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  چکیده 
از یک سو زبان به عنوان ابزار  .اي دو سویه و متقابل دارندرابطه فرهنگزبان و در هر جامعه زبانی، 

اي براي انعکاس رخوردار است و از سوي دیگر وسیلهپشتوانه فرهنگی باري ارتباط میان افراد بشر از برقر
عناصر و . شودآیینه زبان آن جامعه بازنمایی میفرهنگ است و عناصر معیشتی و اقلیمی یک جامعه در 

یکی از این . وم منعکس کنندتوانند فرهنگ یک قوم را در زبان آن قهاي زیادي وجود دارند که میمقوله
اي تمام نما آیینه شوند وز ادبیات شفاهی یا عامه محسوب میها هستند که بخشی اعناصر، ضرب المثل

 .آیندشمار می بهتمدن یک ملت  ، و، فرهنگ، اندیشه، حکمت، تجربه، عقاید، منش، مناسباتاز تاریخ
و مفاهیم فرهنگی، اقلیمی و  گیرندشکل میانسان  یذهن يفضاهاها و طرحوارهها بر اساس ب المثلرض

ها از ضرب المثلاین رو مطالعه  از. گذار استها تاثیرالمثلگیري محتواي ضربشکل معیشتی نیز در
تاثیر عناصر  سعی بر این است تاحاضر  در پژوهش. شناختی بسیار حائز اهمیت است -دیدگاه اجتماعی

د بر اساس رویکر هاي طالقاندر ضرب المثلهاي تصوري موجود طرحوارهاقلیمی معیشتی طالقان و 
مدي بر آدر ضرب المثل از کتاب  865 به همین منظور حدود. شناختی جانسون و لیکاف بررسی شود

هاي آن، تاثیر عناصر اقلیمی و معیشتی انتخاب و پس از بررسی انواع طرحواره فرهنگ و گویش طالقان
حاکی از این است که پر نتیجه و  شودبررسی میها المثلاین ضرباي طرحواره طالقان در ساخت

ها ، طرحواره حجمی است که مرتبط با  ترین طرحواره به کار رفته در ساخت این ضرب المثلبسامد
  . منطقه استمشاغل و آداب و رسوم  عناصر اقلیمی و معیشتی نظیر
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 مقدمه - 1
 گمنامی اندیشمندان تعمق حاصل جمالت این .ستا ما پیشینیان خالقیت و تفکر مانده باز هاالمثلضرب
   کوتاه عباراتی قالب در گذاشتند،می سر پشت که شیرینی و تلخ حوادث از را، خود تجربه که است
 در آنها در نهفته منطق و عقل تجربه، از آنها تکرار و حفظ یا با و بماند یادها در آسانی به تا گنجاندندمی

 این که است کسی کمتر و معمول بسیار روزمره گفتار در هاالمثل ضرب کاربرد. ببرند بهره خود زندگی
 به خود زبان در واضح حال عین در و تاثیرگذار عمیق، مفاهیم راحت، درك و سادگی دلیل به را عبارات

 و هنري ذوق عنوان به آن از و دانندمی عمیق و زیبا عباراتی را هاالمثل ضرب مردم عامه .نگیرد کار
 نامیده» شناسیمثل« که گیردمی قرار خاصی دانش حوزه در هامثل مطالعه. کنندمی استفاده گفتار، زینت

 ،)نگاري مثل( مختلف هايفرهنگ و مناطق هايمثل آوريگرد و ثبت بر عالوه شاخه، ایندر . شودمی
 شناسی،روان شناسی،زبان چون متفاوتی علوم با طریق این از و ن تحلیلآ اجتماعی –مختلف روانی ابعاد

 گنجینه این حفظ بر عالوه شناسانمثل هدف. یابدمی ارتباط دیگر، علوم از بسیاري و شناسیجامعه و
 آریان فر، ( است پیشین معلومات بر افزودن این طریق و از هافرهنگ بیشتر شناخت فرهنگی، غنی

1385 :103 (.  
 برخوردارند، باالیی اهمیت از 1تصوري هايطرحوارهبررسی  ،شناختیشناسیمعنی هايپژوهش در

 هايحوزه و فیزیکی هايتجربه میان توانمی ،اندانتزاعی هايساخت که هاطرحواره این کمک به زیرا
 شکستن هم در نیرو، اعمال حرکت، فیزیکی تجربه تاثیر تحت هاطرحواره. کرد برقرار ارتباط شناختی

 جهت نزدیکی، و دوري ارتباط، چرخش، ها،پدیده مظروفی و ظرف خاصیت العمل، عکس و عمل موانع،
 پیش و ذهنی ساختار این. اندمفهومی پیش و ادراکی الگوهاي هاطرحواره .گیرندمی شکل آن جز و

 بیان حرکتی طرحواره قالب در نیز را ذهنی و مجرد بسیار مفاهیم بتواند تا سازد می قادر را انسان مفهومی
هاي تصوري سی اجتماعی نیز به بررسی طرحوارهشناتوان در مطالعات حوزه زباناین می بنابر. کند

