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  چکیده
 نظریـه « با رویکردي شناختی و بر پایـه  کرديروزمره ان استعاره در زبن است که حاضر ای پژوهش هدف

، روزمـره اهـل زبـان   و از گفتـار   3یهایی از گویش گوراندادهبا واکاوي . شودبررسی  »2ي مفهومیاستعاره
-شناسایی و دسـته هاي مفهومی زیرساختی آنها استعاره، سپس انی نهفته در آنها استخراجهاي زباستعاره
هـایی از  ست که در زبان کردي خودکار نمونها روشنی گویاي آنهاي این پژوهش بهیافته. شودمیبندي 

ها یک بار این یافته. شودفراوانی دیده می به 7بخشیو جان 6، ظرف5شناختی، هستی4هاي سویمنداستعاره
ناپذیر از را بخش جدایی زبان ادب نیست بلکه باید آن اقعیت است که استعاره تنها ویژهدیگر یادآور این و

  .ذهن و زبان آدمی دانست سامانه
  

منـد،  سوي استعارهمفهومی،  استعاره ،شناختی شناسیزبان گورانی، کردي گویش :هاي کلیديواژه
  شناختیهستی استعاره

  
  
  
  
  
  

                                                             
             parsa.bamshadi@gmail.com شناسی دانشگاه رازي کرمانشاهدانشجوي کارشناسی ارشد زبان -  1

2- Conceptual Metaphor Theory (CMT) 
-هایی از شهرستانهاي داالهو و نیز در بخشهاي زبان کردي است که در بیشتر مناطق شهرستانگورانی یکی از گویش - 3

-بیشتر مردم شهرهایی همچون کرندغرب، گهواره و نیز مردمان ایل. شودهاي کرمانشاه و سرپل ذهاب بدان سخن گفته می
ترین ایالت در اسـتان کرمانشـاه   شدهترین و شناختهسه از کهن قلخانی و شماري از مردم ایل سنجابی، که هرهاي گوران، 
  .اندش، از گویشوران این گویشوندمحسوب می

4- Orientational Metaphor 
5- Ontological Metaphor 
6- Container  Metaphor 
7- Personification 
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  مقدمه -1
هـا و  یافتـه رویکردي است که زبان را ابزاري براي سازماندهی، پـردازش و بـازنمود    شناختی شناسیزبان

 شناسـی زبـان کلیـدي در   هـاي ممفهـو یکـی از  ). 1387گلفام و ممسـنی،  (داندمی) اطالعات=(ها دانسته
شد و کـاربرد آن  ادبی شناخته می استعاره تنها به عنوان یک آرایه دیرزمانی بود که. استعاره است یشناخت

 2و جانسون 1لیکاف ، پس از آنکه1980اما از سال . دانستندخشیدن به سخن در ادبیات و شعر میرا زیور ب
ن ادبـی نیسـت   زبا گردید که استعاره تنها ویژه ، آشکاررا بررسی کردندمردم  نمود استعاره در زبان روزمره

ایـن   امـروزه . آیـد ورزي او بـه شـمار مـی   اندیشه آدمی دارد و شالوده ذهن و اندیشه بلکه ریشه در سامانه
مون پیرا بندي ما از جهانیکی از ابزارهاي بنیادین در دستهرا استعاره  که) 1980(گاه لیکاف و جانسوندید

 :2009، 3سـعید (شناسان شناختی پذیرفته شـده اسـت  از سوي زبان داندورزي میو نیز فرآیندهاي اندیشه
357.(  

زبانی، مفهومی، اجتماعی، فرهنگی، عصبی  توان آن را پدیدهانی نیست، بلکه میزب استعاره تنها پدیده
در ). 9: 2005، 4چشکـوو (این سطوح حضور و پویـایی دارد  دانست که در یک آن در همه پندارانهجسمو 

شناختی بسیاري که بر روي نمود استعاره در زبان آدمی انجام گرفته است، این بـاور  هاي روانپی پژوهش
معتقد است ) 2006(5که گیبستر از زبان است، چنانتر و بنیادینآمده که خاستگاه استعاره بسی ژرفپدید 
گفتار نیست، بلکه نگاشت ذهنی و عصـبی   ین باورند که استعاره تنها آرایهبر ای شناختشناسان زباناست 
آدمـی در زنـدگی   ) تخیل(=ورزي، استدالل و پندارسازي هاي اندیشهکه بر بسیاري از شیوهاي است ویژه

  .روزمره او سایه افکنده است
به ارسطو بـاز   سنتی است کهیدگاه یکی د وجود داردجایگاه استعاره در زبان دو دیدگاه فراگیر  درباره

