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Abstract 
Proverbs are fixed sentential expressions that express the well-known truth, 

social norms or moral concerns of a specific culture. Therefore, they have a 

linguistic-cultural aspect and are transmitted through generations and applied to 

various states of affairs in the world. Since most proverbial expressions are 

metaphorical in nature which rooted in bodily experiments, the present paper 

offers an image-schematic view to Guilaki proverbs in the domain of food and 

its related concepts. It takes up the twin task of distinguishing the image 

schemas in Guilaki proverbs and of defining their domain of semantic usages. 

The proverbs of this qualitative research have been collected in a library 

research method and analyzed based on Johnson’s (1987) opinions. The 

findings of the research reveal that the path, control and spatial schemas are 

used in Guilaki proverbs. They also showed that the desirable cultural concepts 

like kindness, hospitality and faithfulness are simultaneously applied alongside 

undesirable ones such as corruption, betray and ungratefulness.   

 

Keywords: Image schemas, Embodiment, Conceptual metaphor, Proverb, 
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Extended abstract 

1. Introduction  

Proverbs form the gist of what cultures consider of real concern to them, 

presenting cultural desirables and undesirables, all of which betray the cultural 

models a culture lives by. Therefore, they have a linguistic-cultural aspect and 

are transmitted through generations and applied to various states of affairs in the 

world. 

 

2. Theoretical Framework 

“The notion of image schema is rooted in gestalt psychology (e.g., à la 

Arnheim) and the phenomenology of the body (à la   Merleau-Ponty); it was 

developed by Mark Johnson from the early 1980s into linguistics” (Kimmel, 
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2008, 159). In Merleau-Ponty’s phenomenology, human being is an embodied 

subject. In Linguistics, embodiment refers to the ways person’s bodies and 

bodily interactions with the world shape their minds, actions, and personal, 

cultural identities. Embodied accounts of mind and language embrace the idea 

that human symbols are grounded in recurring patterns of bodily experience. 

The study of embodiment demands recognition that thought and language arise 

from the continuous dynamic interaction between brains, bodies, and the world. 

Cognitive linguistic research has long embraced the idea that “our construal of 

reality is likely to be mediated in large measure by the nature of our bodies” 

(Evans and Green, 2006:2). Lakoff and Johnson (1991) suggested that there are 

three levels of embodiment which together shape the embodied mind. Neural 

embodiment concerns the structures that characterize concepts and cognitive 

operations at the neurophysiological level. The cognitive unconscious consists 

of the rapid, evolutionary given mental operations that structure and make 

possible conscious experience, including the understanding and the use of 

language. The phenomenological level is conscious and accessible to the 

consciousness and consists of our awareness of our own mental states, our 

bodies, our environment, and our physical and social interactions (Johnson, 

1999: Gibbs, 2017: 451). Many cognitive scientists agree that an embodied 

understanding of mind and language require attention to all three levels of 

embodiment, and most importantly, the interactions to all three levels of 

embodiment, and most importantly, the interaction between them.  

 

3. Methodology 

Adapting the image-schematic view to Guilaki proverbs in the domain of food 

and its related concepts, the present article tries to achieve the following two 

goals. First, distinguishing the image-schemas found in Guilaki proverbs in the 

domain of food and its related concepts; second, defining the scope of their 

semantic usage. Specifically, it tries to answer these two questions complies 

with the previously mentioned goals: first, which kinds of control, spatial and 

motion schemas are there in Guilaki proverbs in the domain of food and its 

related concepts; and second, which target domains does this source domain 

refer to. Referring to the specific goal of the research -description and analysis 

of image-schemas found in Guilaki proverbs in the domain of food and its 

related concepts- the present qualitative research is categorized as fundamental 

studies. The broad framework of the research is cognitive linguistics and the 

narrow one is dialectology. The geographical research area is limited to Rasht. 

Data have been collected and selected in a library research method from The 

Missing Guilaki Proverbs (Jadakafte Gaban) by Moradiyan Garrosi (2007) and 

Guialki Proverbs and Expressions (Masalha va Estelahat e Guilaki) by 

Fakhrayi (2015). To be doubly sure of the use of proverbs in Rasht, beside the 

writer’s intuition as a native speaker, some interviews were carried out with 
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aware speakers. Overall, it was known that 41 Guilaki proverbs in the domain 

of food and its related concepts are used. However, regarding the purpose of the 

research, those proverbs directly related to the concept of image schemas were 

analyzed. This reduced the sample size of the study to twenty proverbs. The 

data were analyzed by descriptive-analytic method based on Johnson’s Image 

Scheme Theory (1987).  

  

4. Result and Discussion 

The analysis of Guilaki proverbs in the domain of food and its related concepts 

indicates the existence of three types of control, spatial and motion schemas 

with a frequency of 35%, 20% and 45% in this dialect, respectively. This 

finding is different from the results of Sheykh Sang Tajan (2017) since it 

showed the increasing frequency in the occurrence of containment, power and 

motion schemas. In addition, no example of power example was found in 

studied Guilaki proverbs. The findings of the study indicate that in Guilaki 

proverbs in the domain of food and its related concepts, the moral cultural 

values of kindness, hospitality and having belief are used along with the 

reprehensible acts of   destruction, betrayal and ingratitude. That is, like 

pleasant and unpleasant taste, the figurative meanings they refer to are both 

positive and negative. This finding confirms the view of Lawal et al. (1999). 

 

5. Conclusion and suggestion  

It is important to study the image schemas hidden in the proverbs of different 

ethnic groups since these linguistic utterances reflect the modes of thinking and 

the strategies each culture and society used to formed its attitudes. Proverbs as a 

part of intellectual and cultural tradition of a society can be estimated by image 

schemas as the origin of conceptual metaphor, since both have common roots in 

general human experiences. The hallmark of a genuinely socio-cultural 

perspective on image schemas must be its ability to account for their variation 

both across cultures and it situated cognition. The experiences of Guilanian 

embodiment in a fertile environment and being witness of generosity of the 

nature leads to the formation of image schemas referring to positive cultural 

senses. Investigating image schemas from this brand-new dimension, is a step 

opening an avenue to augmented descriptions of them. Since such apparently 

trivial details express the ethnic diversities, the researcher considers such study 

worth noticing. That is, image schemas propose mechanism for communities to 

assert their ethnic identities.    
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 های تصوریوارههای آن در قاب طرحها و وابستههای گیلکیِ حوزة خوراکیمثل

 

   مریم سادات فیاضی

 
 

 چکیده
مهایی و محظاهاپ شهده  اگوهههاا اجتهایی با ساختار ثابت هستند کهه واعیاهاپ یریتهتههوارهها جملهمَثَل

هتهنوی هستند که از نسهلی بهه نسهل ریوهت -رو  واجد وجهی زبانیاین تابانند. ازاجتمایی یک عهم را بازمی

ها مهاهاتی روند. نات به اینکه بساارا از مَثَلهاا متفاوتی از زندگی به کار میشهند و رر مهعیاتمنتقل می

کهشد با اتخهاِ  رو میگاتند  مقاگة یاشهاا بدنمند نشأپ میاز تجتبهها استیارا رارند و شمارا از استیاره

 :کنهدههاا ن،  رو ههدر را رنلها  ها و وابستههاا گالکی رر ظهزة خهراکیوارة تصهرا به مَثَلناتیة طتح

اا ن،؛ روم  ههها و وابسهتههاا گالکی ظهزة خهراکیهاا تصهرا مهجهر رر مَثَلوارهنخست  شناسایی طتح

اند و تحلال هاا این یژوهش کافی به روش اسنارا گترنورا شدهتیاان رامنة کاربترهاا مینایی ننها. راره

هاا یژوهش ناظت بهه کهاربتر . یاهتهاستهجانسه، انجام شد اتحلالی با استنار به نرا-ننها به روش تهصافی

هاا ظهزة . همچنان مشخص شد رر مَثَلاست ین گهیشا ظتکتی  مهارشدگی و هضایی رر اوارهاانهاع طتح

ههاا نههازا و باورمنهدا رر کنهار ویژگهیهاا گاح،  مفاهام  هتهنوی  یسندیدة مهتورزا  مهمها،خهراکی
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 قدمهم -1

نسلی و یکی از وجهه مهم اربااپ هت زبا، و باهانوت ِو  جمله تااهتاپ اطحیاپ بانااز 1هامَثَل

 وعتی امثا  جاریهه. »هستندپ  اخح  و اظساساپ اهل ن، زبا، ناتا  عتیحة اربی  اهکار  یارا

رعهت مطاگیهه و رر نکهاپ و رعهای  ن، تأمهل کناهد  طههرا دازن زنهدگانی بان یک ملت را به

اجتمایی و انفتارا  ررجة تتبات و تمد،  یایهة تتعهی و تنه    رسههم و یقایهد  اظساسهاپ و 

ها با اهتار طلقاپ مختلفة ن، شهتیک زنهدگی و شهید که گهیی سا تصهرّاپ ن، ملت مطلع می

مَثَلَ یَمثُهلُ اا است یتبی و مشت  از مَثَل کلمه». (16: 1931  )بهمناار« ایدرها  شب و روز بهره
)از باب نصت( به مینی شلاهت راشتن چا ا به چاه  ریوهت د...ن و امها رر اصهطحح یلهم  مُثُهال

