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Abstract  
The aim of the study is to investigate Malekshahi Kurdish metaphorical idioms with 

body part “dam”. Malekshahi is one main part of the Southern Kurdish in Ilam 

province. The data is collected from native speakers of Malekshahi Kurdish. A 

common part of metaphorical idioms of Malekshahi is investigated in the present 

research with a focus on two body parts “mouth” and “face” conceptualization, in 

light of cognitive semantic. Based on the research findings, a significant part of the 

metaphors has a structural nature. “Chewing”, “war”, “fire eruption” and 

“captivity” are some source domains and “debate”, “freedom”, “disregard”, 

“secrecy” and “sorrow” are some target domains of these metaphors. “container”, 

“volcano”, “animate”, “cage”, “respect” and “claim” are some cited mappings for 

word “dam” in Malekshahi Kurdish metaphors. The findings also show that “war” 

is the most frequent source domain and “heed” is the most frequent target domain 

in these metaphorical idioms. Differences between the frequency occurrence of 

these two domains arises from various mapping in frequent domains. 

Keywords: Cognitive linguistics, Cognitive Semantics, Metaphor, 

Body Parts, Mapping, Southern Kurdish, Malekshahi Kurdish. 
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 استعاری هایاصطالح در« dam»  واژۀاندام پردازیمفهوم
 ملکشاهي کردی

 دکتری زبانشناسی،دانشگاه آزاد اسالمی، ایالم، ایران.    آمنه کریمی 
  

  دکتری زبانشناسی، استاد زبانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. دوستان  غالمحسین کریمی

                          چکیده

 رفته کار به«  dam» واژۀاندام آنها در که بود ملکشاهي کردي استعاري هاياصطالش بررسي حاضر، پژوهش از هدف
 سخنگویان گفتار از پژوهش هايداده. است ایالم استان در واقع جنوبي کردي هايگونه از یکي ملکشاهي، کردي. است
 پردازيمفهوم بر تکيه با ملکشاهي کردي رایج هاياستعاره از بخشي پژوهش، این در. است شده گردآوري مذکور گونة
 پژوهش، هايیافته اساس بر. است گرفته قرار بررسي مورد شناختي، رویکرد پرتو در «صورت» و «دهان» واژۀاندام دو

 و «آتش فوران» ،«جنگ» ،«جویدن». اندداشته ساختاري ماهيتي بررسي، مورد هاياستعاره از ايمالحظهقابل بخش
 هایياستعاره چنين مقصد هايحوزه از «غم» و «کتمان» ،«اعتنایيبي» ،«آزادي» ،«مباحثه» و مبدأ هايحوزه از «اسارت»

 ،«یرف» به توانمي بررسي، مورد استعاري هاي¬ساخت در« dam» واژۀ براي گرفته صورت هاينگاشت از. اندبوده
 حوزۀ پربسامدترین ،«جنگ» که داده نشان هم نين هایافته. کرد اشاره «ادعا» و «احترام» ،«قفس» ،«جاندار» ،«فشانآتش»

 مقصد، و مبدأ هايحوزه وقوع فراواني در تفاوت علت. اندبوده هااستعاره این مقصد حوزۀ پربسامدترین ،«اعتنا» و مبدأ
   .است بوده پربسامد هايحوزه در نو و متفاوت هاي¬نگاشت از برخاسته

سی   زبان :هاکلیدواژه سی    شناختی،  شنا شنا ستعاره،  شناختی،  معنا شت،  واژه،اندام ا   کردی نگا
  .ملکشاهی کردی جنوبی،
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  مقدمه. 1
هاي نویني در مورد هاي مختلف منجر به پيدایش نظریهشناختي به حوزهیهور و ورود علوم 

هاي مختلف زبان و به طور خاص، رفتارهاي بشر شده است. در این بحبوحه، حوزه
هاي اصلي زبان گرفته است. معناشناسي به عنوان یکي از بخشمعناشناسي، تحت تأثير قرار 

 دهد. رویکرد شناختي، به شناختي را نشان ميهاي زبانبشر، هم نان بيشترین پي يدگي
هاي معنایي را ها و ابهاماي از پي يدگيمالحظهکه بخش قابل دهدشناسان اجازه ميزبان

زبان و اندیشه  ةمطالع انهیکي از رویکردهاي خالقتوجيه و تفسير نمایند. معناشناسي شناختي 
داند و از این رو به بررسي زبان، دهندۀ الگوهاي اندیشه و ذهن مياست که زبان را بازتاب

  .(Evans & Green, 2006) پردازدهاي آن ميذهن و فعاليت
نحوه شههناسههي شههناختي رویکردي به مطالعة زبان بر اسههاس تجربيات ما از جهان،    زبان

هاي شناختي مختلف  در ميان نظریه .(6: 1389 مهند،سازي است )راس    هومفدرک و شيوۀ م 
 ، معناهاي  5سههازي، مفهوم4، مجاز3، اسههتعاره2هاي تصههویريواره، طرش1بنديمقولهاز جمله 

ضاهاي ذهني 6المعارفيةدایر شبکه  7، ف شعاعي و  ستعاره را مي 8هاي  توان به عنوان یکي از  ، ا
هاي معنایي کاربردي و رایج در گفتار سهههخنگویان در نظر گرفت. در رهيافت            سهههاخت  