-شعر و ادبیات به فراوانی دیده مـی داند که در ابزاري براي آرایش و زیور سخن میو استعاره را  گرددمی
اي کجروي و گریززنی از اه سنتی است که استعاره را گونهنگارشی از این دیدگ »6ادبیزبان  نظریه«. شود

جهـان   اي بـراي درك و تجربـه  است که استعاره را شیوه رمانتیک دیدگاهدیدگاه دوم، . پنداردمیاز زبان 
در  ).359-358 :2009سعید، (داندرا درهم تنیده و درهم پیوسته می 8ايو زبان آرایه 7ادبی داند و زبانمی

. شـود سازي و استدالل دانسته میدر نگرش رمانتیک، استعاره گواهی بر جایگاه و کارکرد پندار در مفهوم
-دیـدگاه زبـان   ).369: 1390صـفوي،  (شوداز این رو، میان زبان خودکار و زبان ادب تمایزي گذاشته نمی

                                                             
1- Lakoff, G. 
2- Johnson, M. 
3- Saeed, J.L.  
4- Kövecses, Z. 
5- Gibbs, R.W. 
6- Literal Language Theory 
7- literal language 
8- figurative language 
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اندیشه  گاه استعاره را در ژرفاي سامانهدیدگاه رمانتیک است که خاست ناسی شناختی به استعاره، بر پایهش
  .داندو ذهن آدمی می

است که ) 1391(کریمی نامهانجام گرفته است پایانردي تنها پژوهشی که پیرامون استعاره در زبان ک
پیرامـون   امـا . هاي درد در گویش کردي ایالم را از دیدگاه معناشناسی شـناختی واکاویـده اسـت   استعاره

هـاي  به این نمونـه توان که از آن میان میاست انجام گرفته  زیاديهاي استعاره در زبان فارسی پژوهش
  .زیر اشاره کرد
معصـومی و کردبچـه   اسـت؛   را بررسی کردهچگونگی درك استعاره در زبان فارسی ) 1391(گندمکار

آبـادي و  یوسـف عـرب   ؛انـد هاي کودکان را واکاویـده نوشتهشناختی در دستهاي هستیاستعاره )1389(
؛ انـد هـاي فارسـی محـاوره بررسـی کـرده     وري و ماشینیزم را در استعارهآبازتاب فن) 1390(شوب فرضی

گلفــام و  ؛انــدبیــان اســتعاري غــم و شــادي در گفتــار روزمــره را پژوهیــده ) 1392(ملکیــان و ساســانی 
، )1390(پـور  ، افراشـی و وادي )1389(، بهنـام  )1388(، ابوعلی شبانی )1388(نیا ، قائمی)1387(همکاران

هـاي  نامـه پایـان . نـد تمرکز کردمفهومی  هاي خود بر استعارهیز در پژوهشن) 1393(گلشایی و همکاران 
 ازهــاي دیگــري نیــز  نمونــه )1385( يصــدرو ) 1383(، امینــی )1382( رادیوســف، ی)1380(یمشعشــع
  .ي پیرامون استعاره در زبان فارسی استهاپژوهش
  

  مفهومی نظریه استعاره -2
، 1980لیکاف و جانسـون  ( »1مفهومی استعاره نظریه«، یشناسی شناختزبانآشنا در هاي نامنظریهیکی از 

و  درك شـیوه بـر اسـاس ایـن نظریـه     . اسـت ) 1993 ،1990، 1987 ؛ لیکاف1989رنر ؛ لیکاف و ت1999
، که در سخن آدمـی پدیـدار   2هاي زبانیاستعاره استوار است و استعاره ما از جهان پیرامون بر پایه دریافت

خـود   استعاره در بنیاد و شـالوده  .اندکه در ذهن آدمی جاي گرفته اندهاي مفهومید، نمود استعارهنگردمی
اسـتعاره را بایـد   بـه سـخن دیگـر،    . )244: 1993لیکـاف،  (زبانی است و نه پدیده) در ذهن(مفهومی پدیده
  .شناختی است ود آن پدیدهآید نمو نه تنها زبانی، دانست و آنچه بر زبان می اي شناختیپدیده

هـاي  استعاره. شودمفهومی تمایز گذاشته می زبانی و استعاره مفهومی، میان استعاره استعارهدر نظریه 
-فهمیده مـی ) ب حوزه(حوزه دیگراز راه ) الف حوزه(یک حوزه، اند 3مفهومی دو حوزه دربردارندهمفهومی 