-11: همها،)« گهیندمی راستا،هر که ن، را به هارسی شارب بت یک نهع از یلم سخن اطح  می

رر »تهها، ظاضهت زبها، هسهتند کهه رریهاا ننهها را مهیهاا زبانی  وجه هماشههاین یاره (.11

ههاا چهان ح و نهشهتهسا  یاش از مهاحر مسها 6022تا، رر نیندهاا مصت باسنخستان هم

ها را به ج ئی اا مَثَلنان ظضهر یاهستهچ (.Katz, 1999: 71)« باستا، و ورایی هند بازجست

کند که رویکترهاا عههمی را رر تیتیه  نایریت از گفتار روزمته و اربااپ یاماانه بد  میجدایی

هها مَثَهل( 134 :1994) 6تابانهد. بهه بهاور گاله زبانی بازمی ةههیت هترا و اجتمایی یک جامی

شهده و هنجارههاا اجتمهایی و ، باورهاا شهناختههاا یاهسته ثابتی بتاا باایلاراپ و جمله

ر ة زبانی یاهند رارها با خ تر  هتهنوی  مشتتک ایضاا جامیرغم ننکه مَثَلیلی .«اخحعی هستند

روا اصطحظاتی مهتره و هاچکاهد گاکن بهمیاا هتوهاا کحمی ویژهکه کاربترشا، را به باهت

گهیة مسائل مطتح رر هت هتهنوی هستند  ایهن مسهائل ا گ ینهتاریخی ناستند. بنابتاین  مَثَل

 ,Lawal)کننهد خهاه مطلهب باشند یا نامطلهب  اگوها هتهنوی  زیست  هت جامیه را بهتمح می

& Raji, 1997: 636 Ajayi.) ینها، هتضهاة از چنان اگوههایی با ( 609 :1997) 4و وگج 9هانک

را رر خههر جهاا  1و مطلههب 2هاا نرمانی نامطلهبلکنند که مَثَیار می 0شناختی-هاانرما،

هاا هتهنوهی ارزش ر و رستة رومراررهتارهاا نایسند بتظرر میرستة او  مترم را از  .درهمی

گاتنهد و بهه بانانسلی از اخحر خههر می ها را به شکلاهتار هت هتهنگ  مَثَل د.رهرا اشایه می

                                                           
1. proverbs 

2. R.W.  Gibbs  

3. R. P. Honeck 

4. J. Welge  

5. Cognitive-ideal hypothesis  

6. ideal discomforting proverbs  

7. ideal comforting proverbs 
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ها اه و، بهت سهازوکارهاا ناهارتی بهت زنهدگی  ،  مثلکنند. ن ر ایشانسل یس از خهر منتقل می

هاا زیسهتة هتهنوهی بهتاا مینها هها رر مقهام تجتبههاا بتاا ررک هستند. مَثَلهاا یوانهروا 

شهههند و کارکترهههاا ملمهههو و انت ایههی بتانواختههه می بخشههاد، بههه تجتباههاپ متههداو 

(  ck & Weldge, 1997Hone) 6کاربترشههناختی ،( Raji, 1997Lawal, Ajayi &)1سههلکی

(، Brown, 2004) 4تیلامهی(  ;Honeck & Temple, 1994 Lakoff & Turner, 1989) 9شهناختی

   یابند.می (0Krenawi, 200-Al) 2و ظتی ررمانی  (Haas, 2002) 0شناختیروا،-جامیه

 رگ اا بهناتیهة زنجاهتهاند: ها میتهی شدهتا به امتوز رو ناتیه رر باب وجه شناختی مَثَل
گاکهار و  .(1994)هانک و تمپهل  1بناارناتیة گستترة مفههمو ( 1989)گاکار و تتنت  1استیاره

نورند که متشهکل از مثابه همنهازا  یک کهارتت زهی رر نات میبه»را  مَثَل( 172 :1989)تتنت 
رر مقام یهک هتر است  اما به گاه  نهاختن  ههیت ننها چهار ساز مج ا با کافاتی کامح منحصتبه
نخستان یضه ایهن  3«یام خاص استاستیارة » .«یابدگتوه بت ههیت جداگانة ننها ارجحات می

وارة سههطح یههام بهها شههمار زیههارا از ن، یههک طههتحشهههر کههه بتاسههاوکهارتههت محسهههب می
ههاا سهطح خهاص اگوهها وارهکند به شتط ننکهه طتحهاا سطح خاص مطابقت میوارهطتح

  ماهاهت 12نهد از: زنجاهتة به رگ بههر،اباشند. سه یضه ریوت یلارپ هراشتساختارا مشابهی 
هها راهکارههایی بهتاا ررک مَثَل»زنجاتة ب رگ بهر،   بتاساو. 16و باشانة کافات 11هایدیده
که خهر رر بهاالا ظاگیرر  رهندچا هاا ریوت یاشنهار می بتاساوهاا یاچادة انسا، تهانایی
ناتیههة یمههدتا »ها  مناهههر از ماهاههت یدیههده .(ibid: 166) «متاتههب وجهههر عههتار راررسلسههله

ناخهرنگاه  خهرکار و میمه  رربارة ماهات چا هاست  یینی رابطة ماا، ننچه هستند و چوهنه 

اصل باشانة کافات نا  بتنمده از اصل  کمات رر کاربترشهناختی  (.70ibid: 1) «کنندرهتار می
ه ارائة اطحیاپ به انهدازة کهاهی؛ نهه بهاش و نهه نااز ب»یینی   است( 1975) 14گتایس 19ارتلاط

                                                           
1. stylistic 
2. pragmatic 
3. cognitive 
4. didactic 
5. Socio-psychological 
6. therapeutic 
7. Great Chain Metaphor Theory (GCMT) 
8. Extended Conceptual Basis Theory (ECBT)  
9. GENERIC IS SPECIFIC 
10.  The Great Chain of Being (GCofB) 
11. Nature of Things (NofT) 
12. Maximum of Quality (MofQ)  
13. Pragmatic Principle of Communication 
14. H. P. Grice 
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گه و أمثابه ظهل مسهها را بهاگمثلبناار  تفسات ضتبناتیة گستترة مفههم(. ibid: 171-172)« کم
تهت مههه  بهه گة کهچکأنورر که طی ن، تیلاتگت  از راه ظل مسرر نات می 1اا هتایندبناارناتیه
اا شهر. به ایهن تتتاهب مجمهیههاا مهرر نات گهینده میتت یینی یی بتر، به مینگة ب رگأظل مس

 4سهازامتظلهة نمهنهو  9متظلهة مینهاا مجهازا  6اگفایتحهت متظلة مینهاااز هتایندها طی سه 
    (.Honeck & Temple, 1994: 91-93)ر شهاگمثل میساز ررک استیارا ضتبزمانه

هها و گالکهی مهتتلب بها خههراکیلمقاگة ظاضت به تحلال چند مَثَهبتاساو ننچه گفته شد      

یترازر تا ضمن مشخص کهتر، انههاع می 0هاا تصهراوارهناتیة طتح بتاساوهاا ن، وابسته

هها  رامنهة کاربترههاا مینهایی ننهها را هاا گالکی ظهزة خههراکیاا مهجهر رر مَثَلوارهطتح

ههاا ظههزة ره  ملناا خهانش مَثَهلاا ب رگ استیابازشناسد. رویکتر او   یینی ناتیة زنجاته

روست. باید به خاطت راشت که یایلندا به ههت یهک هاا ن، رر مقاگة یاشها و وابستهخهراکی

ههاا بههمی نمهیگاهتا هتهنهگها رر شکلگفته  از اهمات نقش مَثَلناتیة یاشاز رو کح،

 شهر. تأکاد می یکی از وجهه هتهنگ ینها،بهخاصه ننجا که بت زبا،  کاهد 
 
 مروری بر ادبیات پژوهش  -5

شناسهی شهناختی رو مسهات متفهاوپ را هها رر زبها،تت اشاره شد که یژوهش رر بهاب مثهلیاش

 (2006 ,2001,2002 ,1994)و گاله   (2000 ,1996 ,1991) یژوهشوتانی چه، تتنهت ست:ایامهره

و تمپهل و  (1997) هانک و و گهج  (1994) لناتیة زنجاتة ب رگ استیاره؛ و هانک و تمپن، را ِیل 

 (172 :1989). گاکهار و تتنهت اندرهکتبناار مطاگیه ن، را بت یایة ناتیة گستترة مفههم (1999) هانک

هاا ارراکی رارند و شهناخت انسها، هاا ساختارا زبا، ریشه رر ناامبساارا از زمانه»میتقدند 

نتاجه  اصل او  ناتیه  ناظت اسهت بهت اینکهه رر شهند.میهاا استیارا هکت کتر، منت ع از روش

هها ملتنهی ریشه رر هتهنگ رارند و همسه با اصل روم  ررک و تفسات مترم از مَثَهل ها یماقاًمَثَل

شهناخت  »بت این باورند که   (608 :1997) هان ک و و گجگاتر. صهرپ می 2بت اصه  تطاب  استیارا