ستعاره به عنوان پدیده   شناختي در نظر گرفته مي شناختي، ا ستعاره به درک و بيان    اي  شود. ا
( 1980) 9و جانسهههون  شهههود. ليکاف تر اطالم ميمفاهيم انتزاعي در قالب مفاهيم ملموس     

عاره را   یک    » اسهههت بة  فام و    معرفي مي «چيز بر اسههههاس چيز دیگردرک و تجر ند )گل کن
اندیشه و عمل   ۀ(. بر این اساس استعاره سرتاسر زندگي بشر را در دو حوز     1381راد، یوسفي 

 در بر گرفته است.  
 ,Lee) شناسان شناختي، استعاره بارزترین تجلي شناخت در انسان استمعناعقيدۀ  به

هاي واقعي را اي غير از پدیده( هر پدیده1980). بر اساس نظر جانسون و ليکاف (2001

                                                           
1. categorization 

2. image Schema 

3. metaphor 

4. metonymy 

5. conceptualization 

6. encyclopedic Meanings 

7. mental Spaces 

8. radial Categories 

9. Lakoff, G. Johnson, M. 
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اي )قلمروهاي متقاطع( در نظام حوزهاستعاره یعني تطابق بين»توان استعاره دانست. مي
ها بر حسب تشابه و بر اساس الگوهاي در استعاره، نشانه .(Lakoff, 1993) «مفهومي

چرا که استعاره،  ؛گيرندرار ميهاي دیگر، بر محور همنشيني قشناختي، در ترکيب با نشانه
بر محور همنشيني مشهود  ،چنين عملکردي ةنتيج در کند وابتدا بر محور جانشيني عمل مي

دهد انطبام دو حوزه است. به طور (. آن ه در استعاره رخ مي1391خواهد بود )گندمکار، 
در بردارنده  شوند. نگاشتنگاشته مي 2مقصد ۀبر عناصر حوز 1مبدأ ۀعناصري از حوز کلي

مقصد  ۀمبدأ و حوز ۀهاي موجود در حوزميان هستي 3شناختيهاي هستياي از تنایرمجموعه
توانند هاي زباني ميبلکه کل ساخت ،هاي یک زبان منحصر نيستاست. استعاره به واژه

( 1980جانسون و ليکاف ) .(Ungerer & Scmid, 1996)ساختاري استعاري داشته باشند 
کوچکي از مفاهيم تجربي شکل گرفته  ةمجموع ةکه نظام تصوري انسان بر پای دارنداعتقاد 

(. بر این 1381راد، شوند )گلفام و یوسفيما ناشي مي ةاست؛ مفاهيمي که مستقيماً از تجرب
شوند، طبيعتاً باید استعاري باشند هاي فيزیکي ما ناشي نميهایي که از تجربهاساس پدیده

(Lee, 2001 .) 
پردازي فرهنگي مفهومبراي هاي بدن شناسي شناختي به استفاده از اندامطالعات زبانم

هاي که زبان به بهترین اي داشته است. یکي از حيطهبسياري از مفاهيم روزمره، توجه ویژه
ها و الفایي کند، استفاده از عبارتشکل، تعامل ميان شناخت، فرهنگ و زبان را بازتاب مي

سازي هاي پرکاربرد مفهوم(. از شيوه1392هاي بدن اشاره دارند )قادري، داماست که به ان
هاي ترین استعارهها، استفاده از سازوکار شناختي جاندارپنداري است که از بدیهيواژهاندام
شناختي است و بر اساس آن به امري ذهني یا معنوي و حتي به چيزي مادي، شخصيت هستي

 (. 1398دهند )اسماعيلي و همکاران، انساني مي
هاي کردي جنوبي واقع در استان ایالم است. سخنگویان کردي ملکشاهي یکي از گونه

این پژوهش تالش این گونه، عموماً در شهرستان ملکشاهي، مهران و ایالم ساکن هستند. 
 «dam» ۀواژها از اندامهاي استعاري را مورد بررسي قرار دهد که در آنکند که ساختمي

د معاني نتوانمي سخنگویان این گونهبهره گرفته شده است.  «صورت»و  «دهان» با دو معناي
و  «دهان» د که براي ارجاع به دو اندامنکنسازياي مفهومواژهمختلفي را با استفاده از اندام

                                                           
1. source domain 

2. target domain 

3. ontological 
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زندگي انسان متناسب با معنا و نقشي که در مذکور شود. دو اندام به کار برده مي «صورت»
شوند. با توجه به هاي انتزاعي بسياري به کار برده ميسازي پدیدهکنند، در مفهومایفا مي

هاي رایج در این هایي در کردي ملکشاهي، تنها بخشي از استعارهحجم باالي چنين ساخت
  حوزه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 . پیشینه پژوهش2

ریشه در واژۀ یوناني  اي است که، واژهدر زبان انگليسي است metaphorاستعاره که معادل 
«metaphora»  دارد و مرکب از دو تکواژ«meta»  و « فرا»با معناي «phrien »  با معناي
 (.  Hawks, 1998: 11است ) «بردن»

شود و تظاهر اي شناختي در نظر گرفته ميفت شناختي، استعاره به عنوان پدیدهدر رهيا
گيرد. استعاره به درک و بيان هاي ذهني صورت ميزبان، صرفاً از طریق نمود پدیدهآن در 