را در زبـان  ) حـوزه ب (تـر حوزه مفهومی ملموسکه اند هاي زبانیزبانی واژگان و عبارت هاياستعاره. شود
مفهـومی   شود که حوزهگونه بیان میمفهومی این در نظریه استعاره ).3: 2010، چشکوو(سازندپدیدار می

، »امدر زنـدگی بـر سـر دوراهـی مانـده     «گوییم براي نمونه، هنگامی که می. مفهومی ب است حوزهالف، 
 کـه هـر   اندهاي زبانیها استعاره، این»معلوم نیستصد او در زندگی مق«یا » مسیر زندگی پیچ و خم دارد«

                                                             
1- Conceptual Metaphor Theory 
2- language metaphor 
3- conceptual domain 
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» زنـدگی «مفهـومی،   در این استعاره. است» زندگی سفر« کنند یعنیمفهومی را بیان می هسه یک استعار
  . مفهومی ب است حوزه» سفر«مفهومی الف و  حوزه

آن   .مفهومی دیگر اسـت  حوزهمفهومی از راه  حوزهشناختی، استعاره درك یک  شناسیزباناز دیدگاه 
یند تا بهتـر  نشدیگر که استعاره بر آن می حوزهو  1امبد حوزهخیزد را مفهومی که استعاره از آن برمی حوزه

بـراي درك  » سـفر اسـت   زندگی«مفهومی  در استعارهبراي نمونه، . نامندمی 2مقصد حوزهفهمیده شود را 
کـه یـک مفهـوم    » سـفر «اسـت، از   )انتزاعـی =(پنداشتی ، که یک مفهوم گسترده»زندگی«هوم بهتر مف
 حوزه مقصـد » زندگی«و  حوزه مبدا» سفر« ،استعارهاین  در. ایمپذیرتر است، بهره بردهتر و تجربهملموس

  :نگاشتتوان آن را همانند نمودار زیر آید که میبه شمار می
  

  
  
  

  
  

-آن دو به هم پیوند مـی شود و از این راه می 3نگاشت حوزه مقصدبه  حوزه مبدامفهومی،  در استعاره
تـر در دسـتگاه ذهـن و    خورند؛ اما این پیوند تنها در سطح واژگان و زبان نیسـت بلکـه در سـطحی ژرف   

و  نظـام مفهـومی   ی نیست بلکه بخش ثـابتی از زبان استعاري تنها یک پدیده نگاشت. شناخت آدمی است
تـوان گفـت کـه    از این رو مـی  ).208: 1993لیکاف، (است سازي تجربههاي ما براي مفهومییکی از ابزار
 بیرونـی و ملمـوس   اياسـاس تجربـه   بـر  پنداشتی و ذهنی تجربهسازي ري است براي مفهوماستعاره ابزا

دمـی از جهـان   هـاي آ ها، و یافتهآموخته ها،مفهومی آزموده خاستگاه استعاره). 1381راد، گلفام و یوسفی(
آزمـاییم  را مـی شـویم و آنهـا   ا در زندگی خود با آنها روبرو مـی هایی که مرویدادها و پدیده. پیرامون است

ي شـناخت، پـردازش و   خود از آنها بهره گیـریم و آنهـا را بـرا    که در ساختار ذهن و اندیشه شودسبب می
  .بریمتر به کار تر و پوشیدهنداشتیپها و رویدادهاي بازنمود پدیده
اظهار ) 2006(گیبسکه چنان. ذهن و شناخت آدمی جایگاهی بسیار کلیدي دارند ها در سامانهاستعاره

هـاي  بسـیاري از سـویه   یبانی از این دیدگاه وجـود دارد و شناختی بسیاري در پشتشواهد روانکند که می
دهد ها نشان میبررسی. مفهومی استوار است استعاره پایه او برمفاهیم ذهنی آدمی و فرآیندهاي استدالل 

همچـون احساسـات، ذهنیـات،    (افت آدمی از مفـاهیم ذهنـی گونـاگون   درك و دری براي نمونه، شیوه  که
همـه و همـه وابسـته بـه     )  لهاخالق و معنویت، یادگیري و حل مسئهاي علمی، ظریهسیاست، تبلیغات، ن

  .ستهاي مفهومی ااستعاره
                                                             
1- source domain 
2- target domain 
3- mapping 

 زندگی سفر

 حوزه مقصد مبدا  حوزه

  نگاشت
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  شناسی شناختیاستعاره از دیدگاه زبان -3
هاي هستی شناختی و استعارهمند، هاي سوياستعاره: توان بر سه گونه دانستهاي مفهومی را میاستعاره
 هـاي مفهـوم کـه  اندهـایی مند، استعارههاي سوياستعاره). 1387گلفام و ممسنی، (هاي ساختارمنداستعاره