هها ها و هتایندهاا شناختی است که ن ر همة انسا،اا از ساختیاچادهمَثَل رربترارندة مجمهیة 

 .«رهتهار اسهتبندا رویدارها و بتانواختن تفکهت و شناختی ننها  مقهگهمشتتک است و نقش روا،
                                                           
1. process-oriented theory 

2. literal phase 

3. figurative phase 

4. instantiation phase 

5. image schemas 

6. Metaphorical Mapping Principles 
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ند و هت نسلی بخشی از نگاهی و خ تَر خهر را بهه اها رر بخش هتهنوی شناخت واععمَثَل»بنابتاین 

 .(53 :2005) 1مُت نهه (. D'Andrade, 1981: 179) اسهتید که از یاشاناا، به او رسادهه اارانشی می

شهمه  بها هاا مفههمی جهها،ها یدیدهمَثَل»هاا انولاسی و اسپاناایی رریاهت که بترسی مَثَل با

رر ( 224 :2016) 9ا شهکافاچو  6یانتهاریچ .«هتهنوهی بسهاار هسهتندهاا ارتلهاطی و ماها،ارزش

روند تدریجی تغااهتاپ صههرا و سازر  گلاو متر را نمی ؛یژوهشی رر باب یک مَثَل زبا، کتواتی

وشهلهار  کترغم رگتگهنی رر صهرپ این مَثَل یلی»مینایی ن، را بترسی کترند و نشا، رارند که 
تهی یایوهاه با می (10 :2016) و همکارا، 4اُزبل .«استه  میناا ن، ثابت باعی ماندسازرمتر را نمی

ههاا ایتاگاهایی ن، را از مناهت اسهتیارة مفهههمی هاا انولاسی و میار   مَثَل0اا یتومتاهوراره

ها همچهه، هاا هتهنوی ماا، مَثَلهایی تفاوپاز راه چنان یژوهش»مطاگیه کترند و نشا، رارند 

 «.تها، رریاهتتتا میو میانی ننها را با رعت باش 2ما ا، استیارگی
ها از مناهت شهناختی رر ایهتا،  یاهسهته متهأثت از زنجاهتة رر یک رهة گرشته  مطاگیة مَثَل

ها کم به گهیشهاا هارسی نغاز شد و کم. این تحقاقاپ با بترسی مَثَلاستهب رگ استیاره بهر
روشهن و هاا تطلاقی نا  رر این ظهزه به سهاما، رسهاد. . تهأما،  شمارا از یژوهشیاهتراه 
هاا شت  گهاح، اگمثلهاا مهجهر رر یاکتة ضتباا استیارهوارهملناا طتح (1936)مکارا، ه

شناسهی رر چهارچهب مینهی (2006) ههاا تصههرا اوانه  و گهتینوارهرا بت ملناا مد  طهتح
ایههان  و  ةشدمشخصرار که انهاع کلی هاا ایشا، نشا، میشناختی بترسی کترند. نتایج یاهته

وارة جایی )ظتکهت(  طهتحوارة جابههوارة مهارشهدگی  طهتحوارة هضا  طتحجمله طتحاز گتین 
وارة مهجهریههت رر وارة همسههانی و طههتحوارة تهههاز،  طههتحوارة یاهسههتوی  طههتحناههتو  طههتح

 شهر. هاا شت  گاح، یاهت میاگمثلضتب
و نهع بتخهرر با ننهها  که رر ن، مشکلرا هارسی  یهایاگمثلضتب (1936)هضائلی و شتیفی   

بسههامد امکانههاپ رند و رریاهتنهد کتهاا عدرتی مطاگیه وارهمطتح شده بهر رر چارچهب طتح
شناسههی را رربههارة روا، هههاییت  رهااهشههدهیبترسهاا لثاگمبوارة عهههدرتی رر ضههتطههتح
ش عههم ایتانهی رر تفکت ظاکم بت رهتار و منصهرپ که د؛ بدینرهمیشناسهی ایتانهی ارائهه عهم

خهر رر بتابت سد مشکحپ یایدارا راشهته شهر میگرشته و ظا  این بهره و هست که تهصهاه 

                                                           
1. A. I.Moreno 

2. A. P.Pantarić 

3. S. Škifić  

4. G. Özbal  

5. PROMETHUEUS 

6. metaphoricity degree 
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را رر ظهل راه سیی کند بهتتین  ؛جها راهکار و راه ظلی باشدوبتاا هت مشکلی رر جست ؛باشد
 مهاجههه بها مشهکل و رههع ن، بتگ ینهد.

هاا تاریخی و مهدر، یاتامهه، ت مطاگیاپ و نوتشبا متورا گررا ب (1936) رضایی و مقامی 
ههاا ملهدأ ناتیة استیارة مفهههمی ظههزه بتاساوهاا هارسی اگمثلها و بترسی ضتباستیاره

ها و یاکهتة انسها،  جههاپ  مکها،  زمها،  انهدام :یتکاربتر رر رایتة امثا  هارسی را بتشهمترند
ظتور  خانهاره  اجه اا طلایهت  تهاری  و اتفاعهاپ ساختما، و بنا  گااها،  ظاهاناپ  اب ارها و 

 ها  اشکا  ساره و هندسی و جنگ. تاریخی  نراب و رسهم  مشاغل  رنگ
ههاا هضها  ظتکتهی  ظهتر  وارهرر یژوهش خهر انههاع طهتح( 1932)نژار و همکارانش یاک 

 اختند. هاا گهیش رزههگی بازشناگمثلناتوا متقابل  اتحار و مهجهریت را رر ضتب

ههاا وارهرر یژوهش خههر بسهامد رخهدار انههاع طتح( 1932) تجن و هترخاعانیشا  سنگ 

هاا غتب گاح، بترسی کترند و نشها، رارنهد کهه اگمثلظجمی  ظتکتی و عدرتی را رر ضتب

 هاا ظتکتی کمتتین بسامد را رارند.وارههاا ظجمی باالتتین ررصد هتاوانی و طتحوارهطتح

هاا گههیش گمثلاهاا تصهرا مهجههر رر ضهتبوارهبا مطاگیة طتح (1932) نتجشا  سنگ
هاا ظجمی  ظتکتی و عدرتی باالتتین ررصد هتاوانهی را رر وارهتتتاب طتحتاگشی نشا، رار به
 این گهیش رارند. 

هاا هارسی  انولاسی و تتکی از هاا زبا،اگمثلبا مطاگیة ضتب( 1932)ابتاهامی و همکارا،  

هها ههاا متبههط بهه یشه  را رر ایهن زبا،نواشتهاا مفههمی یتبسامدتتین ناممنات استیاره
 و نهام یشه   بهح  ررر  رنهجزبها، هارسهی یتبسهامدتتین نواشهتمیتهی کترند و رریاهتند رر 

هها بهرنهد. نواشهتیتبسامدتتین نهام «یش  روشنایی است»بامارا است. رر انولاسی و تتکی 
تتتاهب انهد  بههازا یش  به کار رهتههسهاا ملدأ که بتاا مفههممدتتین ظهزههمچنان یتبسا

رر انولاسهی و « روشهنایی و تهاریکی»  رر زبها، هارسهی« انسا،/ بد، انسها،»هاا ملدأ ظهزه

 .  رر تتکی بهرند« انسا،/ بد، انسا،»
یارماهگهژا  شناسی شناختی بابت ههاید تجتبی و ناتا ظاصل از تحعی زبا، (1931)یلاسی  

شناسهی شهناختی را رر ههاا زبها،کارگاتا مفاهام و ناتیههتأکاد کتر و کهشاد چوهنوی به
ههاا مختله  بترسهی کنهد. بهه بهاور هها رر زبها،اگمثهلتفسات چوهنوی ررک و کاربتر ضتب

هها را نشها، هاا مختل  که تنههع رر زبها،هاا زبا،اگمثلهاا ضتبتفاوپ رغمیلی  نهیسنده
ههاا ن، کهه ملتنهی بهت تجتباهاپ ظسهی رر شناسی شناختی و ناتیهتها، از زبا،رهد مییم
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هاا مختله  بههته ها رر زبا،اگمثلررک و کاربتر ضتب ةزندگی انسانی است  بتاا تفسات نحه
 .  بتر
شناسهی اگمثهل تتکهی نِرا را رر چهارچهب مینهیضتب 412 (1931)گلشائی و همکارا،  

سازا تجارب روزمتة گهیشههرا، ن، را مشهخص سهازند. ند تا شاهة مفههمشناختی تحلال کتر
ههاا ملهدأ ظجمی  باشتتین بسامد و ظهزه ةوارملدأ ظاها، و طتح ةنشا، رار که ظهز هایاهته
 .  ستاتیارگی کمتتین بسامد را راشته ةوارستما و مسات و طتح-گتما

)شا   و غتب گاح، (1936شن و همکارا،  )روهاا گالکی رر شت  رر باب مَثَل اگتچه یژوهش

هاا مهارشهدگی  وارهمؤید وجهر انهاع طتح( 1932تجهن  و شا  سنگ 1936تجن و هتر خاعانی  سنگ

