضرب نظریه از عهده

مفراهیم   قیر از طر پرس ، آیند می به وجودری از تعام  انسان با جهان خارج یهای تصو واره طرح -0   

توان در قالب مفاهیمی  را می ها آن گیری هستند و عملکرد متفاوتی که در ارتباط با انسان است قاب  شک 

 .مشاهده کرد ترکی یها المث  در ضربچون اعضای بدن، حیوانات، گیاهان و غیره 

 عملکرررد برر اسراس  ترروان  مری را  ترکری هررای  المثر   برخری مضرامین کلری موجررود در ضررب     -9    

 توجیه کرد.  2و اتحاد 2، مانع3، مسیر9راست-، چپ0جلو-، عقب1پایین-های با  واره طرح
                                                
1.space  
2.container  
3.scale  
4.force  
5.unity  
6.balance  
7.identity  
8.existence  
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 پژوهش اهداف  -5 -6

 ی، انعکراس فرهنر  مرردم و هویرت فررد     هرا  در فرهنر  هرا بره دلیر  اهمیتری کرره   المثر  ضررب

هررا طرری    المثرر   ترداوم ضررب  شوند.  مهم در مطالعات زبانی محسوب می یا مقولهاجتماعی آنران دارنرد 

هردف از پرژوهش حاضرر    . دارد ها آن (شناختی و جامعه)ها حکایت از عملکرد شناختی  فرهن  هرا و زمران

و بررسری چگرونگی   ( 0332) ایروانز و گررین  ای  واره ها بر مبنای مد  طرح المث  ضرباین   یتحل و  هیتجز

 ها است. المث  در قالب ضرب ها آنو مفاهیم و مضامین  تصویریی ها واره عملکرد طرح

 پژوهش تیاهمضرورت و   -6-1

های رای  هر زبان و گویشی، تمدن، فرهن ، باورهرا و اعتقرادات،    المث  از دیدگاه علمی در پس ضرب

 آنی مرتکلم بره    های جامعه بینی های روحی، فکری و شخصیتی، نوع زندگی و جهان آداب و رسوم، ویژگی

 زبان و گویش نهفته است.

آذربایجران   زبران  تررک ی ادبیات شفاهی و فولکلوریک مردم  در زمینه بیشماری تحقیقات و مطالعات 

ی  بخصرو  در حروزه   ولری نیراز بره کرار و تحقیرق بیشرتری       دارد تحسرین  جرای است که  صورت گرفته

در  ابرزار شرناخت   نیترر  مهمری از یهای تصو واره طرح که آنجا ازو  شود احساس می شناسی شناختی معنی

  ی همطالعر زبان ترکی  در ها آنشوند و نیز در مورد چگونگی عملکرد  محسوب می شناسری شرناختی معنری

  یر حاصر  از تحل   ینتا .شود می چندانی صورت نگرفتره اسرت، ضررورت انجرام ایرن پرژوهش دوچنردان

 یرا بررا  یدیر و منبرع مف  شرود  مری منطقره   نیر م امررد  یفکر یها نایباعث گسترش اطالعات در مورد بن

 .کند یفراهم م یشناخت مطالعات زبان

 ها( و روش پژوهشمواد )داده  -6-7

کره نگارنرده    توصریفی اسرت   جهت  آن از. ستاصورت استقرایی  روش انجام این تحقیق توصیفی و به

هرای   واره طررح  از منظرر  آذربایجران از  شرده  یآور جمرع هرای   المثر   ضرب وضعیت موجود تنها به توصیف

موضروع   یفعلر  تیوضرع   ی و مطالعره  یبه دنبا  بررسر  نگارنده قینوع تحق نیدر ا ری پرداخته است.یتصو

                                                                                                                                              
1.up-down 
2.front-back  
3.left-right  
4.path  
5.blockage  
6.merging  
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بره  چگونه اسرت   ایاست  ییها یژگیو چهی و دارا یستموضوع چ آن ندیخواهد بب یم یعنی ،هست قیتحق