. یابـد نمود مـی زیر باز-پشت و رو-بیرون، جلو-پایین، درون-مکانی همچون باالهاي سو بر پایه پنداشتی
ـ مـا از زنـدگی در جهـانی دار    هايههاي استعاره، ریشه در تجربدیگر گونه مانند ها نیزاستعاره این د کـه  ن

بخش جداناشدنی و بنیـادینی از آن اسـت و مـا همـواره خـود را محصـور در یـک         ،مفهوم مکان و جهت
  :مانند. انگاریمگونه میسرشت تن خود را نیز همینبینیم و فیزیکی میو  پندارانهجسمفضاي ب و چهارچو
 .ست؛ ناآگاهی پایین استا آگاهی باال -
 .پایین است ست؛ غما شادي باال -
 .ست؛ شکست پایین استا موفقیت باال -
 .ست؛ بد پایین استا خوب باال -
 .ست؛ کمتر پایین استا بیشتر باال -
  ).است )369: 1390(نخست از صفويسه مورد (

ها دیگر بیان استعاره گ به فرهنگاز آنجا که استعاره ریشه در فرهنگ آدمی دارد، گاهی از یک فرهن
بینـد امـا   یک فرهنـگ آینـده را در پـیش رو مـی     است؛ براي نمونه، ناهمسانهاي فیزیکی سوبه کمک 

  ).14 :1980لیکاف و جانسون، (ر پس سرفرهنگی دیگر آن را د
فیزیکی و ملمـوس   یا ماده چیزها و رویدادهاي انتزاعی به یک شناختی، پدیدههاي هستیاستعاره در

ها ریشه در پیدایش این گونه استعاره. ر گرددتز این راه درك و پذیرش آنها آسانشوند تا انگاشت داده می
احساسات و   ها،کارها، کنش  کشاند که رویدادها،یزیکی دارد و ما را به این سو میما از اشیاء ف هايتجربه
گوییم براي نمونه هنگامی که می). 25: همان(بنگریم ها را نیز همانند یک هستی مادي و ملموساندیشه

آن  نشـانه   ،»دسـت آوردم ه فرصت خوبی ب«یا » فرصت از دست رفت«، »گردمدرجستجوي فرصت می«
تـوان آن را  پنـداریم کـه مـی   هنی است، همانند یک شیء میفهوم ذرا، که یک م» فرصت«است که ما 

ظـرف نامیـده    شناختی، استعارههاي هستیاي از استعارهدسته. رد یا از دست داددست آوه بجستجو کرد، 
ان هماننـد یـک ظـرف بازنمایانـده     هاي ناملموس جهما از پدیده ها، تجربهدر این گونه استعاره. شوندمی
، دل را همانند »فالنی دل بزرگی دارد«یا » از ته دل خندیدم«گوییم نمونه هنگامی که میبراي . شودمی

-شـناختی، جـان  هـاي هسـتی  دیگري از استعاره گونه .ایم که داراي ژرفا و حجم استیک ظرف پنداشته
ن توانـایی  شود و به ما ایفیزیکی همانند یک انسان نمایانده می است که در آنها یک چیز یا پدیدهبخشی 

هاي آدمی درك کنیم ها، رفتارها و کنشها را به کمک ویژگیها و پدیدهدهد که بسیاري از هستانرا می
هـاي کشـور را   تورم سرمایه«و » بزرگترین دشمن ما تورم است« در دو استعارهبراي نمونه، ). 34: همان(

  .  دشمنی کند یا چیزي را ببلعدتواند به انسانی همانند شده است که می» تورم«، »بلعدمی
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دهنـد و در پـی آن   نگاشـت مـی   حـوزه مقصـد  تار بـه سـاخ  را  حوزه مبدا، ساختار هاي ساختارمنداستعاره
معصـومی  (یابند دست می) پنداشتی و ناملموس(حوزه دیگربه درك ) ملموس(حوزهسخنگویان از راه یک 

کـه در آن   اسـت  روشنی از ایـن گونـه اسـتعاره    نمونه» مباحثه، جنگ است« استعاره ).1389 و کردبچه،
دهـد انگاشـته شـده اسـت؛     کنندگان در مباحثه، همانند آنچه در کارزار جنگ روي مـی شرکت کشمکش