ههاا ملهدأ ایهن یهک بهه بترسهی ظهزهگالکی هستند  گاکن هاچهضایی و ظتکتی رر گهیش 

ایم. شدههاا ن، رعا  و وابسته هاخهراکی ةظهزرر رر یژوهش ظاضت   اند.ها نپتراختهوارهطتح

انهد ناه  هاا ملدأ رر زبا، هارسی را مطاگیه کترهکه ظهزه (1936)رر یژوهش رضایی و مقامی 

گفتهه وجهه مماه  تحقاه  ظاضهت بها . رو نکتهة یاشاسهتهاین ظهزة مههم  از ناهت رور ماند

 هاا یاشان است. یژوهش
 

 روش پژوهش -3

ههاا گالکهی رر ظههزة وارة تصههرا بهه مَثَهلاِ  ناتیهة طهتحکهشد با اتخهرو میمقاگة یاش

هاا تصههرا وارهنخست  شناسایی طتح :هاا ن،  به رو هدر رست یابدها و وابستهخهراکی

روم  تیاان رامنهة کاربترههاا  هاا ن،؛ها و وابستههزة خهراکیهاا گالکی ظمهجهر رر مَثَل

گفته به رو یتسهش یاسه  منطل  با اهدار یاشتا است تت بت ن، مینایی ننها. به سخن رعا 

یههک از انهههاع هاا ن، کههدامههها و وابسههتههههاا گالکههی ظهههزة خهراکیرهههد: او   رر مَثَل

ههاا مقصهدا کهه ایهن هاا مهارشدگی  هضایی و ظتکتهی وجههر رارر؛ روم  ظهزهوارهطتح

هش یینهی تهصها  و ههدر خهاص یهژو بتاسهاوند. ارهد کدامظهزة ملدأ به ن، ارجاع می

ههاا ن،  ههاا گهاح، و وابسهتههاا متبهط به خهراکیهاا مهجهر رر مَثَلوارهتحلال طتح

چههارچهب کلههی یههژوهش یههژوهش  کافههی ظاضههت رر شههمار مطاگیههاپ بناههارا عههتار رارر. 

شناسی است؛ و علمتو تحقا  بهه شههت رشهت طهر مشخص گهیششناسی شناختی و بهزبا،

جارَکَفتهه هاا یژوهش به روش اسنارا از رو کتاب شهر. گترنورا و گ ینش رارهمحدور می
بههه سههاما،  (1934)هختایههی   ههها و اصههطحظاپ گالکههیمَثَههلو ( 1912)متاریهها، گتوسههی  گَلهها، 

ناهت از شهمّ زبهانی ها رر علمتو شههت رشهت  صهتر. بتاا اطمانا، از کاربتر مَثَلاستهرساد
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 . از ایهن مناهتاسهتهشدهایی با گهیشههرا، مطلهع هر بهمی  مصاظلهنهیسنده رر مقام گهیش

ههاا ن، رر گالکهی بهه کهار مَثَل رر ارتلاط با خهراکی و وابسته 41مشخص شد رر مجمهع 

طههر هایی تحلال شدند که بههرور. گاکن با تهجه به هدر یژوهش  صتها ن، رسته از مَثَلمی

مَثَهل  تتلب بهرند. این امت ظجم نمهنة یژوهش را به باستهاا تصهرا موارهمستقام به طتح

ناتیهة  بتاسهاوتحلالهی و -هها بها کاربسهت روش تهصهافیوتحلاهل رارههتوکاست. تج یهه

 صهرپ یریتهت.   (1987)هاا تصهرا جانسه، وارهطتح

    
 های تصوریوارهبنیان نظری: طرح -0

شناسی بهد،  و یدیدار 1سی گشتاگت راروگ  نرنهایمشناوارة تصهرا ریشه رر روا،مفههم طتح»

رارر. این مفههم از اوایل رهة هشتار ماحرا با مطاگیاپ مارک جانسهه،  6یهنتی -مهریس متگه

یههنتی  انسها، -رر یدیدارشناسهی  متگهه .(Kimmel, 2009: 159)« شناسهی راه یاههتبه زبا،

هاا بهدنی  سههژه شهاهه»نهیسهد: مهی ارراک شناسییدیدار. او رر کتاب 9اا است بدنمندسهژه

بخشد و این بهد، اسهت کهه رروازة جهها، را بهه بتاا ارتلاط با جها،  به نگاهی او ساختار می

  (. Merleau-Ponty, 2002: 165) «گشاید تا بتهاند به ارارک رر جها، بپترازرسها سهژه می

ه طهی ن، بهد، انسها، و تیهامحپ تجتباهاتی اسهت که 4شناسی  مناههر از بدنمنهدارر زبا،

هها  ههیهت ههترا و هتهنوهی او سهاختار هها  کهنشاش با رنااا یاتامه،  به اندیشهجسمانی

بخشد. باور به زبا، و ِهن  بدنمند یینی یهریتهتن ایهن اسهتدال  کهه نمارههاا عهتاررارا می

ن  مطاگیهة بدنمنهدا ههاا جسهمی رارنهد. بنهابتایشهندة تجتبهانسا، ریشه رر اگوههاا تکتار

یهیاا ماا، ِهن  بد، و جهها، کنش  یاهستهناازمند تأمل رربارة اندیشه و زبا،  بتنمده از بتهم

  (. Gibbs, 2017: 450)« است

تیلات ما از واعیاهت اظتمهاال »ید این ظقاقت است که شناسا، شناختی نا  مؤهاا زبا،یژوهش

گاکهار  .(Evans & Green, 2006: 45) شهرگاتا میاندازه ما،تا ظد زیارا با سنجة ماهات بد،

کنند کهه رر کنهار یکهدیوت ِههن سه سطح را بتاا بدنمندا یاشنهار می( 1999)و جانسه، 

شناختی است و بهه سهاختارهایی متبههط سازند. نخستان سطح  بدنمندا یصببدنمند را می

کننهد. ها یهگهژیکی مشخص مهی -طح یصبشهر که مفاهام و هتایندهاا شناختی را رر سمی

                                                           
1. Rudolf Arnheim 

2. Maurice Merleau-Ponty  

3. embodied  

4. embodiment  
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سطح روم  یینی ناخهرنگاه شناختی از هتایندهاا ِهنی  سهتیع و تکهاملی مشخصهی تشهکال 

کنند و بهه ننهها را هتاهم می -مانند ررک و کاربتر زبا،-هاا خهرنگاه شهر که امکا، تجتبهمی

گهاهی و امکها، رستتسهی بخشند. سطح سهم  سطح یدیدارشناختی است کهه از نساختار می

مها، مها، و تیهامحپ ها یکهی و اجتمهاییما،  محابما،  بد،ما، به وضیات ِهنیخهرنگاه

زیم بسهاارا از یژوهشهوتا، یلههم شهناختی  بهتاا به .(Gibbs, 2017: 451) گاترنشأپ می

-طهح یهاشکه سر چتاشهررک  بدنمند  ِهن و زبا،  تیامل این سطهح با یکدیوت باید مطاگیه 

 (. ibid)ها و رهتارهاا زبانی هستند گفته خاستواه اظتماگی تهگاد و ظفظ ساخت

شناسی شناختی با تمتک  بت مطاگیة روابهب مهنام مهجههر رر زبها،  بهه هاا زبا،یژوهش

شهناختی انجاماهد کهه رر اا رر باب ساختارهاا زیتین زبانی  شهناختی و یصهبرهااهت تازه

هاا متفاوپ و اصطحظاپ زبانی نقش رارند. رر جتیها، چنهان تحقاقهاتی  واژه تهگاد و کاربتر

ههاا زبهانی خاصهی همچهه، اسهتیاره مشهخص شهد انسها، رر سهاخت 1اهمات تفکت  مکانی

(Langacker, 1987; Talmy, 1988a; Langacker, 1990a.)  گاکهار و جانسهه، اسهتیاره را

 (.Lakoff & Johnson, 1980: 5)کنند تی  میتی« چا   ریوت بتاساوررک و تجتبة چا ا »

و ظههزة مقصهد   یک ظهزة ملدأ  یک 6رهندة هت استیارة مفههمیبه باور گاکار ساختار تشکال

ظههزة ملهدأ  تجتباهاپ جسهمی و » .(Lakoff, 1987: 276)ملدأ بت مقصد است  9نواشتیک 

منهدا ت بهه تناظتههاا ناهامرهند؛ و نواشهظهزة مقصد  مفاهام انت ایی را رر خهر جاا می

 (. Grady, 2007: 190) «شهندکند که از ظهزة ملدأ به ظهزة مقصد منتقل میرالگت می

کهه چنهان ههاا تصههرا هسهتند چتاوارههاا مفههمی یمدتا طتحظهزة ملدأ رر استیاره 

وارة نهابتاین  طهتحگاتنهد. بهاا بدنمند نشأپ مهیهایی از اگوههاا تکتارشهندة تجتبهوارهطتح

هاا بد، رر هاا مکانی  با ظتکتو یهیاا  رابطه 4تها، بازنمایی عااسیکلی میطهرتصهرا را به

وارة ملدأ  مسهات  مقصهد کهه ظههزة نمهنه  طتح ینها،به(. Johnson, 1987) هضا تهصا  کتر