هاي آن ضرب المثلاي معیشتی یک جامعه در ساخت طرحوارهپرداخت چراکه عناصر فرهنگی، اقلیمی و 
هاي اي ضرب المثلدر این پژوهش سعی بر این است تا تاثیر این عوامل در ساخت طرحواره. ندتاثیر گذار

  . گویش طالقانی بررسی شود
  
 معرفی شهرستان طالقان  - 2- 1

گویش طالقانی عالوه . هاي استان البرز استاز شهرستانشهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان یکی 
هی به گذشته نه چندان دور طالقان، تا آنجا نگا. شودبرخی مناطق همجوار نیز محاوره میبر طالقان در 

و  دب داشتندن گرایش خاصی به علم و ادهد که مردم این سرزمی، نشان میکه قابل بررسی است
دم طالقان در گذشته آهنگري، نعلبندي، شغل مر. دانستندا مانعی در راه آموزش و دانش نمیدامداري ر

، داستان سرایی، نمد ، نقالی)چوپانی ( ، گوگل وانی )گله داري ( ، چارواداري )گردو چیدن ( جوز جیر کنی 

                                                
1 Image schema  
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هاي تاتی و بازمانده ش طالقانی از شاخه زبانگوی. بوده است... ، پاالن دوزي و ، مکتب داريو کاله مالی
: 1390فالحی و صادقیان، (ه گیلکی و مازندرانی نزدیک استکه بسیار ب. ي مادي استیکی از گویش ها

64.( 
 پیشینه پژوهش - 2

   شناسیالمثل و اصطالحدهد که در حوزه ضربهاي مرتبط نشان میبررسی مقاالت و پژوهش
شریفی ، )1389(اعظمی نژاد ، )1389( آزادمهر  توان بهاست که میهاي متعددي صورت گرفته پژوهش

  مقدم
بررسی ها و ذکر دستاوردهاي آنها اشاره کرد که در ادامه برخی از این پژوهش )1394(و خاوریان ) 1392(

  .شودمی
هاي بر اساس طرحوارههاي زبان فارسی تحقیق خود شماري از ضرب المثلدر ) 1385( آریان فر

خی اعضاي تا نحوه درك انسان از بر شناختی را بررسی و سعی کردتصوري در چارچوب معنی شناسی 
و  مشخصبه حوزه مفاهیم انتزاعی را  هاي ملموس و چگونگی درك آنبدن خود به عنوان پدیده
ی روي برخی اعضاي هاي زبان فارسي تصوري را در برخی از ضرب المثلهاچگونگی عملکرد طرحواره

ز چندین حس طرحواره هاي تصوري برخاسته ا) 1دهد که این پژوهش نشان مینتایج . بدن ارزیابی کند
مبدا مبناي تجارب جسمانی در حوزه ) 2 .بین آنها قایل شد یتوان مرز مشخصاند و لذا نمیادراکی تجربی

رابطه مستقیم بین بسامد ) 3 .است) مقصد(ري در حوزه انتزاعیهاي استعادرك و بیان ضرب المثل
هاي تصوري طرحواره)  4.هاي تصوري و میزان کاربرد اعضا در تعامالت روزمره بشر وجود داردوارهطرح

اي تصوري را باید هطرحواره) 5 .نقش حائز اهمیتی در کارکرد اقتصادي ذهن و ایجاد الگوي ذهن دارند
 .ذهنی جستجو کرد -، تجسمیدر مقوالت کالن

را  )درگز و باجگیران(هاي خراسان رضوي عناصر فرهنگی ضرب المثل) 1390(روحبخش نافعی
چرا . را استخراج نمایدآن تا عناصر فرهنگی  ردازش کردپرا هاي بخشی از عشایر و ضرب المثلبررسی 

ین پند و کند و فرهنگ خمیرمایه اند و اندرز را به شنونده القا میکه ضرب المثل کالم موجزي است که پ
اي از کالم است که معموال تاریخچه و ها گونهوي در تحقیق خود بیان کرد که ضرب المثل. استاندرز 

ا این حال در سخن داستانی پند آموز در پی آن نهفته است و گرچه پیشینه برخی از امثال روشن نیست، ب
- ه بشري از طریق زبان برقرار میمعکند که چون ارتباطات جااظهار میروح بخش . روندگفتن به کار می

شناسی زبان و فرهنگ و تاثیرات متقابل در چارچوب زبانهنگ عامل تاثیر گذار بر زبان است، شود و فر
 .باید بررسی شوداجتماعی 

هاي شرق زیبایی شناسی ضرب المثلبررسی معنایی، ساختاري و با ) 1390( قربانی سیاهکوچه 
و مشترکات زیادي را نیز به  داده مطابقتهاي دیگر ملل را با ضرب المثل هاگیالن، این ضرب المثل

حاصل تقابل و نفوذ و هاي ملل مختلف، اشتراك مفاهیم در میان ضرب المثلاین . استدست آورده 
اندیشی و ذات یگانه تفکر بشري و حاصل حاصل هم امثال از فرهنگی به فرهنگ دیگر و نیز ورود 