  :اندپدید آمده» مباحثه، جنگ است«مفهومی  استعاره هاي زبانی زیر همه بر پایهتعارهاس
 ادعاهاي تو غیرقابل دفاع است. 
  استداللم حمله کرداو به نقاط ضعف. 
 استداللش را در هم کوبیدم. 
 1389هاشمی، (  او را شکست دادم( 
  

  کردي روزمره استعاره در زبان  -4
بخشـی در  شناختی، ظـرف و جـان  مند، هستیسوي یی از کاربرد چهار گونه استعارههابخش نمونه در این
 هـا گفـت هاي زبـانی نهفتـه در ایـن پـاره    نخست استعاره. شودبررسی میگویشوران گورانی  روزمرهگفتار 

-بندي میاستخراج و دسته ،اندهاي زبانیکه خاستگاه این استعاره ،هاي مفهومیسپس استعاره شناسایی،
  . شود

  مندسوي هاياستعاره -4-1
سـوهاي فیزیکـی   بـه   پنداشـتی مند مفاهیم ذهنی و هاي سويکه پیشتر گفته شد، در استعارهنه گوهمان

کوشـد کـه بـه    زیکی میجهان مادي و فی گیري از تجربیات خود درشوند و آدمی با بهرهداده می نگاشت
منـد نمـود   هـاي سـوي  در زبان کـردي اسـتعاره  . ذهنی برسدهاي دهاز پدی تريتر و نزدیکدرك ملموس

سـپس   وبررسـی   هـاي زبـانی  هـایی از اسـتعاره  نمونه در زیر. ردگویشوران دا روزمرهچشمگیري درگفتار 
  :شوداستخراج میاي مفهومی بنیادین آنها هاستعاره

1) a. sāý sarmān kerdita xwār. 
 .سرمان را پایین انداختی

    b. la xejālatā sar hēz naýā. 
 .از خجالت سرش را باال نیاورد

    c. hamüša wa sarbarzi zenay beka. 
 .همواره با سربلندي زندگی کن

2) a. daŋet bāra xwār. 
 .صدایت را پایین بیاور

    b. boxāri-aka fera la bān nawt. 
 )اش زیاد نباشدشعله( = بخاري خیلی باال نباشد 

    c. wa daŋ barz qesa maka. 
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 .با صداي بلند حرف نزن
3) a. har la awra sar nā zawi. 

 )مرد. (= جا سر گذاشت زمین همون
    b. bēčāra di kafteÿa … 

 )بیمار و ناتوان شده... ( = بیچاره دیگه افتاده
    c. duwāra kafteÿasa sar pā. 

  )تندرستی خود را بازیافته. ( = دوباره افتاده سر پا
    d. ruła hałes, dāłeket buta qorwānet. 

 )دگویر مزار فرزندش با گریه و زاري میاین جمله را مادري ب. (فرزندم پاشو، مادرت قربونت بره
4) a. la xwašiyā tuwās bāł dar bāre. 

 .خواست پر دربیارهاز شادي می
    b. kałāw-aka-ý xesta hawa la xwaši! 

 !از شادي کالهش را به هوا انداخت
    c. dam lawes-eý šurwa bi. 

 )از ناراحتی. (اش پایین افتادلب و لوچه
    d. arā kez kerdita? 

 اي؟چرا کز کرده
5) a. hamüša hā nuwaý gešt kase. 

  )از همه موفق تره. (سهمیشه جلوي همه
    b. nāila kas beýaýda nuwaýā. 

  .نمیذاره کسی بزنه جلوش
    c. la zenai manimasa je. 

  .از زندگی افتادیم عقب
 

 هـاي به ترتیـب بـا جهـت   » آبروییگی و بیشرمند«و » افتخار و آبرو« هايممفهو -1هاي در نمونه
خود خاستگاه استعاري ) به معناي سربلندي( »sarbarzi« اند، و نیز واژهفیزیکی باال و پایین نگاشته شده

مفاهیم ذهنـی و نسـبی    -2هاي در نمونه .با جهت باال پیوند خورده است» عزت و غرور«دارد که در آن 
و این ریشه در تجربیات ما در زندگی اند هاي باال و پایین نشان داده شدهسوبه ترتیب با » کم«و » زیاد«

بیمـاري،  « -3هاي در نمونه .بینیمجایگاه باالتر و برتري می کم در چیز به چیز زیاد را نسبت دارد که هر
بـا  » تندرسـتی و زنـدگی  «بیان شده اسـت و  » افتادن«با جهت پایین و با مفهومی چون » ناتوانی و مرگ