گاهتر. مهثح پ مهیههاا جسهمانی نشهأاا از تجتبههرههد از مجمهیههملدأ سفت را نشا، مهی

کند  مساتا بهان ایهن اا به سمت نقطة ریوت میکه شخص شتوع به ظتکت از نقطههنوامی

 شهر تا مثح چا ا را بترارر. اا میگاتر و هدر هتر رساد، به نقطهرو نقطه شکل می

                                                           
1. spatial thinking 

2. Conceptual metaphor  

3. mapping  

4. analog 
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ند اا هسهتههاا غاتگه ارههاا گشتاگتهاا تصهرا بازنماییوارهبه تیتی  جانسه، طتح
رهنهدة اگوهههاا هاا ارراکی و بدنمند نشها،که تجتبهشهند چتاکه رر رورة نهزارا تثلات می

شناسها، بنهابتاین  بهه بهاور زبها، (.Kimmel, 2009: 159) شناختی  تکتارشهنده هستندمکا،

ه ههاا بدنمنهد انسها، اشهاراا بهه تجتبهههاا زبا، و تفکت به گهنهبساارا از جنله»شناختی 
  (. Gibbs, 2017: 449)« کنندمی

انهد ههاا تصههرا را یاشهنهار کهترهوارهیژوهشوتا، شناختی تاکنه، شمار زیارا از طتح
(Johnson, 1987; Kovecses, 2010) ههاا گاهتا مجمهیهة متفهاوتی از سهاختبه شکل که

  1ههاا مهارشهدگیوارهتحجملهه طهانجامنهد. اززبانی و به تلع  ن، خله  میهانی گهنهاگه، مهی

Clausner ) 1و انسدار 1ظاشاه-  متک 2مقصد-مسات-  ملدأ0  ظجمی4  مسات9  ظتکتی6هضایی

& Croft, 1999; Hampe, 2005; Oakley, 2007 .) 

هها هاا تصهرا با اظتما   هتاوا، ماا، همة انسها،وارهطتح»یژوهشوتا، بت این باورند که  
 3و زاالته  (2005) یژوهشوتانی چه، کاملنتاجه  . رر(124: 9311)اونوتر  اشمات  «. اندمشتتک

 12هاا هتهنوی باشند. سهانکیتهانند بازتاب ریدگاههاا تصهرا میوارهمیتقدند طتح (2005)

گاتند  بلکهه هاا مستقل شکل نمیصهرپ تجتبهها تصهرا میمهال بهوارهمیتقد است که طتح
ها  وارهطتح»بنابتاین   (.Cienki, 1997: 9) «شهنداظد تجتبه میرر عاگب  گشتاگت یا یک کل و

هایی ِهنی بتاا سازماندهی رانش هستند که ساختار مینارارا از مفاهام مهتتلب را چارچهب
 (.  421: 1936)استتنلتگ  ) «نورندیدید می

 
 هاوتحلیل دادهتجزیه -2

هاا مهارشهدگی  هضهایی و ظتکتهی وارهایة طتحهاا گالکی بت یرو به بترسی مَثَلبخش یاش

ههاا راره وبتگشت خهاننده بهان مفهاهام ناهتا و تحلاهلیتها  از رهتتاا اختصاص رارر. ب

گفته رر ابتداا ههت ملحه  هاا یاشوارهمتناظت با ننها  تیاری  متبهط به هت یک از انهاع طتح

 ارائه خهاهد شد.  

                                                           
1. control   
2. spatial  
3. motion 
4. path 
5. containment 
6. source-path-goal 
7. center-periphery 
8. blockage 
9. J. Zlatev 
10. A. Cienki 



 610 227-262، ص  2011و زمستان ، پاییز 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ..ها و های گیلکیِ حوزة خوراکیمثل

 

   وارة مهارشدگیطرح -1- 2

یکهی از هتاگاتتهتین ة انسها، بها عهتار رار، چا هها رر ررو، ظهتر  مهاجههاز منات جانسه،  

ظتهی  ینها،بهو ن، را  رنسلت به بد، خهر نگاهی رارانسا،  اوست.هاا تجتبه جسمی ویژگی

و سهلب ر ریه را رر ن، مهی( و غاهته غهرا  نب  هههای )که چا هاا خاصه دشناسیدا میبُسه

همها، او از شههر. هها  خه،  و غاته( رر خارج از خهر می  ا هایی )ضاییاپ نبیدیدار شد، چ

. همههاره بهه اتها   کنهدتجتبهه مهیش هاا ها یکی  ثابتی را رر محاب یاتامهنابتدا محدوریت

گترر. گلاو بهد، از ننها خارج میر و شهاند وارر میکتره اشچا هاا هتاوا، ریوتا که اظاطه

اا از گاهتر و انسها، همچهه، جسهمی رر هاگههمی بهت شاند و گهیی جسهم او را رریهاو را می

ههاا خههر )هنجها،  و ننهها را رر ظهترد رهاشاا را تغاات میشهر. انسا، ها واعع مییهشادنی

هضهایی و زمهانی   ههاارر ههت یهک از ایهن مههارر  سهازماندهیر. گرارو غاته( می جیله  کا 

عهتار بتاا  که انسا، وجهر رارند 6هایی نهییوارههر رارر. به باا، ریوت  طتحوج 1ااتکتارشهنده

سهاختارهاا جهه رر بهاب یهاهتن وجسهت کنهد.از ننها استفاره می رار، چا ها رر ررو، ظتر

  بهه ز بهر،  رر چا ا یا عتار رار، چاه ا رر چاه  ریوهتانسا، اهاا هتاوا، مشتتک رر تجتبه

ا  گاهتجهتاین ملناا تجتبی  بتر. راه می 9باتو،-گاتا ررو،ة جهتندرهی  تکتارشهسازما،

تتین ظس  تجتبی ایهن رسد بتجستهبه نات می. با محدوریت هضاییاست رر مهاجهه ساختارا 

   .متبهط باشد یدابُیریتا سهمحدوربهرگی  به ظتر

 -ررو،جهتهی  ة ارشههندتجتبهی  تکت ةوارطهتحبهتاا  یا سهاختار 4استل امینج نهع  کمرست
اا که نهیا شامل محاهات از ناتوههاا باتونهی یها یریتاظتر ةوجهر رارر: )اگ ( تجتب باتو،

یریتا  ناتوهاا ررو، ظتر را ناه  محهدور مقاومت رر بتابت ناتوهاا باتونی است؛ )ب( ظتر

شههر؛ ر مهیخهر هستم  ظتکاپ مهن محهدو اکند. وعتی من رر ررو، یک اتا  یا رر یاگتهمی

یابهد  ماننهد از نات زمهانی  ثلهاتی نسهلی مهی 0)ج( به رگال همان محدوریت ناتوها  ماتور

این ثلهاپ نسهلی  مکها، رر  ؛ )ر(است یا گاهانی که رر رست من راررنگ عتار اا که رر تُماهی

ج گاتر یا از میتض ریهد خهارررو، ظتر  بدا، میناست که ماتور  یا رر میتض رید عتار می

مشاهده باشهد  و یها ظهتر  مهانع ریهد، ن، شهر که عابلشهر. یینی یا به نحها گتهته میمی

                                                           
1. repeatable spatial and temporal organizations  

2. typical schemata  

3. In-out orientation  

4. entailment  

5. contained object  
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اگهت ب رر  ؛کنهامظتر و ماتور را تجتبه می 1یریتا( و ستانجام  ما ظس انتقا هشهر؛ )همی
 .  ررو، اگ  باشد  ننواه تمام چا هایی که رر ب هستند نا  رر ررو، اگ  خهاهند بهر

 
 وارة حجمیطرح -1 -1 -2

/ دننچهه hær tʃɪ bə dɪg dærə bə tʃæmtʃə ʌʃkʌr bə/ هرچی به دیگ دره، به چمچه آشکارا بهه ●

 تتاور که رر اوست.(بتو، شهر.ن )همانند مَثَل از کهزه هما، رر ریگ باشد تها محعه نشکار می

یهریتا تقها وارة تصههرا ظجمهی کهه از هتاینهد ظهس اناا است از طهتحمَثَل باال نمهنه

یابد اگت ب راخل اگه  باشهد  ننوهاه ههت ن، ررمیگاتر که بتاساوشناختی رر انسا، شکل می

ننچه رر اگ  وجهر رارر رر ب نا  مهجهر خهاهد بهر. به همهان عاهاو  ننچهه رر محعهه ریهده 

 شهر مستل م ن، است که رر ریگ نا  وجهر راشته باشد. می

دشکم خاگی و نب ی ؟!ن )کنایه از کارا کهه بها / ʃəkəm xʌlɪ ju ʌbə jəx/ شکمه خالی و آبه یخ؟! ●

 نید.(  یقل سلام جهر ررنمی

جها ازگاهل  تهتش؟!( )کنایهه از تهعهع با )یهتا  و/ ærʌɣ u turʃə kunus/ عراق و تورشه کونهو  ●

 راشتن(

تهاتش که رر مثابه ظتهی رر نات گتهته شده که با تهجه به شکل و ظرر این نمهنه یتا  به    