لرزوم   در صرورت پردازد و  یم موضوع آن یها یژگیصفات و و یهست و بررس آنچه فیبه توص گریعبارت د

 و است که محقق حق دخالت آن قیتحق نیا یها یژگی. از ودهد میقرار  یرا مورد بررس ها آن نیب ی رابطه

مختلرف   یهرا  کره از جنبره   دیتالش نما دیهست را با آنچهرا ندارد و  رهایتغم کاری دستدخ  و تصرف و 

 .  دینما فیو توص یبند و سپس طبقه دیها و صفات را کشف نما یژگیو آنمورد کاوش قرار دهد تا 

مرورد بررسری    جداگانره  طور به شده یآور جمعهای  ها و نمونه دادهاز  هرکدامکه  جهت  آن ازاستقرایی 

 کاررفتره  بره هرای   واره نوع طرح  لیست است. با استفاده از چک آمده  دست بهنتای  کلی  تیدرنهاو  قرارگرفته

کمرک جرداو  و نمودارهرا درصرد      شروند و سرپس بره    بندی می ها تعیین و طبقه المث  در هر یک از ضرب

، آمرده  دست بهآمار ریاضی از  تینها و در گردیده مشخص ها آنها و توزیع فراوانی  واره کارگیری این طرح به

 بررسی خواهند شد. های مککور برای اثبات )یا اصالح( فرضیه

 ای خواهد بود: صورت کتابخانه اطالعات در دو زمینه بههمچنین گردآوری 

از  ییهرا  جلروه » از دو منبرع  ترکی کره های  المث  همان ضرب یعنیهای پژوهش،  گردآوری داده (الف

 ترألیف  ،«یآذر یهرا بره زبران ترکر     مجموعره مثر   »و  1931نروین بره سرا      تألیف  ،«یکتر  کموح امثا 

 اند. آمده، فراهم 1939ستاری به سا   حاجی

  تحقیق ی آوری اطالعات مربوط به مالحظات نظری و پیشینه جمع (ب

 پژوهش انجامبرای  ازیموردنل و ابزار یوسا -6-8

را  آنی آمراری   استقرایی بهره برده است که جامعره  -نگارنده در این پژوهش از مد  تحقیق توصیفی

هرا   ی مث  مجموعهنوین و  تألیف کیتر  کمح و  امثا ترکی آذربایجانی از دو کتاب  یها المث  ضربمجموع 

های ایروانز   واره . قالب نظری تحقیق نیز بر اساس مد  طرحهستحاجی ستاری  تألیف آذری به زبان ترکی

را به کرار بررد، جانسرون     تصویریهای  واره نخستین شخصی که مفهوم طرح درواقع( است. 0332) نیو گر

شناسری شرناختی تعریرف کررد و در      حرکتی و قدرتی را در معنری  ی حجمی، ی عمده واره بود که سه طرح

ها افزودنرد ولری ایروانز و گررین در کتراب       واره شناس به مفاهیم و انواع طرح های بعد نیز چندین زبان سا 

 هرا  آنهرای   ها و زیرمجموعره  واره تری از فهرست طرح به معرفی کام « شناسی شناختی ای بر زبان مقدمه»

ی  از سروی ایشران مبنرای بررسری بسریاری از تحقیقرات در زمینره        شرده  ارائره مروزه قالب پرداختند که ا
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توسرط ایرن دو    شرده  ارائره گیرد و نگارنده نیز در این پژوهش از منظر مد   قرار می تصویریهای  واره طرح

 شناس برجسته، به بررسی تحقیق حاضر خواهد پرداخت. زبان

 نامهی روش اجرای پایانخالصه -6-3

گردد. در فص  او  سراختار کلری پرژوهش آورده شرده      می ارائهی حاضر در قالب پن  فص   نامه پایان

هرای   واره ویرژه طررح   شرناختی و بره    شناسی ی معنی ی مطالعاتی که در زمینه است. در فص  دوم تاریخچه

 ارائره  انیر رانیا ریر غاست در دو بخش تحت عنوان مطالعات ایرانیران و   شده انجامها  المث  و ضرب تصویری