هـا و  استعاره نیز پدیدهخاستگاه این . در پیوند است» ایستادنبرخاستن و «جهت باال و مفهومی همچون 
براي نمونه، موسم بهـار را، کـه در   . کنیمتجربه می که در زندگی خود آنها را ستا رویدادهاي پیرامون ما

ند، کشـ یفند و قـد مـ  شـک آورند و درختان مـی میرویند و سر از خاك برها میگیاهان و سبزه ها وآن گل
ه دپژمـر هـا و گیاهـان   د و گلریزکه برگ درختان میدانیم؛ اما پاییز را، و زندگی طبیعت می هنگام زایش

بـاال   سويبا » شادي«مفهوم  -4هاي در نمونه .بینیممرگ طبیعت می افتند، نشانهو بر خاك می شودمی
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سـوي  با » موفقیت و کامیابی« -5هاي در مثال. د خورده استپایین پیون سويبا » غم و اندوه«و مفهوم 
تـوان بـه   ها میبا بررسی این نمونه. »عقب«با سوي » شکست و ناکامی« نشان داده شده است و» جلو«

  : ، پی برداندهاي زبانیه خاستگاه این استعارههاي مفهومی زیر، کاستعاره
  ،آبرویی پایین استشرمندگی و بی. ستا عزت و آبرو باالافتخار. 
 ست، کم پایین استا زیاد باال. 
 ست، بیماري و ناتوانی پایین استا باال تندرستی. 
 مرگ پایین است. ستا زندگی باال. 
 غم و اندوه پایین است. ستا شادي باال. 
 شکست و ناکامی عقب است. موفقیت و کامیابی جلو است. 
  

  شناختیهاي هستیاستعاره -4-2
شـود  تر نگاشت داده میذهنی به یک مفهوم ملموس شناختی یک مفهوم ناملموسهاي هستیدر استعاره

در اینجـا چنـد   . گیري نمود و به آن اشاره کردبندي یا اندازهتا از این رهگذر بهتر بتوان آن را درك، دسته
هـاي مفهـومی   و سـپس اسـتعاره   شـناختی در زبـان کـردي بررسـی    هاي هسـتی از کاربرد استعاره نمونه

 .شودمییرساختی آنها بازنمایانده ز
6) a. daŋet bur, kam qesa beka. 

بب ر، کم حرف بزنصدات. 
    b. fera derižēwa maka, zü qesa-ka-t büš. 

 .زیاد درازش نکن، زود حرفتو بگو
7) a. qesat bā tāł naw. 

 .بذار حرفت تلخ نباشه
     b. fełāni zuwāne tāła. 

  .فالنی زبانش تلخه
8) a. qaýāfa-ý fera nāširena! 

 !اش خیلی ناشیرینهقیافه
    b. kora širenakam! 

 !پسر شیرینم
9) a. bečen hałpari bekan, arusiy-aka garm kan. 

 .برید برقصید، عروسی گرم کنید
    b. arusi garm o xwaše bi. 

 .عروسی گرمی بود
10) a. ham duwāra dāx kerd! 

 )عصبانی شد. ( = دوباره داغ کرد
    b. čemā āwe bi kerditaý mel āÿerā. 
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 )عصبانیتشو از بین برد. (= انگار آبی بود که ریختیش روي آتیش
11) a. fełāni zayn rušene dērē! 

 )ستا آگاه و دانا. ( = فالنی ذهن روشنی داره
      b. daset dar nakaý, rušenemwa kerdi. 

 )يآگاهم کرد. ( = دستت درد نکنه، روشنم کردي
12) a. fełāni dase nāču. 

 )دست استتنگ. (=رودفالنی دستش نمی
      b. ara ēqara bē das-peli?! 

 !دست و پایی؟چرا آنقد بی
      c. kār-ē la dasem nātē. 

 .کاري از دستم نمیاد
13) a. māł o menāł-em dāmasa das dālek o bāwek-em. 

  .اممادرم دادههایم را به دست پدر و خانه و بچه
       b. iy zawi-eyl-a dama das xwat, muwāzebýān ba. 

  .ها را رو به دست خودت میدم، مواظبشان باشاین زمین
14) a. menāł bāýa guš-gir bu. 

 .باشد) حرف گوش کن(=گیر بچه باید گوش
      b. harčē watma pē guš la qesam naýā. 

 .ندادهرچی بهش گفتم، گوش به حرفم 
      c. tö ya daf guš la qesam beýa. 