تهانهد نههیی خهاص از گاهاه را اینجا مناهر از ظتهات همها، نب و هههاا منطقهه اسهت  نمی

 ماتوهش رر خهر یتورش رهد.  ینها،به

 ægær xʌjɪ bɪmɪrɪ bɪbəhʌnə/ بهانه/ بوخور ماست و جوکول و هیندوانهاگر خواهی بیمیری بی ●

buxur mʌst u dʒukul u hɪndɪvʌne /ی راظت بماتا  ماست  جهکه  و هندوانهه را خهاهداگت می

 شهر.(با هم بخهر.ن )کنایه از جمع اضدار که منجت به تلاهی می

محهدور  یهریتاظهتر رر این سه نمهنه  ناتوهاا ررو، ظتر یینی شکم انسا، بهه رگاهل    

شهر. یینی انسا، به واسطة تجتبة بدنمندا خههیش بهه ررسهتی از گنجهایش یهک ظهتر می

تهانهد راند که نمیاش( و مهار مناسب بتاا یت کتر، یک ظتر نگاهی رارر و میهاضمه )جهاز

هت ظتر را با هت چا ا یت کتر. گاه مهار مهرر نااز بتاا یت کتر، یک ظهتر از علهل مشهخص 

      تها، یک ظتر را با چا هاا متفاوپ و متضار یت کتر. رر این نمهنه ماست  یا نمی استهشد

  و هندوانه راراا طلیی بساار ستر هستند که خهرر، تهأمها، ننهها بها یکهدیوت بهه جهکه    

 رساند.   سحمتی او نساب جدا می

                                                           
1. transitivity  
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دخهدا از / xudʌ tɪ dɪlæ bɪdə unə kʌsə ʌʃ dukud/ خدا تی دیله بیده، انی کاسهه آش دوکهود ●

   اپ نش ریخت.ن رگت خلت راشت به ما ا، گااعتت رر کاسه
ظکایت رارر. یینهی گنجهایش و ظجهم ظهتر  ثلاپ نسلی  مکا، رر ررو، ظتراز  مَثَل باال    

عتار رارر که بها نیمهاپ اگههی  -رر اینجا خداوند ب رگ-مشخص است و رر میتض رید باننده 

شهر و همچنا، عابل رید، است؛ گاکن این بار ناظت  سایت بندگا، خهدا ماتور یت می ینها،به

 هستند.  

دنا، راشتن بهتت از شهتپ راشهتن / ʌdəm nʌn bədʌrə nʌm nədʌrə/ نام نداره آدم نان بداره، ●

 است.ن 

نمهنة ظاضت  شاهدا است بت اهمات و نقش ظتر ههار  از جهنس ن،. بخشهی از شهناخت     
ا ظجمی است از رورانی که انسا،  نخستان با عتار گهتهتن رر غهار هاوارهانسا، منت ع از طتح
شهد، بهه کهتر. رر ارامهة سهات مهدنیما  ستما و ظاهاناپ وظشی ظفظ مهیخهر را از گ ند گت

نات از اینکهه رر غهار ررستی رریاهت که اوگان کارکتر چنان ظتهی ظفظ ظااپ اوست  صهتر
شههر ناماهده مهی ز همان روست که بد، او جدا از ننچههیناه گتهته باشد یا رر ویحیی مجلل. ا
 ینها،بههچهه بهتاا بقهاا او الزم اسهت. رر اینجها نها، خهر ظتهی است بهتاا یهت شهد، از نن

 کند که ج ء نخستان ناازهاا اوگاة اوست.اصطحظی یام بت مقهگة خهراک رالگت می
 
 بیرون-درون -5 -1 -2

 pəlʌ æz ʃəkəm bɪrun ʃə muhəbæt æz/ پال از شکم بیرون شه، محبت از دیل بیرون نیشهه ●

dɪl birun nɪʃə /رور.ن )کنایهه از هتامههش رور  امها محلهت از ر  باهتو، نمهیو، میدیله از شکم بات

 نشد، محلت( 

بُیهدا از ن، اسهت کهه این مَثَل بتنمده از نگاهی انسا، رربهارة بهد، خههر و شهناخت سهه    
 اا ملمهو چه، غرا یها انت ایهی ماننهد محلهت را رر خههرهمچه، یک ظتر گنجایش یدیده

تهاند چا هایی از ن، خارج شهر. مانند یلها بیهد از هضهم مثابه بد، میرارر و رر یان ظا  به
 ماند. شد، که ظاهتا ریوت اثتا از ن، رر جسم باعی نمی

 
 وارة فضاییطرح -5- 2

 پایین-باال -1- 5- 2

کننهد کهه یهدم  تقهار،  محههر  عهائم بهد،  بهه رگاهل نحههة میناشناسا، شناختی استدال  می

گاه را به طهتر تکاها محاب بتاا ما مینارار است. بتاا مثا   گتانش  اجسام بیکنش  ما ببتهم
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کشد؛ با تهجه به یدم  تقار،  محهر  عائم  بد،  مها بایهد بهتاا بتراشهتن  اجسهام زمهان زمان می

تاا اهتاره خم شهیم  و بتاا رید،  اجسام روا زمهان رر یهک جههت )بهه طهتر  یهایان(  و به

روند رر جهت ریوت )بهه طهتر بهاال( نوهاه کنهام. بهه باها،  ریوهت  ه باال میتیقاب  اجسامی ک

کنهد  رر نتاجهة کهنش مهیهمرهد که محهر  عائم ما  که با گهتانش بهتها یهگهژا ما نشا، می

اا رر وارهچنهان طهتح (.691: 1931)اوان  و گهتین  شهر کنش  ما با محاب  به مینا منجت میهمبت

 شهر.ریده میا زیت هانمهنه

 ریگ  یلهیی وجههر نهداررن )هتچههدزیت این ته/ æ soxtə dʒɪr pəlʌ dɪnə/ اَ سُخته جیر، پال دینه ●

 .(استهبهر تمام شد و ریوتا چا ا باعی نماند

. بهاال استهطهر مستقام اشاره شده و باال به صهرپ تلهیحی باا، شدرر این مَثَل به یایان به    

ریگ به مینهاا هقهدا، و تمهام شهد، کند و زیت یینی تهو وجهر یینی یله اشاره می به هتاوانی

تت از هقهدا، عهتار راشهته باشهد بلکهه رور که هتاوانی رر سطحی یایانچا ا است. انتاار نمی

شههر ریهگ نمهیگاتر به همهان رگاهل زیهت تههمفههم خهب هماشه رر سطحی باالتت عتار می

 بتنجی یادا کتر. 

روا گهجه سهل  اسهت.ن )رر گهاح، میمههال  نیناا سایادةد/ xʌlu sər dərʌrə/ خالو سره دراره ● 

 خهرند  کنایه از چا ا که همهاره با چا  ریوتا همتاه است.( مینیناا سایاده سل  را با  گهجه

اههی دخهرش روا یلهها مهن اسهت.ن )کنایهه از همت/ mɪ pəlʌ sər ɣʌtuɣ-ə/ می پال سره قاتوقه ●

 هماشوی رو چا ( 

رر رو مَثَل باال  باش از ننکه مهعیات بتتت و یا کافات باالتت چا ا بهت چاه  ریوهتا مههرر     

 نات باشد  همتاهی ن، رو مهرر تهجه است. 
 
 رو )سطح(-پشت -5-5- 2

دکهکهه را بتگهترا، و / kuku vægərdʌn ʃɪʃændʌz bukun/ انداز بوکهونکوکو واگردان، شیش ●

رهی خهب به ساما، نتساد بها اسهتفاره از مههار داز کنن )کنایه از اینکه اگت کارا که انجام میانشاش

 مانده  ن، را تلدیل به کار ریوتا کن ظتی اگت به خهبی ن، کار مهرر نات نلاشد.( باعی

. روا یهک اسهتهتجتبة زیستة انسا، به خهبی مهجب شناخت او از رو رویة یک سطح شد

تهت و بهتهت رارر و یشهت ن، ظکایهت از ناهم کمتهت و تهت  رعاه اا مهنامههچا  میمهال جله

اا که ظهاهت ن، زیلاسهت و یشهت  ن، کند. همچه، یهیشانهها میرهتوی  خطهط و نقشهمرر

راراا ررِّ روخت  باهت یا گ ته است. همان تجتبه رر مَثَل باال رر عاگب رو خههراکی گهاح، بهه 
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هایی از ن، جدا شد تلهیحی باانوت ننکه اگت رر هنوام بتگتراند، کهکه  بخش طهرکار رهته و به

تها، ن، را به خهراک ریوتا با ظاهت مطلهب تلدیل کتر و مهانع و به شکل رگخهاه ررناامد  می

 از هدررهت مهار شد.  
 