هاي شرق گیالن به ها است که ضرب المثلاهکوچه  به دنبال یافتن این سوالسی. تجارب مشترك است
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چه تعداد و در چه موضوعاتی است، کیفیت و کمیت آنها چگونه است و چه تاثیري در زندگی مردمان 
 .وي ضرب المثل ها را بر اساس حیطه جغرافیایی، قدمت، و منشا آنها طبقه بندي کرده است. آنجا دارد

صر محتوایی اصطالحات و تحلیل ساخت زبانی و بررسی عنا«در پژوهشی با عنوان ) 1392(پورهفرازند
یی و مضمون اصطالحات و ضرب ، عناصر محتواساخت واژگانی، نحوي »هاي زبان فارسیضرب المثل

و نیز ) عربی(یزان به کارگیري واژگان بیگانه ، مدر سطح واژگانی. را بررسی کردهاي فارسی المثل
ضمن تحلیل زمان افعال، انواع ساخت نیز ر سطح نحوي د. رسی شدن در محور جانشینی برانتخاب واژگا

 و هاي فعلی مشخص گردیدو بدین ترتیب موارد کاربرد هر یک از زمان ها تحلیلدستوري ضرب المثل
بدون ایجاد  ،فعل ها و اصطالحات با حذف اجزا جمله خصوصاًمشاهده شد که در اغلب ضرب المثل

ن پژوهش عناصر به عالوه در ای. شودمیاقل کلمات بیشترین معنا منتقل ، با حدکوچکترین خلل معنایی
  . ها و کاربرد احتماعی آن نیز تحلیل شدمحتوایی ضرب المثل

  
 مفاهیم و چارچوب نظري  - 3
  فرهنگ - 3-1

 عادات تمام و تواناییها و رسوم و آداب قانون، اخالق، هنر، عقاید، دانش، شامل کامل ايمجموعه فرهنگ
 و وظایف جامعه آن برابر در و گیردمی فرا را آنها جامعه عضو عنوان به فرد که است ضوابطی و رفتارها

 امور و مادي ابزارهاي شامل اجتماعی مکتبی پیچیده، یا و ابتدایی خواه فرهنگ، .دارد عهده به را تعهداتی
 توانمند شود،می مواجه آن با که محسوسی امور با مقابله به را انسان که است انسان حیات مادي غیر
 آنها ترینمهم ذهنی مفاهیم و هنجارها اجتماعی، هايارزش که است مختلفی عوامل شاملو  کندمی

 و واقعیات از انسانی هر تلقی و برداشت از عقیده، است عبارت خاص معنی به در حقیقت فرهنگ. است
  ) 18- 17: 1،1871تایلر(ملی و اجتماعی و فردي خلقیات نیز و عالم حقایق

  ضرب المثل - 3-2
 را اخالقی و اجتماعی هنجارهاي و شده شناخته حقایق کهاند ثابتی آشکار هايجمله هاالمثل ضرب 

 فرایندي طی بلکه نیستند تاریخی ریشه با مرده عباراتی فقط هاالمثلضرب. )1996گیبز،(کنندمی بازگو
 تولید آنها معنی هم است ممکن پذیرند، تغییر نحوي نظراز . گیرندمی شکل فراگیر اغلب و فعال زنده،
  ).1999کتز،(شود خلق جدید هايالمثلضرب جدید، هايموقعیت در یا و شود

  هاي تصوريطرحواره - 3-3
معنا را بر حسب بر اساس آن دیدگاه جدیدي را مطرح کرد که  بدن در ذهندر کتاب ) 1987(2جانسون 

 حسب بر که اندمفهومی ساخت نوعی تصوري هايوارهطرح. کردهاي تصوري بررسی میساخت طرحواره
معنا نه معتقدند که )  248:  2002( جانسون و لیکاف. کنند می پیدا نمود زبان در خارج جهان از ما تجربه

                                                
1 Tylor, E.B. 
2 Johnson, M. 
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که به واسطه گیرند بلبیرونی شکل میهاي ونی موجود زنده و نه فقط از دادهفقط از ساختارهاي در
 شوندده و محیط اطراف او نیز ساخته میاي از برخورد و تعامل میان موجودات زنالگوهاي تکرار شونده

فرهنگی و عوامل محیطی نیز -توان گفت که ساخت اجتماعیبدین ترتیب می.  )67-66 :1381 صفوي،(
اولیه هاي تصوري طور کلی طرحوارهه ب )2005(جانسوناز دیدگاه . ندادر شکل گیري معنا بسیار دخیل

   .شوددر ادامه این سه نوع طرحواره تعریف می اندسه نوع
ه ، غار و دیگر جاهایی کنسان از طریق قرار گرفتن در اتاق، تخت، خانها :1طرحواره حجمی  - 3-3-1

. زاعی قرار گیردهاي انتدر ظرفتواند کند که میحکم ظرف پیدا می کنند، بدن خود را مظروفی تلقی می
  .  هاي حجمی برخوردار استطرحواره از» توي بد مخمصه اي افتاده« و » رفته توي فکر«جمالتی مانند 