( استعاره 1980) ليکاف و جانسونشود. تر اطالم ميمفاهيم انتزاعي در قالب مفاهيم ملموس
  (.1381کنند )گلفام، معرفي مي «درک و تجربه یک چيز بر اساس چيز دیگر»را 

  ۀ، استعار1جهتي ۀاستعار ةمفهومي را به سه دست ۀاستعار( 1980جانسون و ليکاف )
هایي هستند هاي جهتي استعارهاند. استعارهتقسيم کرده 3ساختاري ۀو استعار 2شناختيهستي

گيري فضایي، مانند باال، پایين، عقب، جلو، دو، نزدیک که عموماً مفاهيم را بر اساس جهت
شناختي هاي هستيترین نوع استعارهواضح .(1389کنند )هاشمي، و ... سازماندهي مي

شود هاي انساني داده ميهایي هستند که در آنها به اشياء و دیگر چيزها، ویژگياستعاره
یرف و تشخيص  و مادي، ،ايپدیده ة( سه دست2003(. ليکاف و جانسون )1389)هاشمي، 

مفاهيم را بر اساس  ،ختاريسا ۀاند. استعارشناختي معرفي کردههستي ۀرا براي استعار
این نوع  ۀ( دربار1980کند. ليکاف و جانسون )مي 4هایي از مفاهيم دیگر ساماندهيچارچوب

هایي از مفاهيم، اشاره بخش 5سازي و پنهان کردناستعاره به دو ویژگي ساماندهي و برجسته
 کنند.  مي

                                                           
1. orientation metaphor  

2. ontological metaphor 

3. structural metaphor 

4.  systematicity 

5.  highlighting and hiding  
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زه مبدأ، حوزه مقصد و گيرد. حو( براي هر استعاره سه حوزه در نظر مي1987) ليکاف
اي مبدأ است. حوزه ۀدهد حوزاي که مفاهيم خود را ارائه مينگاشت مبدأ بر مقصد. حوزه

(. 1391)افراشي و همکاران،  کند حوزه مقصد استشده را دریافت ميکه مفاهيم ارائه
بشر که ملموس و  ةاز تجرب ايمند بين عناصر مفهومي حوزهاستعاره یعني الگوبرداري نظام

 ,Lakoff) تر است، یعني حوزه مقصددیگر که معموالً انتزاعي ايعيني است، بر حوزه

1993.) 
کوچکي  ةمجموع ةاعتقاد دارند که نظام تصوري انسان بر پای (1980جانسون و ليکاف )

 شوند و بهما ناشي مي ةاز مفاهيم تجربي شکل گرفته است. مفاهيمي که مستقيماً از تجرب
شوند. مفاهيم تجربي مورد تعریف مي، هاي تصوري دیگرخودي خود و نه در ارتباط با حوزه

 از اياي نظير )باال/ پایين. جلو/عقب(، مجموعهاي از روابط مکاني پایهنظر شامل مجموعه
اي از تجربيات و شناختي فيزیکي مانند )موجود، یرف و غيره( و مجموعهمفاهيم هستي

 دیگر  ،اساسي از جمله )خوردن، حرکت کردن و ...( هستند. بر این اساسهاي فعاليت
)گلفام و  شوند، طبيعتاً باید استعاري باشندها که از تجربيات فيزیکي ما ناشي نميپدیده

 (. 1381یوسفي راد، 
در زبان  «خشم»مقصد  ۀسازي حوز( با هدف بررسي مفهوم1394مولودي و همکاران )

ند. اهاستعاري خشم، شناسایي و معرفي کرد ۀسازي حوزبدأ براي مفهومم ۀحوز 42فارسي، 
سازي خشم بين زبان انگليسي و فارسي مشخص شد که برخي از با بررسي تطبيقي مفهوم

 هاي مبدأ در دو زبان مشترک هستند و برخي نيز فقط در زبان فارسي وجود دارند.حوزه

را در  «سر»ۀ سازي استعاري و مجازي واژ( مفهوم2012) 1بيلجانا و سيالشکي هرادیک
 ۀ واژمفهومي اندام ۀها سه استعاراند. آنزبان انگليسي و صربستاني مورد بررسي قرار داده

، مورد «است سر سمبل انسان»و  «مخزن استسر »، «است شيءسر » را تحت عنوان «سر»
ها را نماد و مظهر چيزي است، آن زبان «سر»اند و چون در هر دو زبان بررسي قرار داده

 دانند که تمرکزشان بر ماهيت مغز است. هاي مغزمدار ميزبان

                                                           
1. Radic- Biljana, B, Silaški, N. 
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هاي استعاري مبتني بر قلب در پنج زبان انگليسي، ( با بررسي عبارت2008) 1پرز هگاتيرز
ر بيان این عضو از بدن را یکي از مهمترین اعضاء د ،اسپانيایي، فرانسوي، آلماني و ایتاليایي

 داند. مفاهيم احساسي مي
بقره مورد بررسي قرار  ۀرا در سور «دهان» ۀواژ( اندام1394شهري )گراغاني و حيدریان

تصرف در اموال به مثابة »پرکاربرد  ۀبراي تبيين یک استعار «دهان» ، . در این سورهاندداده
هاي مجازي و استعاري ( معتقد است که بسط2001) 2یو به کار رفته است.  «خودن آن است