 ی ارائره ضرمن   ،تصرویری  یهرا  واره طرح یبررس یبرا ینظر یچارچوب میترس منظور به و در ادامه گردد می

( در کتراب بردن   1331به نظرات جانسرون )  شتریب ،ی شناختیشناس یمعندر  یو تعهدات کل یاصو ، مبان

 تصرویری  یهرا  رهوا طررح  یبند میتقس( در 0332) نیو گر وانزیا یآرا ن،ی. عالوه بر اشود میدر ذهن اشاره 

 .شوند یمطرح م

ی  وهیشر ی آمراری، نمونره، نروع،     جامعره ی هرا  بخشفص  سوم، روش کار و روند انجام پژوهش را در 

 .کند یمبررسی  ها دادهگردآوری اطالعات، وسای  و ابزار مورد نیاز و روش تحلی  

 تصرویری  یهرا  واره طررح  یو بر اساس الگو یشناخت  یشناس یمعن ی هیچهارم، در چارچوب نظر فص 

دسته از  آن  یو تحل یمککور به بررس یها واره طرح یریکارگ بهبسامد  ی ( با محاسبه0332) نیو گر وانزیا

و  هسرت  هرا  واره طررح  نیر ا یحراو  هرا  آنبه کار رفته در  میکه مفاه پردازد یم یزبان ترک یها المث  ضرب

 .دهد می شینما ییها ها، نمودارها و شک  را در قالب جدو  قیتحق یها افتهی

 پرردازد  یپژوهش م نیشده در ا مطرح یها هیفرض یبه بررس  یریگ جهیپنجم با عنوان بحث و نت فص 

 .شود می ارائه ییشنهادهایپ ندگانیآ یها مطالعات و پژوهش یبرا انیو در پا

 تعریف مفاهیم بنیادی -6-66

 شناختی یشناس زبان -6-66-6

. در پرردازد  یمزبان، ذهن و تجارب اجتماعی و فیزیکی انسان  ی رابطهشناختی به بررسی  یشناس زبان

 ی مطالعره زبران،   ی مطالعه. لکا کند یمذهن انسان را منعکس  یها یژگیواین دیدگاه زبان الگوی اندیشه و 
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به ماهیت و ساختار افکرار و آرای ذهرن انسران پری      توان میزبان  ی مطالعه بااست.  1یساز مفهومالگوهای 

 (.1932واحد نیست )راسخ مهند،  یا هینظراست اما  ریپک انعطافبرد. این نظریه چارچوبی 

 شناختی یشناس یمعن -6-66-1

 ی لهیوسر  بره کره   9و سراختار معنرایی   0تجربه، نظام مفهومی ی رابطهشناختی به بررسی  یشناس یمعن

دانشرمندان   مروردنظر (. به عبارت دیگر آنچره  2: 0331)ایوانز و همکاران،  پردازد یم شود میزبان دریافت 

اسرت. در یرک تعریرف     یسراز  مفهروم و  3شناختی اسرت توجره بره سراختار مفهرومی      یشناس یمعنقلمرو 

بره بررسری دانرش بازنمرایی      کننرد  یمر شناختی کار  یشناس یمعن ی نهیزماختصاصی، دانشمندانی که در 

مردلی از ذهرن آدمری اسرت      ی ارائره شناختی در پری   یشناس یمعن، لکا پردازند یم)نشانه( و ساختن معنا 

 )همان(.