  .تو یک بار گوش به حرفم بده
یـد یـا   بر تـوان آن را انند شده است که میهمبه رشته یا زنجیري » سخن و گفتار« -6 هايدر نمونه

. تواند تلخ یا شیرین باشـد یمانند چیزي دانسته شده است که م» زبان و گفتار« -7در . دراز و کوتاه نمود
-تلخی استعاره از ناخوشایند و ناگوار بودن است و شـیرینی اسـتعاره از خوشـایند، دلنشـین و دوسـت      مزه

جنب و جـوش و  « -9در . نسبت داده شده است» قیافه«و » پسر«به  -8هاي که در نمونه داشتنی است
 ن بـودن بـه  با مفهوم گرمی پیوند خورده است و گرم بودن به معناي پرجنب و جوش و پرهیجـا » هیجان

ذهـن   -11در . و داغی همانند شـده اسـت   به آتش» خشم و عصبانیت« 10هاي در نمونه. کار رفته است
تـوان اسـتعاره از   تـاریکی را مـی   اسـت و » آگـاهی و دانـایی  «تواند روشن باشد و روشـنی اسـتعاره از   می
دسـت  «بـا مفهـوم   » توانایی، مهارت و امکـان داشـتن  «هاي مفهوم -12در . دانست» ناآگاهی و نادانی«

پیوند یافتـه  » سپردن به دست«با مفهوم » ب و مراقب بودنمواظ«نیز  -13و در بیان شده است » داشتن
  .بیان شده است» گوش دادن«به کمک مفهوم » فرمان بردن و انجام دادن«مفهوم  -14در . است

هـا، ریشـه در   هاي زبـانی موجـود در ایـن نمونـه    استعارهیم که یابدرمی 14تا  6هاي با بررسی نمونه
  :هاي مفهومی زیر دارنداستعاره
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 رشته یا نخ است ،سخن و گفتار. 
 شیرین است ،زیبا، دلپسند و دوست داشتنی. 
 تلخ است ،زشت، ناپسند و ناخوشایند. 
 جنب و جوش و شور و هیجان، گرمی است. 
 آتش است ،خشم. 
 روشنایی است ،آگاهی و دانش. 
 مواظب و مراقب بودن، در دست داشتن است. 
 توانایی، امکانات و مهارت، دست است. 
 اطاعت کردن و انجام دادن، گوش دادن است. 
  

  ظرف هاياستعاره -4-3
پنداشتی همانند یک ظرف  شناختی است که در آن به یک پدیدههستی استعارهاز اي گونه ،ظرف استعاره

-آسانتواند مفاهیم را ظرف می آدمی به یاري استعاره. داراي ابعاد، ژرفا و دیواره است و شودنگریسته می
  .گیري نمایدهبندي و اندازتر درك، دسته

 :شودبررسی میاي ظرف در این زبان هکُرد استعاره گویشوران روزمرههایی از گفتار با بیان نمونه در زیر
15) a. sarmān čiya nāw qesaýā. 

 )مشغول سخن گفتن شدیم. ( = سرمان رفت توي حرف
      b. mapara nāw qesam. 

 .توي حرفم نپر
      c. bowaxši dāma nāw qesatā. 

 .ببخشید زدم توي حرفت
16) a. arā čitasa nāw fekrā? 

 اي توي فکر؟چرا رفته
      b. la nāw fekr bawa dayšt. 

 .از توي فکر بیا بیرون
17) a. ham kaftima nāw dardsar. 

 .دوباره افتادیم توي دردسر
      b. la-y gereftāriya darbātāym fera xās bi. 

 .آمدیم، خیلی خوب بوداز این گرفتاري در می
18) a. dełem per la xam u xosas. 

 .سادلم پر از غم و غصه
      b. dełet fera büčeka! 

 !دلت خیلی کوچیکه
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       c. dełem šekāni. 
 .دلمو شکستی

       d. dełem rušena. 
 )بین و امیدوارمخوش( .دلم روشنه

      e. la tanyāi dełem tarakyā. 
 .از تنهایی دلم ترکید

19) a. sarmān čiya nāw kārā. 
 .سرمان رفت توي کار

      b. saret la nāw kār xwatā bu. 
  .سرت توي کار خودت باشه

  
تـوان در آن  هماننـد ظرفـی اسـت کـه مـی     » سخن گفـتن حرف زدن و «رویداد  -15هاي در نمونه

درون آن رفت یا از توان شود که میمیهمانند ظرفی انگاشته » هاندیش« 16در . آن پرید فرورفت یا میان
اد یا توان در میان آن افتاست که میظرفی همچون » گرفتاري و دردسر«17هايدر نمونه. آن بیرون آمد