 شود. هاي بيولوژیکي این عضو بدن ناشي ميدر مورد صورت انسان، از واقعيت
ترین عضو بدن است از این رو، بين صورت و شخص جا که صورت انسان، مشخصاز آن

 واژه به چشم هایي با استفاده از این اندامجزء و کل برقرار است. در قرآن استعاره ةرابط
رضایت  »، «ایمان داشتن به مثابة رو کردن به خداست» توان بهکه از آن جمله ميخورد مي

 اشاره کرد.   «رو کردن است ةاقدام کردن به مثاب»و   «صورت است ةبه مثاب

 هاروش گردآوری داده. 3

پردازد هاي استعاري رایجي ميتحليلي است که به بررسي ساختهيپژوهش حاضر توصيف
شده  هاي مبدأ و مقصد بهره گرفتهدر حوزه «صورت»و  «دهان» هاياندام واژه ها ازکه در آن

هاي است. براي گردآوري چنين اصطالحاتي، ثبت و ضبط گفتار سخنگویان، در موقعيت
 ةسخنگویان گون ۀهاي پژوهش حاضر از گفتار روزمرمختلف امري الزامي است؛ لذا داده

 صورت گرفته است.  IPAها به روش آوانگاري دادهملکشاهي استخراج شده است. کردي 

 هاتجزیه و تحلیل داده .4
هاي به همين دليل ساخت ؛بيش از یک مفهوم دارد «dam»ۀ در کردي ملکشاهي واژ

درک مفاهيم گوناگون  ،اي دارند. به این ترتيباستعاري این واژه، فراواني قابل مالحظه
هاي مختلف هاي شناختي افراد از پدیدهزمينههاي صورت گرفته، بر اساس ذهني و نگاشت

گردد. به طور پذیر ميهاي زباني، امکانو هم نين باورهاي فکري و فرهنگي حاکم بر گروه
اي براي هر مفهوم عيني و انتزاعي در نظر گرفت و توان به عنوان دروازهرا مي «dam» کلي

تر جلوه هایي دست زد که مفاهيم انتزاعي را ملموسو انطبام هابه نگاشت ،بر این اساس

                                                           
1. Gutierrez Perez, R. 

2. Yu, N. 
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مبدأ و مقصد به کار  ۀممکن است در دو حوز  «dam»  ۀهاي استعاري، واژدهند. در عبارت
نقليه، سر و یک یرف، وسيله ةها، دهان ممکن است به مثاببرده شود. در هر یک از نگاشت

 ... باشد. 
هاي بسياري در کردي نگاشت ،«مباحثه جنگ است»ساختاري  ۀبا استفاده از استعار

هاي تن ها دانست. در نزاعتوان نتيجه گوناگوني نزاعصورت گرفته است. این پدیده را مي
گذارند و با انجام چنين عملي، زورآزمایي را به تن، اغلب دو طرف دعوا، سر را بر هم مي

هاي انساني و غيرانساني نيز به در درگيري که «شاخ به شاخ شدن»کنند. اصطالش آغاز مي
هایي متنوعي، تأثيرگذار باشد. در کردي تواند در ایجاد نگاشتخورد، ميچشم مي

 «شاخ به شاخ شدن  لفظي»ۀ دهندبه نوعي نشان «دهان بر هم گذاشتن»ملکشاهي، اصطالش 
 است.

(1)  dam nân-aĺ yak. 
«دهان بر هم گذاشتند. »  

«آغاز نمودند.دعواي لفظي را »  

شوند تا از این طریق، نبرد را مي «شاخ به شاخ»در چنين شرایطي، دو طرف به طور لفظي 
سر و  ةتوان به مثابدهان را مي، «مباحثه جنگ است»ساختاري  ۀآغاز نمایند. بر اساس استعار

این  طلبند.آن، افراد، حریف خود را به مبارزه مي ةتن دو حریف در نظر گرفت که به واسط
تواند برتري یکي بر دیگري را نشان دهد. آغاز درگيري است و نمي ةاستعاره صرفاً به مثاب
دهان، سر »عبارت است از  ،صورت گرفته «dam» ۀواژگيري از اندامنگاشتي که با بهره

 شود. نيرو در نظر گرفته مي ةدر این استعاره، کالم به مثاب «است

                                        مباحثهقلمرو مقصد:                 زورآزمایيقلمرو مبدأ: 
 سر                                           دهان                               

 نيرو                                          کالم

 زورآزمایي                                  بحث

دهان »خورد. در این اصطالش، نيز ( نيز به چشم مي2در مثال ) «دهان، سر است»نگاشت 
 است. « سر به سر گذاشتن»، معادل مفهوم «در دهان گذاشتن

(2) dam nan-a dam-e haÿ zâřu-a. 
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«دهان در دهان این ب ه نگذار»  
«ذار.گسر به سر این ب ه ن»  

به قصد آزار و تظاهر به جنگ، فراهم آوردن بستر مباحثه و  «سر به سر گذاشتن» ۀ پدید
تري قرار دارد. به طور در جایگاه پایيننزاع با کسي است که اغلب از نظر روحي و جسمي 

شود و از آن به عنوان کاري عقلي در نظر گرفته مي ةچنين عملکردي بدون پشتوان ،کلي
پذیر و چنين کنشي سبب آزار کنش ،عمومشود؛ چرا که بر اساس دیدگاه نکوهيده یاد مي
شود. در آیين پهلواني، جنگ و نزاع با کسي که در موضع ضعف گر ميتنزل منزلت کنش