 وارة حرکتیطرح -3- 2

جهایی سهایت هنوی جابههشناخت یدیدة ظتکت متن ع از تجتبهة ظتکهت انسها، و مشهاهدة چوه

شههر. ههاا ظتکتهی رر ِههن او منجهت مهیوارهگاتا طتحهاست که به شکلمهجهراپ و یدیده

کهه . چتااا هسهتهاصهله ماها، ایهن روو رارر زیم جانسه، چنان ظتکتی نقطة نغاز و یایها، به

مقصهد اسهت. ظتکت از نقطة شتوع مستل م گرر از نقاط مختلفی رر طه  مسات بتاا رساد، به 

کهه اا است ساره نمهنةمسات  ةواریا طتح تا -از ةوارطتحظتکت متضمن گرر زما، نا  هست.  اما

مسهات   ةوارطهتح». جانسهه، میتقهد اسهت رارا نشها، ر روابهبو  ههاخشبتها، با کمک ن، می

)اگه ( رههتن  شهر:تکتار می زیتکه رر رویدارهاا مختلفی چه، مهارر  راررتکتارشهنده  اساختار

ریوت  )ب( یتتاب کتر، تهپ بهه سهمت خهاهتتها،  )ج( مشهت زر، بهه  اااز یک نقطه به نقطه

هها و بخهشمشهابهی بها  ةارو  طهتحی  رر نب. رر هت یک از این مههارربتاررتا،  )ر( ِوب کتر، 
کهتر کهه رر ن،  صهرپ استیارا تفسهات واره را باید به. رر مهرر )ر( طتحوجهر رارر روابب مشابه

ا نسهلت یریتانیطارظاگت  نباست )یینی مایع(؛ و ظاگت یک ماره  ةرهنداگ  و ب  نشا، ةنقط

رارنهد کهه یمهدتا رر سهطح اا صتیح و روابب ساختارا یهایبخشبه مهار جامد رارر؛ همچنان 

   (.  Johnson, 1987: 114) «شهندظاهت می انسا،ظتکت و ارراک جسمی و ها یکی 

 gəmædʒ gɪlɪ-gɪlɪ buxurdə xu nuxunæ/ گیلی بوخورده، خو نوخونا پیهدا کهودهگمج گیلی ● 

pəjdʌ kudə / که با تحقا  و جسهتهرش را یادا کتر.ن )کنایه از اینخ دریگ چتخاد و چتخاد تا رر-

 جه  رر یادا کتر، همست مناسلش مهه  شد.( و

شتوع بهتاا ظتکهت مجهدر بهتاا رسهاد، بهه هاا زیار و رر نمهنة باال  طی مسات با تهع     

یهشهانی رارر. . اگوها این مَثَل با ساختار تکتارشهندة )اگ ( رر بهاال هماستهمقصد صهرپ گتهت

تاههه رساند که اگت رر رساد، به مقصهد راه بهه باتجتبة بدنمندا انسا، او را به این نتاجه می

   مقصهر بتسد. گترر و با انتخاب مساتا ریوت به ست من بَتَر  باز

درست تها کاسهه  مشهت بهه / dəs bə kʌsə muʃt bə pɪʃʌnɪ/ د  به کاسه، موشت به پیشانی ●

کنهد؛ کنایهه از یاشانین )رستش راخهل کاسهه اسهت و مشهتش را ظهاگهة یاشهانی طهتر مقابهل مهی

 ناسپاسی.( 
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کهه ابتهدا شهر؛ اما باید به خهاطت راشهت وارة ظجمی ریده میرر بخش نخست اگتچه طتح    

گاهتر و مجهدرا بها بتاا کهتاه زمهانی ررو، ن، عهتار می  کندرست به سمت کاسه ظتکت می

وارة ظتکت به سمت کاسهه و گترر. یینی طتحبتراشتن چا ا از ن، به سمت صاظلش باز می

یایهد. رر بخهش روم ناه  وارة ظجمی غلله رارر که چندا، ریهت نمیباتو، نمد، از ن، بت طتح

 کند. ا ناتویی است که به یاشانی صاظب کاسه بتخهرر میرست ظاو

 xu putʃə ʌɣuzə bəzə æmə məɣzə ʌɣuzə/ خو پوچه آغوزه بهزه امهه مههزه آغهوزه میهان ●

mɪjʌn /کار بتر.( به دگتروا یهکش را عاطی گتروا ساگم ما کتر.ن )متار اینکه رر یاگم رهاعت ناتنگ 

شههر کهه رر ن، چاه ا بهه طهتر کتی با اگوها )ب( ریده میوارة ظترر این مَثَل نا  طتح    

وارة گاتر کهه از نههع طهتحشهر. رر این ماا، بتخهررا نا  صهرپ میشخص مقابل یتتاب می

یک از ظاالپ  ایجهار انسهدار و مهانع  یها رور ناتو است. اما مشخص ناست یس از بتخهرر کدام

هرر  بایه  ظتکهت مجهدر رر گهتروا مغه رار و رهد. اما روشن است  این بتخزر، ن، رخ می

شهر. ایهن تجتبهة تجتیهدا اگهت نوههیام از تغااهت رر ظتکت وگه اندک ن، به سمتی ریوت می

 کم  از رگتگهنی ظاالپ یاطفی هتر  گهیی بتاا زمانی کهتاه  ظکایت رارر. نوتش  رست

 ص نوهه راشهتن ریهگ  روا دیایة مخصه/ pʌjə gænə bʌɣʌlə-pədʒə sər/ پایه گنه باقالپچ سر ●

    اهتد.ن )کنایه از اینکه هت کارا انجام رهی نتاجة ن، را خهاهی رید.(غرا می ی ندة ست 
یایهه و وارة ظتکتی. این ظتکت از نقطة ثقهل سههنمهنة باال نا  شاهدا است از کاربتر طتح    

م خهرر، تیار  و طی مسهات ه شهر و یس از بتنقطة شتوع نغاز می ینها،بهمحل ایستایی ن، 

رارندة ساختارا اسهت کهه  بت کند. این ظتکت نا  رربه نقطة هدر یینی ست  نشپ  اصابت می

 شهر. طهر غاتیمدا نغاز میطی ن، ظتکت به

رو تها گهترو  داگهت/ du tə ʌɣuz ɪ-dʒʌ bəmʌnə sədʌ kunə/ جا بمانه، صدا کونه دو تا آغوز ای ● 

 د.ن )کنایه از نشکار شد، راز( رهد  صدا مییک جا بمان

رانهد  هها و روابطهی سهاختارا مهیتت اشاره شد که جانسهه، ظتکهت را راراا بخهشیاش    

اا از ن، رر ناهت نورر. رر بنابتاین  سکه، و تهع  رر ظان ظتکت را نا  بایهد بخهش بتجسهته

وجههر نداشهته باشهد.  تها، یاهت کهه رر ن، تهعه جها، یاتامه،  کمتت ظتکت ممتدا را می

رر یهس کهه رو انسا، رریاهتهه یناها نا  چتخش هها یاهسته ثابت ناست. ازظتی رر گرر هصل

نشهاند و یس از خامهشی طلایت رر زمستا، به انتاار بهار مهی هت رورة رخهتی  ظتکتی است

ناه  بهه چنهان  تجتبهة بدنمنهد او گلتههنورر. اشهمار مهیطلایت بهه اا از یهیاییو ن، را نشانه
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جا شد، بهد، انسها، کهه یهس از عهتار بتر. صداهاا ناشی از بتخاستن یا جابهرهااهتی راه می

رسهد  ظکایهت از ن، رارر کهه ظتکهت گتهتن به مدپ طهالنی رر مهعیات خاصی به گهش می

تهاند با صدا همتاه باشد. به همان عااو  ظتهی ایسهتایی رو گهترو کنهار ههم را هماشهوی می

 شهر. اا به صدا بد  میراند و باور رارر که چنان سکهنی با تکانهنمی

دتهها سهاتاباج روغهن ریخهت.ن )رر یهریتایی / sərʌbɪdʒæ rowɣən bədʌ/ سیرابیجا روغن بدا ●

 سنگ تمام گراشت.( 

روغهن ریخهتن گحهاو شههر   هتاینهدنخست  اگت  کتر:تحلال تها، این نمهنه را رو گهنه می    

شهر که رر ن، با ا یما  ناتو  چاه ا بها طهی مسهات بهه تکتی از نهع )ب( ریده میوارة ظطتح

تها، با جارا شد، رور عااو کتر کهه کند. چنان ظتکتی را میسمت چا  ریوتا ظتکت می

ها و مه ارع کند و رر مسات خهر رشتمقصد خهر ظتکت می ینها،بهرر ن، رور به سمت رریا 

ظتکت رور خاستواه نبارانی و نیمت است. رر اینجا نا  ظتکهت روغهن   کند. یسرا ساتاب می

 نتاجهةروم  اگت ؛ کندرستی  نغازگت این ظتکت اشاره میاه اید و به گشارهبه غناا خهراکی می

وارة مَثَل از نهع ظجمی خهاههد بههر. رر ایهن ظاگهت ناه  بهت کنش مهرر نات باشد  ننواه طتح

 .  استهرو که چا ا بت محتهاا ظتر اه وره شد. ازن،کندمینایی مثلت رالگت می

 ænə sər u mætʃ:ejæ mʌs fukunɪ səg/ اَنی سر و مچه اگر مها  فوکهونی، سهگ وَنلی هه ●

vænlɪsə /گاسهد.ن )ایهن مَثَهل کنایهه اسهت از داگت روا ست و صهرتش ماست بتی ا  سگ ن، را نمی