ي متحرك، براي انسان از طریق تجربه حرکت کردن خود و سایر پدیده ها :2طرحواره حرکتی - 3-3-2
شاهد  ،، در زبانبه این ترتیب. وان حرکت کردتآفریند که در آن میفضایی می ،هاي گوناگونپدیده

باالخره یک روزي «و » رسیدیم به ته قصه«جمالتی مانند . هستیم که انگار نمودار حرکت استتعبیراتی 
  . انداز این گونه» رسی به حرفهایممی

اي که حاصل از اعمال نیرو از طرف خود به انسان به واسطه تجربه :3طرحواره قدرتی یا نیرو - 3-3-3
روي هم و بر  و نیز با مشاهده و درك نیروهاي موجود در طبیعت و تاثیر آن براست جهان خارج بوده 

انسان این . شوددهد که طرحواره نیرو نامیده میاي را در ذهن خود شکل میزندگی خود، طرحواره
دهد که فاقد این نیروي فیزیکی خی از مفاهیم انتزاعی تسري میبر طرحواره را مبنا قرار داده و آن را به

، نیروي 5)انسداد ( ، مانع 4کند که شامل طرحواره اجبارفت نوع طرحواره نیرو را معرفی میجانسون ه. اند
ه نه گرفتار یه مصیبتی شدم ک« ه عنوان مثال جمله ب. 10و جذب 9، توانایی8، رفع مانع7، انحراف6متقابل

ر این مخمصه نکن و از خودت را درگی«داراي طرحواره مانع و جمله » راه پیش داشتم و نه راه پیش
   .ز نوع طرحواره رفع مانع استا »کنارش بگذر

ه مانع آید کوجود میه زمانی ب ،این وضعیت. هاي نیرو، طرحواره رفع مانع استیکی از انواع طرحواره
شبیه وقتی است کند که این طرحواره موقعیتی را توصیف می. شودآزاد می و نیرو از مقابل نیرو برداشته
لوي جریان آب را ، و یا هنگامی که سنگی را که جشوددهیم و ناگهان در باز میکه به دري تکیه می

اي را در تن در چنین شرایطی است که انگارهانسان به واسطه تجربه قرار گرف. داریمگرفته است بر می

                                                
1 Containment  schema 
2 Motion schema 
3 Force schema  
4 Compulsion schema  
5 Blockage schema  
6 Counterforce schema  
7 Diversion schema  
8 Restraint Removal Schema 
9 Enablement schema 
10 Attraction schema  
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همچنین ). 189:  2005ایوانز و گرین ، ( که همان طرحواره رفع مانع است کشدود به تصویر میذهن خ
انسان از طریق تجربه حاصل از مشاهده  .هاي نیرو استطرحواره توانایی، یکی دیگر از طرحواره

کند که همان خلق میاي ذهنی یا ناتوانی آنها در انجام کارها، براي خود انگاره موجودات زنده و توانایی
، در ارتباط با انجام روي بالقوه ما یا از عدم وجود آناین طرحواره از احساس نی. استطرحواره توانایی 

د را براي مثال بیشتر مردم در این حد توانایی دارند که جعبه وسایل خو .شودیک کار خاص ناشی می
د اتومبیلی را از زمین بلند تواننکنند میید که احساس مشوناي نیز پیدا میبرداشته و حمل کنند اما عده

این نکته حائز اهمیت است که این طرحواره تصوري شامل هیچ بردار نیروي واقعی نیست اما . کنند
شود طرحواره توانایی براساس نظر جانسون، این ویژگی است که باعث می. اراي بردار نیروي بالقوه استد

   .) 189:  2005ایوانز و گرین ، (ظاهر شوداي منحصر به فرد طرحوارهبه عنوان 
  روش تحقیق  - 4

در این پژوهش . تحلیلی انجام گرفته است –پژوهش حاضر از نوع کیفی است که به روش توصیفی 
. انتخاب شدندهاي حاوي طرحواره به روش هدفمند المثلضرببررسی و  ضرب المثل طالقانی 870تعداد 

براساس مفاهیم و چارچوب نظري ابتدا آوانویسی و معناي آن ارائه و  هاالمثلهر یک از ضربسپس 
اي طالقان چه تاثیري در ساخت طرحوارهبافت اقلیمی و معیشتی شد تا مشخص شود که بررسی  پیوهش
شناختی است،  -شده تحلیلی اجتماعی از آنجا که تحلیل انجام. ها داردالمثلاین ضربگیري و شکل

ین دلیل به هم .ها جهت ارائه تحلیلی روشن، نکته حائز اهمیت استالمثلربملموس بودن فضاي ض
مان طالقانی زبان شوند و دیگر توسط متکلها که امروزه مهجور محسوب میالمثلبرخی از ضرب
  .انددر این پژوهش در نظر گرفته نشده ،کاربردي ندارند

 
  هاتحلیل داده - 5
  هاالمثلاقلیمی معیشتی در ضربتی و عناصر هاي حرکطرحواره - 5-1
این باران با عبور طایفه  عمر .شور به معناي رگبار منطقه است : )Ɂâlkâyee ŝur(آلکایی شور  -