شود. در این بلکه عملي غيرانساني در نظر گرفته مي ،قرار دارد، نه تنها فعلي شایسته نيست
 شود.ميکالم براي وارد کردن نيرو و آزار دیگري به کار برده  ،استعاره

 قلمرو مقصد: مباحثه                                   تظاهر به جنگقلمرو مبدأ: 
 نیرو                                                  کالم
 سر                                                  دهان

  مباحثه                                     تظاهر به جنگ

هاي رایج کردي ملکشاهي، بر اساس با توجه به آن ه اشاره شد، بسياري از نگاشت
 «بر دهان کوبيدن»قابل توجيه و بررسي خواهد بود. ، «مباحثه جنگ است» ساختاري ۀاستعار

هاي استعاره مذکور، از نگاشتشود. ( در نظر گرفته مي3) ۀمبدأ براي استعار ۀبه عنوان حوز
 اشاره کرد. «کالم، مشت است»توان به مي

(3) dam kwet-eÿ kerd-em. 
«بر دهانش کوبيدم»  

« به طور لفظي با او دعوا کردم و او را مغلوب کردم »  

این نگاشت، در نزاع لفظي براي کوبيدن بر  ةو به واسطکالم، مشت است (، 3در مثال )
 ، «مباحثه جنگ است»ۀ گيرد. بر اساس استعاردهان  حریف، مورد استفاده قرار مي

تيکه »خورد. این نگاشت در اصطالش نيز به چشم مي «کالم، گلوله است»هایي مانند نگاشت
اقداماتي است که در  از «بر دهان کوبيدن»شود. به طور کلي، به وضوش دیده مي «انداختن

شود. کاري و نهایي در نظر گرفته مي ةگيرد. این پدیده به عنوان ضربنزاع فيزیکي صورت مي
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کوبد و ممکن است از این طریق، یک طرفش نزاع با استفاده از کالم تند بر دهان کسي مي
( که صرفاً 1مثال )طرف مقابل را قانع کند و یا به نوعي او را به سکوت وادار سازد. بر خالف 

کالم تندش دیگري، در اصطالش  ةشدن  یکي به واسطدهد، مغلوبآغاز مباحثه را نشان مي
 ( مشهود است. 3استعاري )

 مباحثه                          قلمرو مبدأ: نزاع فيزیکي                  قلمرو مقصد:
 هانفرد                                             د

 مشت                                          کالم
 بر دهان کوبيدن                          الفاظ تند و محکم)دعوا(

هاي مختلف در مقابل از اقداماتي هستند که در نزاع «جا خالي دادن»و یا  «کنار کشيدن»
هر جسمي که احتمال دارد با فرد برخورد کند و به  ،مشت، سنگ، گلوله و به طور کلي
العمل، لزوماً در شرایط ، مشهود است. این عکسبرسدواسطه چنين تصادفي، به فرد آسيبي 

بلکه در شرایط عادي و زندگي روزمره ممکن است توسط افراد،  ،شودجنگي واقع نمي
پرخوري و خوردن »امتناع از  با مفهوم «جا خالي دادن»(، 4صورت پذیرد. اصطالش استعاري )

در ميان سخنگویان، رایج است. با توجه به آن ه ذکر شد، مواد غذایي به  «هر ماده غذایي
شوند که تنها راه نجات فرد، در گرو ممانعت از ل تهدیدآميزي در نظر گرفته ميوامع ةمثاب
 هاست. رویي و پذیرش بي قيد و شرط آنروبه

(4) dam ja hü da lâ nya-xa-ÿ. 
«کشددهانش را از مسير هيچ چيزي کنار نمي»  

«خورد.هر چيزي را مي»  

در این شرایط، تنها راه گریز و رهایي فرد از مخاطراتي که پيش روي او قرار دارند و یا 
ها است. در کنند، کنار کشيدن و انحراف از مسير حرکت آنبه سمت و سوي او حرکت مي

هاي فيزیکي و شرایط جنگي نيز فرد باید براي جلوگيري از برخورد عامل تهدیدآميز، نزاع
بکشد تا از برخورد با آن در امان باشد. انسان به طور غریزي مانع از برخورد خود را به کنار 
 شود که به سوي او در حرکت است. با هر تهدیدي مي
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 قلمرو مبدأ: تصادف و برخورد                  قلمرو مقصد: پرخوري                  
 انسان                                                  دهان
 جسم تهدیدآميز                                     غذا
 تصادف                                              خوردن

فتارهاي عقالئي بشر، دوري از عوامل تهدید کننده است؛ چرا که چنين عواملي از ر
گيرند. به ممکن است منجر به مرگ او شوند. بسياري از مواد غذایي در این گروه قرار مي

شوند در نظر گرفته مي «اجسامي خطرناک» ة( مواد غذایي به مثاب4این ترتيب در اصطالش )
دهند و در صورت برخورد با دهان )خورده شدن(، سالمت ر ميکه انسان را مورد هدف قرا

 اندازند. وي را به خطر مي
نيز در ميان سخنگویان رایج  «روي»و  «صورت»با معناي   «dam»ۀ که واژبا توجه به این