 تصویری ی واره طرح  -6-66-9

 شروند  یمر و پویا از تعامالت شناختی ما هستند و موجرب   تکرارشوندهالگوهای  تصویری یها واره طرح

 یهرا  ساخت صورت بهشده بیابد. این الگوها در آغاز  یبند مقولهدریافت و تجربیاتمان ساختاری یکپارچه و 

و  رنرد یگ یمر اشریاء و تعرامالت ادراکری شرک       کاری دستدر سطح حرکات جسمانی ما در فضا،  دار یمعن

 (.03: 1331ساختاری گشتالتی دارند )جانسون، 

 استعاره -6-66-4

در تعامر    آن یریکرارگ  بره برا زبران و هردف از     2کلی اسرتعاره  ی رابطهارسطو نخستین کسی بود که 

به پیروی از اص  قیاس، اسرتعاره را   1و فن بیان 2یشعرشناسقرار داده است. وی در  مطالعه مورد کالمی را

در زبران   آنکه کراربرد   ردیگ یمدر نظر  یا هیآرا. ارسطو کاربرد استعاره را داند مینیز نوعی مقایسه ضمنی 

 شرناختی  معنا شناسران (. اما از نظر 33: 1931دارد )فیاضی،  یشناخت ییبایز ی جنبهمحاوره نیست و تنها 

و درک انسان از جهان خارج و نیز در فرایند اندیشریدن اسرت. در    یبند مقولهاستعاره عنصری بنیادین در 

فهم و بیان یک مفهوم انتزاعری در قالرب تصرورات     هرگونهو به  ابدی یمنوین  تصویریاین رویکرد، استعاره 

                                                
1.conceptualization  
2.conceptual system  
3.semantic structure  
4.conceptual structure  

5. metaphor 
6.poetics  
7.rhetoric  
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نمرود و   زبانی صرفاا یها استعارهختی است و یندی ذهنی و شنااستعاره فرآ اساساا. شود میاطالق  تر ملموس

. برا ایرن تعریرف اسرتعاره دیگرر خرا  زبران ادبری محسروب          شوند یمذهنی محسوب  یها استعارهشاهد 

 (.12: 1331)سعید،  ردیگ یمی جا نازب ی روزمرهکاربرد  ی حوزهو در  شود ینم

 المثل ضرب -6-66-5

است کوتاه، استعاری، برگرفته از تجربیات روزانه، با مضرمونی حکیمانره، حراوی     یا جمله المث  ضرب

که به دلی  روانی الفاظ، روشنی معنی و موسیقی میان مردم مشرهور   پندآموزکلی و  یا دهیعقیا  اظهارنظر

 کننرد  یمر اسرتناد   آنو بره   برنرد  یمر را با تغییر جزئی یا بدون تغییرر در گفترار خرود بره کرار       آنشده و 

 (.111: 1931)ذوالفقاری، 
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 فصل دوم:

 پيشينه و مبانی نظری
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 مقدمه  -1-6

 بخرش  شده در ارتباط با پژوهش حاضر کره در دو  جاممرور و معرفی مطالعات اندر این فص  عالوه بر 

هرای   واره ویرژه طررح   شناسی شناختی و بره  ی معنی ایرانیان و غیر ایرانیان در زمینهمطالعات  اوینتحت عن

 ءآراویرژه   شناسی شناختی به گردد، اصو ، مبانی و تعهدات کلی در معنی ه میها ارائ المث  و ضرب تصویری

( 0332) نیو گرر و آرای ایروانز   گرفتره  قرارمورد بررسی بدن در ذهن ( در کتاب 1331و نظرات جانسون )

 شوند. مطرح می تصویریهای  واره بندی طرح در تقسیم

 شناسی شناختی و استعاره مطالعات مربوط به معنی -1-1

 مطالعات غیر ایرانیان -1-1-6

ی یهرا  استعارهدر کتاب خود با عنوان  (1931)به نق  از شعبانیان،  (1333و  1333لیکاف و جانسون )

برخالف تصور بسیاری از مردم که استعاره را یک ابرزار ادبری   »ادعا کردند که  1کنیم زندگی می ها آنکه با 

پندارند، اسرتعاره   را تنها مخصو  زبان و نه اندیشه و عم  می آندانند و  های شعری می برای تصویرسازی

ی ما بره   وسیع در زندگی روزمره طور بهگونه که  آید آن می به کاردر زبان بلکه در اندیشه و عم  نیز  تنها نه

اسرت در ذات خرود اسرتعاری     آنذهن بشر که اندیشه و عم  ما بر مبنرای   تصویرینظام  خورد. چشم می