اي بودند که از مازندران کوچ کرده و هر فصلی از ها طایفهآلکایی. شودها از طالقان مقایسه میآلکایی
زود  لذا هر چیز. از طالقان بدون توقف و خیلی سریع بود سال را در یک جا به سر می بردند وکوچ آنها 

  .ریدن به نوعی حرکت تشبیه شده استباران با .عبور آلکایی ها مقایسه می کردند گذر را با
اي سیب بیفت برو  :)ɂey sif ĵirkeʊ , beŝu mini xik(اي سیف جیر کوي بشو مینی خیک  -

از  )جیرکوي (افتادن  .ه دست آوردخواهد همه چیز را راحت بکنایه از آدم تنبل است که می  .تو شکم من
  .باال به پایین نشانه نوعی حرکت است

اگر مدتی از کسی خبري . بی سر و بی پوست رفت :).bi sar ʊ pust baša(بی سر و پوست بشه  -
  .که داراي حرکت است .به معنی رفتن است» بشه«. برندباشد این ضرب المثل را به کار مین
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کند به تا باد شروع به وزیدن می ):.tâ bâd meyna mišu  xarman(تا باد مینه میشو خرمن  -
ت مناسب به دنبال موقعی. اد خوب است تا به خرمن کوبی برودکشاورز همیشه منتظر ب .رودخرمن می
  . حرکت است) میشو( در اینجا رفتن . بودن است

منظور این است اگر . رودشتر بدون بار راه نمی: )šətər bi bâr nimišu(شتر بی بار نی میشو  -
مسیر را ) نی میشو ( نرفتن . دهدان انگیزه و هدف کاري را درك کند، با میل و عالقه آن را انجام میانس

  . دهدنشان می
 Ɂein tâze dâmâd zən piyeri geʊee pey( عین تازه زاما زن پیري گویی پی میشو -

dara :(اري است کنایه از کسی است که حاضر به انجام هر ک. داماد به دنبال گاو پدر زن است مثل تازه
 .حرکت است) دنبال کسی رفتن ( یشو پی م. تا مورد توجه قرار گیرد

. دوندها خرگوشی میگندم ):gandəmân xarguši  deʊ minən(گندمان خرگوشی دو مینن  -
که روش دویدن آورد و هنگام وزیدن باد موجی پدید می کردهها خوب رشد کنایه از موقعی است که گندم

 . به معنی دویدن کنایه از حرکت است »دو مینن«عبارت . آوردخرگوش را به یاد می
 geʊ  pust kərdi barsândi dəməš sar(گوي پوست کردي برساندي دمش سر هاداي ؟  -

hâdây ? :( کنایه از کسی است که قبل از رسیدن  :گاو را پوست کندي به دمش که رسیدي ول کردي
-به معنی رساندن است و مسیر حرکت رانشان می» برساندي«.دست از کار بکشد و ناامید شود به هدف 

  . دهد
 geʊa pust kərdiyam faqat dəməš(گوي پوست کردیم فقط دمش بماندیه  -

bəmândiya . : ( شده و منظور این است که کار تمام . گاو را پوست کردم فقط دمش مانده است
به معنی پوست کردیم و به دم رسیدیم کنایه از این است که  »پوست کردیم«.فقط آخرش مانده است 

 .ایمجایی شروع کردیم و به جایی رسیدهکاري را از 
کند و از کوه شروع می): ku da migira , rud da dar mišu(کو د می گیره ، رود د در می شو -

زند و به همه کس و همه چیز کار ردي است که حرف زیاد و بی ربط میکنایه از ف. شوداز رود خارج می
کنایه از تمام کردن است و  »در می شو«کنایه از شروع کردن کاري است و  در اینجا »میگیره«. دارد

 . ید حرکتی صورت بگیردم کردن آن بابراي شروع کردن کار و تما
، هاي حرکتی بازنمایی شدهحرکت و پویش در قالب طرحوارههاي فوق که در آنها نوعی ضرب المثل

که در این منطقه به عناصر مفهومی اغلب از نوع عناصر محیطی مانند کوه، دشت ، باد و رود و جاندارانی 
  .شودشود مانند چهارپایان دیده میوفور دیده می

 هاطرحواره هاي قدرتی و عناصر اقلیمی معیشتی در ضرب المثل - 2 -5
بزرگ از بی  مادر): bibi Ɂaz bi čâdəri xâne nešina(بی بی از بی چادري خانه نشینه  -

هر گاه کسی در اقدام کاري امتناع ورزد و فردي که علت آن را نداند وي را . چادري خانه نشین شده
 »از بی چادري خانه نشینه« .کندجواب به این ضرب المثل اشاره می مورد مواخذه قرار دهد مخاطب در

واره طرح(کنایه از نداشتن چیزي است که فرد را مجبور کرده است کاري برخالف میل خود انجام دهد 
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دهد که در فرهنگ این منطقه حجاب و اعتقادات مذهبی مهم و ریشه دار و کلمه چادر نشان می) اجبار
 . است