ترین شاخص، «روي»هاي استعاري متنوعي به کار رود. از آنجا که تواند در ساختاست، مي
بر این اساس  رود.ميهاي استعاري مختلفي به کار ارتباطات است، در ساختعضو بدن در 

تواند نشان از عدم احترام و اعتنا باشد. مي «روي برگرداندن»توان چنين استنباط کرد که مي
 ( است. 5نگاشتش شاخص در مثال ) «روي، احترام )اعتنا( است»

توان ادعا سازي است، ميپي يده ارهبا توجه به اینکه یکي از ابزارهاي موجود در استع
 هاي مختلفي است. با توجه به مطالب فوم،نگاشت ۀکرد که چنين ساختي در بردارند

حرکت و »درحالي که از قابليت  ،اندبه عنوان جسم در نظر گرفته شده «اعتنا» و «احترام»
تواند از مسير دیگران به مي «احترام»بنابراین، گاهي جسم   .نيز برخوردار هستند «جایيجابه

( و 4مبدأ در دو مثال ) ۀها، ممانعت به عمل آید. حوزکنار کشيده شود تا از برخورد با آن
رو »(، 5و در مثال ) «خوردن»(، 4با این تفاوت که در مثال ) ،است «تصادف و برخورد»(، 5)

 هاي مذکور هستند.مقصد استعاره ۀحوز «در رو شدن

(5) dam ja-mân ger-êg-a lâ.  
  «کشدروي  خود را از ما کنار مي»

  «کند.به ما کم محلي مي»
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 قلمرو مقصد: اعتنا و احترام                                       قلمرو مبدأ: تصادف و برخورد
 روي                                                            جسم

 احترام )اعتنا(                                     رویارویي                 
 اعتنایيروي برگرداندن                                             بي

روي »اند. ساخته شده «dam» ۀواژگيري از اندامهایي از این دست، اغلب با بهرهاستعاره
((. 6به معناي قبول داشتن و اعتنا نسبت به آن است )مثال ) «و دهان بر کسي یا چيزي گذاشتن
 قابل برداشت است. «ادعا باالست»بر اساس این استعاره نيز نگاشت 

(6) dam-aĺ kas nyanan. 
«گذارنددهان به کسي نمي»  

«ادعایشان بسيار باالست.»   

 شود. اشاره مي «باال بودن ادعا»( نيز به طور ضمني به 7در مثال )

(7) dam-eÿ ferya hâw bân. 
«دهانش خيلي باالست»  

« توقع و ادعایش بسيار زیاد است.»  

بيني است، فرد مدعي طوري خود را باالتر از دیگران با توجه به اینکه ادعا، نوعي بزرگ
هاي استعاري رسد. ساختپندارد که قامت دیگران به سطح نگاه و چشمان وي نميمي

ن رایج هستند که به طور ضمني به قابليت تغيير ارتفاع  ادعا دیگري نيز در ميان سخنگویا
به کار  «ادعایش را باال نبر»با معناي  «به او اضافه نکن»اشاره دارند. چنين مفهومي در ساخت 

 گيري از چنين نگاشتي، طول است. با بهره ةادعا به مثاب ،(. در این حالت8رود )مثال مي
 توان طول استعاره را کم و یا زیاد کرد. مي

یابد، طول  ادعاي افزایش و کاهش مي همانطور که با دوختن و بریدن  پارچه، طول آن
 تواند توسط دیگران زیاد و یا کم شود.  افراد نيز مي

(8) wa dam-eÿ-aw naÿ.  
«به او اضافه نکن»  

« توقع و ادعایش را باال نبرید»  
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باشد.  افزودن به ادعا و یا کاستن آن ةتواند به منزلرفتار با افراد مي در این شرایط نوع
هاي غيرمعقول وي افزودن به سطح گستاخي و خواسته ةدن بر طول ادعاي هر فرد، نشانوافز

 هاي مثبت او ندارد. کوچکترین ارتباطي با شایستگي و قابليت ،است و این پدیده

است. اصطالش مذکور، اغلب به منظور  «ساندندهان ر»یکي از اصطالحات استعاري، 
رود. عموماً افرادي این اصطالش را مورد استفاده قرار سفارش در محيط اداري به کار مي

تر از آن قرار دارند که بتوانند از دهند که از نظر جایگاه و نفوذ اجتماعي در سطحي پایينمي
 .«کالم، مسافر  دهان است»(، 9قدرت خود براي پيشبرد امور بهره گيرند. در مثال )

 (9) dam-ê řâ men-iš beřas-en. 
«براي من نيز دهاني برسان»  

«مرا هم سفارش کن.»  

اصطالش  هاي  نگاشت «کالم، قابل حرکت است»و  «کالم، جسم است»در این اصطالش، 
شود که اي در نظر گرفته مينقليه ةوسيل ةبه مثاب «dam»شوند. مذکور در نظر گرفته مي

تواند کالم غير را نيز به قابليت حمل اجسام )کالم دیگران( را دارد. به طور کلي، دهان مي
ن ای ،کنداما آن ه که به کارگيري چنين ساختي را براي تمام افراد محدود مي ،مقصد برساند

، چنين قابليتي ندارد. اصطالش مورد نظر، صرفاً براي افرادي به «دهاني»واقعيت است که هر 
شود که جایگاه و نفوذ الزم را داشته باشند تا از این طریق، بتوانند کالمي را به کار برده مي

ین است. در ا «دور بودن  مسير»سود کسي، انتقال دهند. به طور کلي، این پدیده برخاسته از 
متغيري عمودي و ناشي از سلسله مراتب و جایگاه اجتماعي افراد است و نه  «دوري»استعاره، 

 به صورت خطي و افقي.  