 راشتن چهتة تل  و کتیه.(

شهر که رر ن، ایما  ناتو بهتاا وارة ظتکت ریده میاا از طتحمَثَل نمهنهرر بخش ابتدایی     

وارة ظتکتهی از بهاال بهه یهایان گاتر. بترار این طهتحصهرپ نگاهانه صهرپ میشتوع ظتکت به

گاتند. ررنتاجه  این رر باال و چا هاا بد رر یایان عتار می بطهر میمه  چا هاا خهاست. به

یابهد کهه مهعیاهت کند. یینی شهنهنده ررمهیرونده بت نقصا، و کاستی رالگت میظتکت یایان

 نید. ظاضت چندا، خهب ناست. از هحهاا این مَثَل نا  نوتشی منفی بتمی

 bælʌjɪ kɪ bʌ sərdə pəlʌ ræf bə bʌ gæmædʒ/ پال رفع به، با گمج فیشانبالئی کی با سرده ●

fɪʃʌn /شهر  با ریوش رور بتی .ن )بهه زیها، کمتهت از تحمهل خسهارپ هع میدبحیی که با یلها ستر ر

 تت راضی شه.(سنوان

شهر که بها اگوهها )ب( ها و روابطی ریده میوارة ظتکتی شامل بخشرر این مَثَل نا  طتح    

 شهر. مهرر نات جانسه، همسهیی رارر و رر ن، چا ا به سمت خارج یتتاب می
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/ sofrəjə murtəzʌ ælɪjə gɪlʌn bətəkʌnəjɪdə/ یهدییهه گهیالن بتکانورتضا علهیم یههسفر ●
 اند.ن )سفتة گاح، یتبتکت است.(دسفتة ظضتپ یلی )ع( را رر گاح، تکانده

وارة ظتکتی به کار رهته رر این نمهنه با اگوها )ج( مهرر ناهت جانسهه، مطابقهت رارر. طتح    

شهر کهه اهشانی گااها، منت ع میهایی همچه، گترههواره نا  از تجتبة مشاهدة یدیداین طتح

جایی و ظتکت بای  بارورا گااها، و ررنتاجه ازریهار رر ن، غحر ظاوا گتره به واسطة جابه

ماهت بخشهندگی و جههر  سهفتة خههر را بهه  ینها،بهگترر. یس اگت ظضتپ یلی )ع( ننها می

فتة گاحناها، خهاههد نشسهت. یهس چهه، ظتکت ررنورر  همة ننچه رر ن، مهجهر است بت س

 ظضتپ یلی )ع( کتیم است  سفتة گاح، نا  یتبتکت است. 
 

 گیرینتیجه -1

ههاا گالکهی ظههزة کهه رر مَثَلبهت ایناسخوهیی به یتسهش نخسهت یهژوهش ملنهیرر یی ی 

ههاا مهارشهدگی  هضهایی و ظتکتهی وجههر وارهطتحاز نهع  هاا ن، کدامها و وابستهخهراکی

ههاا ن، ملهان وجههر سهه نههع هها و وابسهتههاا گالکی رر ظهزة خههراکیر  تحلال مَثَلرار

رر ایهن  %40و  %62  %90وارة مهارشدگی  هضایی و ظتکتی با ما ا، هتاوانی  بهه تتتاهب طتح

رو که بسهامد تفاوپ رارر؛ ازن، (1932)تجن ایج یژوهش شا  سنگبا نت گهیش است. این یاهته

هاا غهتب گهاح، اگمثلهاا مهارشدگی )ظجمی(  عدرتی و ظتکتهی رر ضهتبارهووعهع طتح

 ةواراا را ّ بهت کهاربتر طهتحباالتتین رخدار را راشتند. همچنان  رر یژوهش ظاضت هاچ نمهنه

 هاا ن، به رست ناامد. ها و وابستههاا خهراکیعدرتی رر ظهزة مَثَل

35%

20%

45%

                 

              

              

 
هاا رر هاا خهراکی و وابستههاا مهارشدگی  هضایی و ظتکتی رر مَثَلوارهما ا، رخدار انهاع طتح  -1نمهرار 

 گهیش گالکی
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هاا اعههام مختله  را اگمثلهاا تصهرا نهفته رر ضتبوارهنهیسنده مطاگیه و بترسی طتح
گاتا ن، رر ة شهکلهاا زبانی بازتاب شاهة تفکت و نحهراند که این یارهرو ظائ  اهمات میازن،

میتقهد اسهت ( 110-114: 1936) اا هسهتند و همچهه، رضهایی و مقامهیهت هتهنگ و جامیه
تهاننهد بها تهجهه بهه بخشهی از ظههزة اندیشهه و هتهنهگ جهامهع می ینها،بهها  اگمثلضتب»

هاا مفههمی هستند ارزیابی شهند زیتا ههت هاا تصهرا که خاستواه یدیدنیی استیارهوارهطتح
 «.   هاا یام بشتا هستندهاا مشتتکی رر تجتبهراراا ریشه رو

ههاا تصههرا رر وارهخاسهتواه مینامنهدا طهتح»کهه  (113 :1989) همسه با نات جانسه،
هاا تصهرا مهجههر واره  طتح«رانداگنفسة تجتبااپ بدنمند میسطح مفههمی را مینارارا  هی

ظهزة ملدأ نواشهت  ینها،بهپ بدنمند گهیشهرا، رارند  هاا گالکی که ریشه رر تجتباارر مَثَل
 روند. استیارا به کار می

ها یصارة ن، چا ا هستند که یک هتهنگ مههم مَثَل»که بت اینبا استنار به نراا الوا  ملنی
 - خههاه مطلههب  خههاه نهامطلهب -اگوههاا ظاکم بت هت هتهنوی را »شماررشا،؛ بنابتاین می

هاا ظهزة خههراکی گهاح،  رر مَثَل (.Lawal, Ajayi & Raji, 1997: 636)« ندرهبازتاب می
ههاا نکههاهدة نهازا و باورمندا رر کنار ویژگهیناازا  مهتورزا  مهما،مفاهام یسندیدة بی

 روند. تلاهی  طفالی بهر،  خاانت  ناسپاسی تهأما، به کار می
شناختی و هتهنوهی بهه رز  اتخاِ مناتا جامیهوجه با»بت اینکه همسه با ریدگاه کامل ملنی

هها رر وارهاا بتاا تهجاه تنهیاپ باناهتهنوی طهتحهاا تصهرا  تهانایی چنان ناتیهوارهطتح
واعهع بههر، (، Kimmel, 2005: 285)« دوابسته با باهت مهعیاتین است 1مندشناخت  مهعیات
اهشهانی گااهها، راه رستی رور و گترهگشاره خا  و ناارةها رر محاطی ظاصلجسمانی گاحنی

نهازا و بتکت بتند که بت میانی هتهنوی مثلت همچه، مهما،هایی میوارهگاتا طتحبه شکل
 کنند.  رالگت می

هایش هها و وابسهتههاا مقصدا که خهراکییتسش روم یژوهش ناظت است بت اینکه ظهزه
ههاا ظههزة کهه رر مَثَهلهاا یهژوهش ناظتنهد بهت اینتهه. یاهنهدارهنهد کهدامبه ن، ارجاع می

نههازا و باورمنهدا رر کنهار هاا گاح،  مفاهام  هتهنوی  یسندیدة مهتورزا  مهمها،خهراکی
رونهد. یینهی همچهه، هاا نکههادة تلهاهی  خاانهت و ناسپاسهی تهأمها، بهه کهار مهیویژگی
اا کهه بهه ن، رالگهت نینهد  میهانید میها که گاه به مرا  خهشایند و گهاه ناخهشهاینخهراکی

ید ریدگاه الوا  و همکهارا، رهند. این یاهته مؤمنفی ارجاع میکنند نا  بت مفاهام مثلت و می

                                                           
1. situated 
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گهیة مسائل مطتح رر هت هتهنوی هستند  ایهن مسهائل ها گ ینمَثَل»رهند است که نشا، می
زیسهت  ههت جامیهه را بهتمح خهاه مطلهب باشند یا نهامطلهب  رر ههت ظها  اگوهها هتهنوهی  

یژوهش ظاضهت ضهمن میتههی ایهن ظههزة (. Lawal, Ajayi & Raji, 1997: 636)« کنندمی
هاا جدید که تا یاش از این رر تحقاقاپ یژوهشوتا، به ن، اشهاره نشهده بههر  باها، اندیشهه

ناهت هاا تصههرا از ایهن موارهشمارر. بترسی طتحگهیشهرا، رر این ظهزه را واجد اهمات می
 گامی است به سها تهضاحاپ تکمالی رر این زمانهه. نهیسهنده چنهان مطاگیهاتی را از جدید
  به باا، تنهیهاپ یااهتارهظاهت یاشبه شمارر که میتقد است این ج ئااپ رو ظائ  اهمات مین،

اختاهار  هاا تصهرا سهازوکارا بهتاا باها، ههیهت عههمی رروارهبتر. یینی طتحعهمی راه می
 د.  رهانسانی عتار می جهامع
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