  قاطرش را  وقتی خر نداشته باشد): .xar nədâra  qâtər miruša( ه قاطر میروشه خر ندار -
دست آوردن کمی  دهقان گاهی پس از اتمام کار زراعت به خاطر صرفه جویی در علوفه و به. فروشدمی

براي فروش  و اگر کشاورز به پول نقد نیاز داشته باشد و خرشود خر خود را بفروشد پول نقد مجبور می
  .)طرحواره اجبار(انجام  کار است منظور از آن اجبار در. شود االغ خود را بفروشدنداشته باشد مجبور می

  saga zuri šokâr  babori sâhəbši(سگ زوري شکار ببري صاحبشی لنگه گاز می گیره  -
lenga gâz migira( :به » زوري« . گیرد برند پاي صاحبش را گاز می اگر سگ را به زور به شکار ب

 .)طرحواره اجبار(معنی اجبار است
نایه از این ک.  شودانار ترش شیره نمی ):.təršə Ɂanâr šire nimibu(ترش انار شیره نیمی بو  -

نشان  »نیمی بو«و » شیرین«، »ترش«کلمات .د را در دل مردم جا کرد توان خواست که به اجبار نمی
  .)طرحواره اجبار(زور چیز ترش را شیرین کردن به توادهنده این است که نمی

هر حیوانی دو تا پا . از اصرار و پافشاري در کاري استکنایه : )mərq ye pâ dâra(مرغ یه پا داره  -
 .)طرحواره اجبار(ه پا داشتن نشانه زور گفتن استدارد و در اینجا ی

 zəbân dara pələʊ miyəʊra , zəbân dara( زبان دره پلو میوره ، زبان دره بال میوره  -
bəlâ miyəʊra:( کنایه از این است که با زبان و . آوردت بال می، زبان هسآوردزبان هست پلو می

طرحواره (لو در مقابل هم قرار گرفته اندعبارت بال و پ .خوب می توان به همه چیز دست یافتکالم 
  .)نیروي متقابل

خر  ):. xar qərbâni nimibu , qeymatəš gu mibu( خر قربانی نیمیبو ، قیمتش گو میبو -
ون در دین اسالم گوشتش حالل توان قربانی کرد چخر را نمی. شودمی ، قیمتش کهشودقربانی نمی

ت و پولش را در این راه توان آن را فروختوان خر را قربانی کرد میکنایه از این است که اگر نمی. نیست
ن تواولی می. انعی است در برابر قربانی شدن خرکنند و این مقربانی نمی در دین اسالم خر را. خرج کرد

 )طرحواره رفع مانع(مانع را از سر راه بر می دارد یعنی با فروختن. به جایش آن را فروخت
ه داشته دانه برنج اگ): . dân debu puləʊ bapətən če kâra(دان دبو پلو بپتن چه کاره  -

. ه استکنایه از این است که سختی کار در به دست آوردن مواد اولی. اي استسادهباشیم پلو پختن کار 
ولی اگر موانع را برداریم یعنی مواد . اشته باشیم انجام آن کار سخت استوقتی وسیله انجام کاري را ند

ده آم» دان دبو«که در اینجا با عبارت . شودم این مانع از سر راه برداشته میاولیه را تهیه کنی
 .)طرحواره رفع مانع(است

گاو تا ): gəʊ tâ šâxəša neina šəʊ čərâ nimišu(گو تا شاخش نینه شوي چرا نیمی شو  -
بیند سپس اقدام به دي است قدرت و توانایی خود را میکنایه از فر. شاخش را نبیند شب به چرا نمی رود

تواند مانع را با داشتن شاخ می ت که گاوبه این معنی اس »تا شاخش نینه«عبارت . کندانجام آن کار می
  .)طرحواره رفع مانع(کندرفع 
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تواند با زبان می) : . zəbâni hamrâ nar xara Ɂâbəst mina(زبانی همرا نر خر آبست مینه  -
ا چرب زبانی در اینج. سازداست که کار غیر ممکن را ممکن می کنایه از چرب زبانی. خر نر را باردار کند

  .)طرحواره رفع مانع(رداشتتوان با چرب زبانی موانع را از سر راه بهد و میدمانع را نشان میرفع 
 mâhi tâ zureša nədâšti bu Ɂəʊee(ماهی تا زورشه نداشتی بو اویی میان نیمی شو  -

miyân nimišu . :(کنایه از این است که . ته باشد توي آب زندگی نخواهد کردماهی اگر قدرت نداش
در اینجا توانایی را  »زورشه«کلمه  .دیگران را در مورد کسی برطرف کندان بخواهد شک و تردید انس

  .)طرحواره توانایی(دهدنشان می
گاو تا ) : .gəʊ tâ šâxəša neina šəʊ čərâ nimiš (گو تا شاخش نینه شوي چرا نیمی شو -

بیند سپس اقدام و توانایی خود را می است که قدرتکنایه از فردي . شاخش را نبیند شب به چرا نمی رود
ند اقدام به به این معنی است که تا توانایی خود را نبی »تا شاخش نینه«بارت ع. کندبه انجام آن کار می
  .)طرحواره توانایی(انجام کاري نمی کند