 قلمرو مبدأ: انتقال مسافر                     قلمرو مقصد: سفارش کردن                  
 حامل                                                    دهان  
 محمول                                                  کالم  

 انتقال دادن                                        سفارش کردن

جا شدن قابليت جابه(، دهان 10در مثال ) «دهانتان با او همراه باشد»در اصطالش استعاري 
دهان، »تواند فرد دیگري را همراهي کند. در این جمله، دارد و همانند یک جاندار عاقل مي
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شود. از مذکور در نظر گرفته مي ۀهاي استعاراز نگاشت «گشاستکالم، راه»و  «راهنما است
 آنجا که چنين اصطالحي، به منظور تحریک و تشویق به ارشاد و راهنمایي است، دهان 

چراغي نيز باشد که کالم، نور آن را تأمين نماید. این ساخت براي افراد  ةتواند به منزلمي
 رود که به طور مداوم نيازمند راهنمایي باشند. اي به کار ميتجربهنادان و بي

(10) dam-e-tân ward-ê-ug.  
«دهانتان با او باشد»  

«مدام او را راهنمایي کنيد»  

 قلمرو مبدأ: روشنایي                  قلمرو مقصد: راهنمایي کردن              
 چراغ                                            دهان
 نور                                               کالم

 راهنمایي                                       روشنایي

توان شدت اندوهش فرد را آن مي ةاست که به واسط يهاي رایج( یکي از استعاره11مثال )
شود که از طریق آن مبدأ این استعاره در نظر گرفته مي ۀنشان داد. آتش، به عنوان حوز

شود اغلب زماني به کار برده ميپذیرد. عبارت مذکور صورت مي «غم آتش است»  نگاشت
از نظر مالي متحمل فشارها و  ،هاي بسياري داشته باشد و به طور خاصکه فرد، دغدغه

هایي اغلب مادي هستند. آن ه که واضح به نظر هاي مختلفي باشد. چنين دغدغهمحدودیت
علت بروز اما گاهي  ،رسد این واقعيت است که کالم  انسان، بازتاب حالت دروني اوستمي

بلکه ممکن است ابراز نگراني  ،احساسات و به طور خاص، اندوهش فرد شرایط واقعي وي نيست
ها و خلق و خوي منفي  وي باشد. در این شرایط، فرد پيوسته و به مداوم، برخاسته از عادت

 کند که عموماً واهي و خيالي هستند.هر دليلي از مسائلي شکوه مي

(11) ʔâğer ja dameÿ-aw doug. 
«کشداز دهانش آتش زبانه مي»  

«بسيار غمگين است.»  
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 قلمرو مقصد: ابراز اندوه                                                     قلمرو مبدأ: فوران آتش
         آتش                                                                 غم                                                       

           فشان                                                           دل                                                     آتش
 فشان                                                    دهان                                                             دهانه آتش

                فوران آتش                                                         ابراز احساسات                                  

اشاره کرد. در این شرایط کالم،  «یرف بودن  دهان»توان به هاي بسيار رایج مياز نگاشت
را  «از دهان در رفتن )فرار کردن(»و  «در دهان افتادن»شود. جسم، در نظر گرفته مي ةبه مثاب
در  ،مثال توان مورد مقایسه قرار داد. به عنوانپذیري ميجانداربودن و تشخيص ةاز جنب

شود و به عنوان مظروفش یرفش مادي کالم تأکيد مي ة، بيشتر بر جنب«در دهان افتادن»اصطالش 
، «از دهان در رفتن )فرار کردن(»(، در حالي که اصطالش 12شود )مثال )دهان، به کار برده مي
کند ه ميآن نيز اشار «حرکت»کالم، به طور ضمني بر جانداري و قابليت  عالوه بر جسم بودن 

 (.13)مثال )

(12) ʔaÿ qesya čwa-ü kaft-a dam-e to.  
« این چه حرفي است که در دهانت افتاده است»  

«کني؟چرا این حرف را مدام تکرار مي»  

(، کالم جسمي است که در دهان افتاده و به واسطه چنين رویدادي، اسير 12در مثال )
 سازي آن ندارد.به کنار گذاشتن و رهادهان شده است. در این شرایط، گوینده تمایلي 

«qesya» اطالع تواند یک کلمه، عبارت و یا یک جمله باشد که قبالً گوینده از آن بيمي
به معناي اسيرشدن  ، «در دهان افتادن» یندابوده و یا بر آن توجه و تمرکزي نداشته است. فر

 کالم در دهان و ميل شدید گوینده به تکرار مداوم آن است. 