دیده شـده اسـت   » زك و شکنندهظرف نا«آدمی همانند یک » دل« 18هاي در نمونه. رون رفتاز آن بی
بـه ظرفـی   » ارکـ « 19هـاي  در نمونـه . باشد، بشکند یا بترکد تواند پر از غم شود، کوچک یا بزرگکه می

  .توان سر خود را در آن فروکردمانند شده است که می
که در ژرفاي ذهن گویشـوران یـک    هاي مفهومی دارندریشه در استعاره ههاي زبانی هماین استعاره

هاي بنیـادین آن  انی است که مکان و بعد از ویژگیآنها از زندگی در جه زبان جاي دارد و دستاورد تجربه
  :گونه بیان کردتوان اینهاي باال را میهاي مفهومی نمونهاستعاره. است
 تظرف اس ،صحبت کردن و سخن گفتن. 
 ظرف است ،فکر و اندیشه. 
 ظرف است ،گرفتاري و دردسر. 
  ،نازك و شکننده است یظرفدل. 
  ،ظرف استکار. 
  

 بخشیجان -4-4
فیزیکی نسـبت داده  هاي پدیدهچیزها و هاي آدمی به ها، رفتارها و کنشبخشی، ویژگیگفتیم که در جان

ی از کاربرد این گونـه اسـتعاره   هایدر زیر نمونه. تر باشدسازي، درك و پذیرش آنها آسانشود تا مفهوممی
  :شودمیبررسی سپس  ارائه ودر گفتار خودکار 

20) Ganem-aka xestima halq xarmānku-wa. 
 .کوبگندم را انداختیم حلق خرمن
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21) Ganem-aka la nāwqaýā daraw maka. 
 .گندم را از کمرش درو نکن

22) Asmāŋ lüt nāýasa zawi. 
 )هوا ابري و بارانی است= . (اش را گذاشته زمینبینیآسمان 

23) tap-tuz feraý čiyasa čaw qali-aka. 
 .گرد و غبار زیادي رفته توي چشم قالی

24) dārakān sarýān sawz-wa biya. 
 .ها سرشان سبز شدهدرخت

25) dawri-aka nāma bān dam qāwlama-ka. 
 .بشقاب را گذاشتم روي دهن قابلمه

26) diwār-aka zek daÿas-wa. 
  )آمدگی شدهدر اثر فشار دچار بیرون= . (دیوار شکم زده

چشـم  «، »بینـی آسـمان  «، »کمر گندم«، »کوبحلق خرمن«هایی همچون گفتههاي باال، در نمونه
کـه گویشـوران    انـد بخشیهایی از جانهمه نمونه» شکم دیوار«و » دهان قابلمه«، »سر درخت«، »قالی

  .برندبه کار میخود  روزمرهگفتار کردي در 
  گیرينتیجه -5

ی، کـه یکـی از   گـوران  گویشوران گـویش  روزمرهگفتار از هایی پژوهش با گردآوري و واکاوي داده در این
 رویکرد شـناختی  پایه چارچوب پژوهش بر. بررسی شدهاي زبان کردي است، استعاره در این زبان گویش

دانـد و بـر ایـن بـاور     شناخت آدمی را استعاري می مفهومی بود که ساختار ذهن و سامانه نظریه استعارهو 
 هاي مفهومییرامون در ذهن او به شکل استعارهها و رویدادهاي جهان پآدمی از پدیدهاست که تجربیات 

در ایـن  . ابـد یهاي زبانی نمود مـی ود و در گفتار او به شکل استعارهشپردازش، سازماندهی و نگهداري می
، بررسـی  در زبـان کـردي خودکـار    بخشیو جان ظرفشناختی، مند، هستیسوي گونه استعارهچهار  مقاله

اسـتعاره در   شکار گردید که در زبان کـردي و آ شدهاي مفهومی بنیادین آنها شناسایی و استخراج استعاره
ها یک بار دیگر مهر تاییـدي بـر   یافتهاین . شودان به فراوانی و گستردگی یافت میگویشور روزمرهگفتار 

اي ایـه گویند براي جستجوي استعاره نیازي نیسـت زبـان آر  زند که میگرا میشناسان شناختدیدگاه زبان
گویشوران یک زبان در ارتباطـات   روزمرهشعر و ادب را زیرورو کنیم، بلکه تنها کافی است که به سخنان 

ذهـن و زبـان آدمـی     نظامناپذیر ریابیم که استعاره بخش جدایییک دعادي میان آنها گوش فرادهیم تا ن
  .است
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