بز گرگري از  ):garəne bəz sarčəšma Ɂəʊ mixəra(گرن بز سرچشمه اوي میخوره  -
ارد و بیش از لیاقتش کنایه از کسی است که لیاقت و توانایی انجام کاري را ند. خوردسرچشمه آب می

ندارد چرا به آن کار می شود که کسی که توانایی انجام کاري را به حالت کنایه گفته می .شودنصیبش می
 .)طرحواره توانایی(پردازد

مورد توانایی  فردي است که درکنایه از : )dašt hâzər məst hâzər(  دشت حاضر مشت حاضر  -
گردد که زمینه آماده است به وي اشاره می. رسدکند و این ادعاي او بعید به نظر میخود گزافه گویی می

 .)طرحواره توانایی(وانایی خود را در عمل نشان بدهبیا و ت
. دخر مرد و پاالنش مون): xar bamərd əʊ pâlânəš  bəmând(خر بمرد و پاالنش بماند  -

کنایه از این است که  »االنش بماندپ«.کنایه از کسی است که نیرو و توان خود را از دست داده است 
 .)طرحواره توانایی(ی توانایی انجام کاري را نداردپاالن به تنهای

 čupân Ɂaga dələš bəxâ kala mitâna šir(چوپان اگه دلش بخوا کل شیر میوره  -
biyəʊra .:( راده و کنایه از این است که با ا. تواند از بز نر شیر بدوشدخواهد میچوپان اگر دلش ب

معنی توانایی یا عدم به  »اگه دلش بخوا«در اینجا عبارت  .توان به هر هدفی رسیدتصمیم قاطع می
  . توانایی است

ه کنای؟ ماه آبان و آذر و زرد آلو: ). tir mâh sizda Ɂəʊ  šilânək(تیر ماه سیزده و شیالنک ؟  -
سوالی به این این عبارت به صورت . سیده استچون وقت آن فرا نر. شوداز آرزویی است که بر آورده نمی

 . و درخت توان بار دادن نداردتوان انتظار زردالو داشت هاي آبان و آذر نمیمعنی است که در ماه
زیر درخت  ):. xəška viya dâri bʊn latanzi natanzi(خشک ویداري بیخ لتنزي نتنزي  -

. توان انتظار ثمري داشتمحیط و موقعیت نامناسب نمی کنایه از این است که از. بید زردآلو پیدا نمیشه
به علت  »خشک ویدار«در اینجا  .توان زرد آلو به دست آورددرخت بید خشک شده نمی همانطور که از
  .)طرحواره توانایی(درت کافی براي داشتن ثمر نداردخشک بودن ق
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ره اجبار، نیروي متقابل، رفع مانع و شامل طرحواهاي قدرتی طرحوارههاي فوق انواع المثلر ضربد
ن همه همراستا با نوع اقلیم و مشاغل رایج در این منطقه شود که مفاهیم مرتبط با آتوانایی مشاهده می

  . است
  هاهاي حجمی و عناصر اقلیمی معیشتی در ضرب المثلطرحواره - 3- 5
مثل خر توي گل  ): xeri ĵur gəʊli miyân gir kərdiya(خري جور گلی میان گیر کردیه  -

و راه برگشتی ندارد کنایه از کسی است که در انجام کاري وامانده و قدرت ادامه دادن را . گیر کرده است
بدن  وانند ظرف در نظر گرفته شده است اشاره به این است که گل م »گلی میان«عبارت . هم ندارد
 .  نند مظروفی درون آن گیر کرده استانسان ما

 Ɂâš bâxərdən  qəzqâni sar məzze(آش باخوردن قزقانی سر مزه داره ، زن نمزه اي سر -
dâra , zən nemze i sar .  : ( است و زن موقع نامزد بازيآش خوردن سر دیگ با مزه .  

کان است که حجم و فضا را معنی یک م در هر دو مورد »نمزه اي سر«و » قزقانی سر«هاي عبارت
 .  دهدنشان می

مثل گزنه و از بیرون مثل  از درون: ). miyân gaznâ meydân  Ɂaznâ(میان گزنا میدان ازنا  -
به معنی تو و بیرون فضایی انتزاعی » میدان«و » میان«کلمه . ز ظاهر و باطن افراد استکنایه ا. گشنیز

 . اي حجم اندشوند که داردر نظر گرفته می
. ایمهمه ما گل یک چاله ): haməmân ye gəle čâli gəlim(  همه مان یه گل چال گلیم  -

گل ظرفی است به معنی یک چاله پر از »یه گل چال«عبارت . از این است که همه از یک قماشیمکنایه 
 . که مظروفش انسان است

هفت من آلو براي  ) :haf man Ɂâlu Ɂuey geluee ba kama(هف من آلو اویی گلو ر کمه  -
گلو یک . یعنی توي گلو» اویی گلو« منظور از . از شدت حرص و ولع فرد استکنایه . گلویش کم است

 . یا یک ظرف است  که داراي حجم استفضا 
. نفسش از ته چاه در میاد): nafasəš čâhi miyân da dar miyâ(نفسش چاهی ته د در میا  -