ثیر اسرتعاره  کنریم تحرت ترأ    یاندیشیم و هر آنچه را که تجربره مر   است و بدین ترتیب آنچه را که بدان می

 .«افتد اتفاق می خود خودبهطور  آگاه باشیم بلکه به آنچیزی نیست که از  تصویری. اما این نظام است

از تجرارب مکرانی مرا     ناشیرا  آننیز پرداختند و  تصویریاین نظام  ی هیپاو  ایشان همچنین به منشأ

مرا بره    تصرویری  یها نظاممانند با / پایین، جلو/ عقب، درون/ برون، نزدیک/ دور و غیره معرفی کردند که 

 دوآنران تجرارب مرا را بره      ،. عالوه بر ایرن رندیگ یمچنین اموری شک   ی هرروزهجسمانی  ی دنبا  تجربه

دیگرر بیشرتر    یا دسرته ، ماننرد ایسرتادن و   انرد  یجسرمان بیشرتر   هرا  آناز  یا دسرته تقسیم کردنرد:   دسته

کار وسرر ن که با اعما  و مفاهیم مربروط بره برد   مانند مراسم عروسی. برخی از مفاهیم اساسی  اند یفرهنگ

                                                
1.Metaphors We Live By 
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دارند مانند با / پایین، جلو/ عقب، درون/ برون، تاریک/ روشن، گرم/ سرد، مرد/ زن و غیرره در مقایسره برا    

 یریر گ شرک   اسراس انی این تجارب جسرمانی مکر   هستند. تر مهمو  تر مشخصتجارب عاطفی و احساسی 

 طرور  بهو  نمودند ارائهرا  معاصر استعاره ی نظریههستند. ایشان مدلی به نام   happy is upمفاهیمی مانند

 پرداختند."حرکت است مثابه بهگکر زمان " تصویری ی استعاره گاهیبه جاخا  

فلسفه در بدن: ذهن جسمیت یافتره و بره   تحت عنوان  1333همچنین ایشان در کتاب خود در سا  

غررب را تشرکی     ی اسراس فلسرفه   هرا  قرنکه  کنند یمرا مطرح  یسؤا ت، 1غرب ی شهیاندچالش کشیدن 

اخالقری از   یهرا  ارزشاست؟  ریپک امکانچگونه موجوداتی هستیم؟ دانش چگونه  ها انسانما  که نیا: داد یم

ه فرضریاتی ارائر   گکشرته  درکره فالسرفه    دارنرد  یمر ابراز  سؤا ت؟ و در پاسخ به این ندیآ یمکجا به وجود 

بشناسد و بیشتر افکار او در  ینگر درونی  لهیوس بهافکار خود را  تواند یمانسان  ها آنکه بر اساس  دادند یم

است. نیز منطرق و ادراک جسرمیت یافتره نیسرت. علروم شرناختی        یراستعاریغو  یرمجازیغمورد جهان 

 .ردیپک ینمامروزه این نظریات را 

شهودی و تجربی بیانگر ایرن نکتره اسرت     طور بهلیکاف و جانسون )همان( معتقدند که علوم شناختی 

 هرا  آنفکر و زبان خرود نرداریم و    یها سمیمکاناست. ما دسترسی و آگاهی مستقیم به  ناآگاهانهکه فکر ما 

. بیشتر موضوعات فلسفه ماننرد اخرالق،   اند یاستعار. بیشتر مفاهیم انتزاعی کنند یمجدا از کنتر  ما عم  

ت کره از تجرارب جسرمانی مرا نشرأ      ییهرا  استعاره ی طبیعت زبان، تفکر و خود انسان تا حد زیادی بر پایه

ار و ذهنیرات مرا از طبیعرت بردن مرا      افک جسم ما است، یعنی ساختارقرار دارند. تفکر ما نیازمند  اند گرفته

 .  ردیگ یمشک  

 0زنان، آتش و چیزهرای خطرنراک  در کتاب خود با عنوان  (1932فر،  )به نق  از آریان (1331لیکاف )