رسد نفس درون آن قرار چاه نیز یک فضا یا ظرف است که به نظر می. از ته چاهعبارت جاهی ته یعنی 
 . گرفته باشد

اي است که مثل گربه:  )târik Ɂanbâri gərbəra ra mimâna(انباري گربه ر میمانه  تاریک -
افرادي  کنایه از. ترسدکند از تاریکی میاي که در انبار تاریک زندگی میگربه. داخل انبار تاریک است

به معنی  »تاریک انباري«عبارت  .کشندجتماع خجالت میاست که منزوي و گوشه گیرند و از آمدن در ا
در نظر ) ظرفی(مثابه داخل انباار تاریک در اینجا در انزوا بودن به . کندکسی است که  در انزوا زندگی می

 .  شودگرفته می
هاي مورد مطالعه،  ضرب المثل درصد 20د که هاي پژوهش مشاهده شه طور کلی با تحلیل دادهب

ها انواع المثلضرب درصد از 51,5 طرحواره حرکتی و ،هاالمثلضربدرصد از  28,5 جمی،طرحواره ح
توان با شغل اکثر ها را میهاي قدرتی در ضرب المثلفراوانی طرحواره. هاي قدرتی وجود داردطرحواره
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به همین علت کاربرد اصطالحات و ي و کشاورزي بوده مرتبط دانست و مردم طالقان که درگذشته دامدار
بسیاري از واژگان مربوط به  هاي طالقانان مرتبط با این مشاغل زیاد است یعنی در ضرب المثلواژگ

، مشاغل رایج که دامداري منطقه مانند آب، کوه، باد و دشت، انواع گیاهان مانند گندم و جو عناصر طبیعی
ها عبارتند از برخی از این واژه .روده کار میبوده و  همچنین حیوانات و جانداران این منطقه ب و کشاورزي

اطرچی ، ، سر و پوست، خرمن، خرکچی، ق)سیب(، سیف )گاونر (اسب، ورزو  ،)تخم مرغ ( مرغانه 
 مشاغل نظیر معیشتی و اقلیمی توان گفت که عناصربنابراین می. ، خر و سگ)ارزن ( ، گورس )گاو (گوي

 نقش طالقان هايالمثل ضرب اي طرحواره ساخت در زیادي حد تا منطقه مسایل فرهنگی و خاص
  . کنندمی آفرینی

اگر در عناصر استفاده . توان به نقش و اصل هم کوشی اشاره نمودهاي این پژوهش، میاز دیگر یافته
ها ، عبارتها، اصطالحاتالمثلد ضربکنیم، عناصري ماننیک قوم با فرهنگی یکسان دقت شده در زبان 

در وراي بعضی از . است این افراد خلق شدهیات ملموس بر اساس تجرب کهکنیم ا را مشاهده میهو کنایه
شوند ، ولی آن ها به فراموشی سپرده میآن داستان ،رد که پس از گذشت زمانهایی وجود داآنها داستان

 با این تفاوت که از این. کندماند و جاي خود را حفظ میمیح یا ضرب المثل در زبان باقی اصطال
هاي بعد نیز افراد نسل. شودفاهیم پیچیده انتزاعی استفاده میها و مالگوهاي ذهنی و ملموس در موقعیت

اما . ه وجود آمدن آن باخبر باشندکنند بدون اینکه از ماجراي بها در سخنان خود استفاده میاز آن عبارت
ه و به درستی از آنها هاي مشابدر موقعیتکه همه سخنگویان آن زبان  این مسئله است ،همنکته م

ست هاي تصوري ااین به دلیل طرحواره. شوندظور یکدیگر را به درستی متوجه میکنند و مناستفاده می
  .را به مفاهیم انتزاعی تسري بخشد تواند آنکه در ذهن بشر وجود دارد و می

 
  گیري نتیجه -  6

-المثلهاي تصوري در ضرببا هدف بررسی انواع طرحواره و شناختی- با رویکرد اجتماعیاین پژوهش 
گیري آن انجام گرفته در شکل معیشتی و اجتماعی فرهنگی -اقلیمیهاي گویش طالقانی و تاثیر عناصر 

نتایج . القانی بررسی شدثل طضرب الم 856هاي تصوري در تعداد به همین منظور انواع طرحواره. ستا
که جانسون معرفی کرده، طرحواره قدرتی بیشترین بسامد  اولیه ن داد که از میان سه نوع طرحوارهنشا

توان با نوع شغل مردمان ها،  این امر را میکاربرد را دارد که با توجه به مفاهیم موجود در ضرب المثل
 الگوهایی مبتنی بر ،هااز آنجا که طرحواره. دامداري بوده مرتبط دانستاین منطقه که عمدتا کشاورزي و 

-اي منظوم و مقولههنه که دنیاي اطراف ما شامل پدیده، همانگوهاي ما از دنیاي اطراف هستندربهتج
ها نیز از ماهیتی قانونمند و منظم برخوردارند و بازنمایی آنها در مفاهیم زبانی طرحوارهندي شده است، ب

  .متاثر از عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی است
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