عنروان   برا . او دیردگاه سرنتی را   پرردازد  یمر برا معنرا    رابطره دو دیردگاه سرنتی و جدیرد در     ی سره یمقابه 

 صرورت  بره معنا  ،او، در دیدگاه سنتی از نظر. کند یممعرفی  3ییگرا تجربهو دیدگاه جدید را  9ییگرا تینیع

در دیردگاه   که یدرحالیا غلط،  پندارند یمرا درست  آنکه یا  هاست گزارهانتزاعی، غیر تجسمی و بر مبنای 

. وی شود می تأکیدمانند استعاره، مجاز و تصورات ذهنی  ییها یژگیوجدید معنا مبنای جسمانی دارد و بر 

                                                
1.Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought 

2 . Women, Fire, and Dangerous Things 
3.objectivism 
4.experientialism 
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ثیر تصورات گکشته اسرت  که از سویی تحت تأ داند میگاه دشناختی را مرز این دو دی یشناس زبانموقعیت 

 مثر  ذهن  ییگرا تینیعکه از نظر  کند یم. وی اشاره کشد یمو از سویی دیگر دست بر دانش جدید پیش 

و کلمات نیز معنای خود را از تطرابق برا    پردازد یمانتزاعی با کلمات  یها سمب  کاری دست یک دستگاه به

 نظرر  از. در مقابر   کند یمدر معنا ایفا  یا هیحاش. در این دیدگاه جسم نقش آورند یمجهان خارج به دست 

حواس، حرکات بدن و تجارب فیزیکری   ی هیپاادراکی ما بر  یها نظام از یطورکل به، معنا و فکر ییگرا تجربه

 .سازد یمتفکر انتزاعی را ممکن  ،. اندیشیدن ما تصویری است و اینرندیگ یمو اجتماعی شک  

 ی هیر نظرکتاب خرود برا عنروان     در 1333سا   در( 1931)به نق  از شعبانیان،  (0333و  1333یو )

چینری و انگلیسری برا     یهرا  اسرتعاره برین   یا سره یمقا ی مطالعره به  1معاصر استعاره: از دیدگاه زبان چینی

استعاری بین زبانی و برین فرهنگری    یها یجهانیافتن  پیمعاصر استعاره پرداخته و در  ی هینظراستفاده از 

در  انتزاعری، اسرتعاری اسرت و    استد  که تا چه اندازه  کشف این مطلب استبه دنبا  نویسنده . دیآ یبرم

برخری   .فرهنگی، گسترده یا جهانی هسرتند  های مفهومی، بین کدام استعاره 0یک بافت شناختی و فرهنگی

: عصربانیت  های استعاری در زبان چینی یافت از این قرار بودند های مفهومی که وی برای جهانی از استعاره

 مفهومی بر مبنرای  یها استعارهکه این  رسد یمگرما است، شادی با  است، زمان مانند مکان است. به نظر 

 مشترک و جهانی وجود دارد. صورت به ها انسان ی برخی تجارب اساسی انسان بوده و در همه

از منظرر   9از جسرم ترا معنرا در فرهنر     ، یو در کتراب خرود تحرت عنروان     0333همچنین در سا  

بین زبان، بردن،   ی رابطهمجموعه مقا تی به  ی ارائهمفهومی با  ی استعاره ی هینظرشناختی و  یشناس یمعن

را  هرا  آنبه جسمیت یافتگی زبان انسران و شرناخت پرداختره و     . او مخصوصااپردازد یمفرهن  و شناخت 

رو  یا پنجرره  عنروان  به مند نظام صورت به. او در این مقا ت زبان را داند میفرهنگی  یها طیمحبرخاسته از 

با زبان  آن ی سهیمقازبان چینی به همراه  ی مطالعهاین مجموعه  که آنجا از .کند یمبه ذهن انسان مطالعه 

 ازخرا  فرهنگری تکیره دارد.     یهرا  تیر موقعانگلیسی است بر مبنای جسمانی بودن معنای زبانی و درک 

 پرداخته شده است از این قرار است: ها آنموضوعاتی که در این کتاب به  جمله

دن و احسراس: اعضرای بردن در عبرارات     عبارات استعاری عصبانیت و شادی در انگلیسی و چینی، بر 

تفکر در زبان چینی، ابعراد جسرمانی معنرا در زبران چینری: مرا برا         یها استعارهاحساسی و عاطفی چینی، 

                                                
1.The Contemporary Theory ofMetaphor: A Perspective from Chinese 

2. cognitive and cultural context 
3. From Body to Meaning in Culture 
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ادبری انگشرتان و کرف دسرت در      یهرا  استعارهچه منظوری داریم؟  ها آنو از  میکن یمخود چه  یها دست

 چینی و انگلیسی. یها زبان

مکرانی، سراختار    ی تجربهخود با عنوان  ی مقالهدر  (1931)به نق  از شعبانیان،  (0333ایوانز و تیلر )

تصورات گکشته و سرنتی   برخالف»این ادعا را مطرح کردند که  ،in موردی ی : مطالعهواژگانی و انگیختگی

 براهم که ایرن معرانی ارتبراطی     گرفتند یمدر نظر  فرد منحصربهاز معانی تصادفی و  یفهرستکه واژگان را 

، واژگران  دیرسر  یمر ار به نظر بلند از معانی دشو فهرستاین  یسپار به خاطرندارند و بدین ترتیب حفظ و 

 «.کنند یمعم   مند نظامسیستماتیک و  کامالا

ی اثرر کالسریکش یعنری     ( در ادامه0331) توسط جانسون 1معنای بدن: زیباشناسی ادراک بشرکتاب 

است که در آن بره ارتبراط میران علروم شرناختی، زبران و معنرا         کنیم زندگی می ها آنهایی که با  استعاره

نوزادان انجام داده است ترا نشران دهرد کره      یشناس روان. وی مطالعات اخیر خود را در قلمرو پرداخته بود

. آورد یمر در انسان شک  گیرد بره وجرود    کام  طور به 0یخودآگاهچگونه جسم، معنا را حتی قب  از آنکه 

 ی سرازنده  یهرا  نهیزماین  ی همهکه  کند یمادعا  ییگرا عم هنر و فلسفه  یشناس روانجانسون با توجه به 

اعرالی ترالش انسران در     ی نقطره که هنرر   ردیگ یماو نتیجه . اند شده بنا یباشناسیز ی هیپابر  معنا، اساساا

تجرارب مرا، بررای کشرف منرابع جسرمانی معنرا  زم و         یباشناختیزابعاد  ی مطالعهجستجوی معناست و 

 ضروری هستند.

 مطالعات ایرانیان -1-1-1

از دیردگاه   هرا  واژهبردن   یشرناخت  زبران  ی مطالعره بره   (1931)بره نقر  از شرعبانیان،     (1933) ایر ازک

معرین   ی نامره  لغرت مدخ  اصرلی از   سه و  یسدر زبان فارسی پرداخته است. وی با استخراج  یشناس یمعن

و واژگران دیگرری کره از همران      ها آنکه بر اعضای بدن د لت داشتند همراه با استخراج مشتقات مرکب 

برار  از:  انرد  عبرارت  هرا  یژگر یوپرداخته است. ایرن   ها آنمعنایی  یها یژگیو، به بررسی اند شده  گرفتهخک مأ

. از نترایجی  ها آن یها واره طرح، بسامد وقوع واژگان دا  بر اعضای بدن و ییچندمعنا، ها واژه -عاطفی، رن 

حراوی واژگران دا  برر     یهرا  ساخت. در 1از:  اند عبارتبه دست آورده است  ها واره طرحکه او در ارتباط با 

 عالوه بر جمله، در سطح   ها واره طرحثیرات قاب  تشخیص است و تأ یا واره طرحاعضای بدن، الگوهای 

                                                
1. The Meaning of The Body: Aesthetics of Human Understanding 
2.self-consciousness 
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