 «dam-aĺ dam kaft-en» توان بهمي ،از موارد استعاري مشابه در کردي ملکشاهي
اشاره دارد. در این استعاره، کالم جسمي  «دهان به دهان شدن سخن» نيز اشاره کرد که به

 شود.است که از یک یرف )دهاني( به یرف )دهان( دیگر منتقل مي
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                                      قلمرو مقصد: اسير شدن                قلمرو مبدأ: افتادن                       
 جسم                                                              کالم 

 یرف )قفس(                                                     دهان 
 اسير شدن                        افتادن                                     

(13) ja dam-e xweÿân dar-čeğ (kaft). 
«از دهان خودشان دررفت»  

«ها راز را فاش کردند.خود آن»   

کند که (، کالم را جسمي جاندار معرفي مي13(، اصطالش استعاري )12بر خالف مثال )
است. سخنگویان چنين اصطالحي یندي غير ارادي و عامدانه، از فقس  دهان رها شده اطي فر

 برند که ناخواسته رازي فاش شده است. را زماني به کار مي

 قلمرو مبدأ: فرار کردن                                 قلمرو مقصد: برمال شدن                                       
             کالم                                                                زنداني                                                   

 دهان                                                                قفس
 برمال شدن                    فرار کردن                                     

( کالم 12در دو مثال باال، کالم جسم و دهان مظروف است با این تفاوت که در مثال )
( از جایگاه اصلي خود رها شده است. در 13در حالي که در مثال ) ،شوددر دهان گرفتار مي

از و یا سخني پنهاني (، ر13در حالي که در مثال ) ،کند( فرد سخني را مدام تکرار مي12مثال )
شناختي در نظر گرفته هستي ۀهاي استعار( از نمونه13از دهان خارج شده است. استعاره )

 شود.مي
 اي را دائماً تکرار و مدام بر آن تأکيد فرد حرف بيهوده و آزاردهنده ،(14در مثال )

طریق گوینده، مورد شود و از این کالم منفي استفاده مي ۀکند. این اصطالش عموماً دربارمي
گي و به طور خاص، پاکيزگي گيرد. به عبارت دیگر، هم نان که پاکيزسرزنش قرار مي

 زباني نيز از سخني و خوشرود، خوشهاي انساني به شمار ميفضاي دهان، از زینت
شود. با توجه به شباهت برخاسته از نقشي که هاي شایسته و نيکو در نظر گرفته ميویژگي
کالم، »کند، نگاشت یند جویدن و توليد گفتار ایفا مياها در دو فربه همراه زبان و دنداندهان 

 صورت گرفته است.  «آدامس است



 241 |و کریمی دوستان  کریمی

(14) řâ ǰâǰeg-e dam xwaš kar-a. 
«مگر آدامس خوشبو کنندۀ دهان است؟»   

«فایده چيست؟مزیت تکرار این سخن بي»  

 قلمرو مقصد: تکرار کردن                                 قلمرو مبدأ: جویدن
 آدامس                                          کالم

 جویدن                                        تکرار کردن

رود به کار مي «پاک کردن اثر چيزي» در کردي ملکشاهي با  معناي awseřinʔفعل 
مواد خوراکي هستند که با  ةکالم او به مثاب مورد نيز گفتار گوینده و(. در این 15)مثال )

ماند. در حوالي افرادي که سخنان بيهوده ها، اثري بر دهان و صورت فرد باقي ميخوردن آن
پردازند و ها ميتوان کساني را دید که به جانبداري از آنکنند، ميرا بر زبان جاري مي

 «کندکسي که دهان فرد دیگري را پاک مي»کنند. را انکار مي هاگاهي، سخنان ناشایست آن
کند که گناه و نقص وي را در مقابل دیگران کتمان نماید تا از این طریق تالش مي ،در واقع

 شده بر دهان و صورت وي باقي نماند. اثري از سخنان گفته

(15) kam dam-eÿân ʔâwbeseř. 

«کمتر دهانشان را پاک کن»   

«هایشان را انکار نکنگفته»   

 قلمرو مبدأ: پاک کردن                 قلمرو مقصد: کتمان کردن                      
 خوراکي                                         کالم

 خوردن                                          سخن گفتن
 کتمان کردن    پاک کردن                                    

توان به شود. همانطور که بيان شد کالم را ميجسم در نظر گرفته مي ةکالم اغلب به مثاب
 ها، یرفشگيرد. در برخي از نگاشتعنوان جسمي در نظر گرفت که در یرف دهان جاي مي

تواند مظروف کالم را در خود دهد و نميدارندگي خود را از دست ميدهان قابليت نگه
دهان قابليت حفژ و نگهداشتن هيچ رازي را  ،را نگه دارد؛ به عبارت دیگر داده و آنجاي 

 (. 16ندارد )مثال )
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 (16) hü wa dam-ÿ-aw nyawesêg. 

«ماندهيچ سخني بر دهانش نمي»   

«تواند رازنگهدار باشد.نمي»   

 لق بودن                   دارندگي                قلمرو مقصد: دهنقلمرو مبدأ: عدم نگه
 یرف                                                دهان
 مظروف                                             کالم

 لق بودندارندگي                                   دهنعدم نگه

(17) dam-eÿ qesya nya-gert. 
«گرفتدهانش حرف )کالم( نمي»  

«توانایي توليد گفتار به شيوۀ صحيح را نداشت.»  

شود که توليد گفتار، به هر دليلي براي فرد مقدور نباشد. ( زماني به کار برده مي17مثال )
صحيح  ۀاین پدیده عموماً ناشي از هيجان و عصبانيت فرد است و از این طریق، تلکم به شيو

اجسامي هستند که یرفش دهان قادر به  ةاببراي فرد مقدور نيست. به طور کلي، کلمات به مث
 ،تواند صورت گيردهاي دیگري که در این استعاره ميها نيست. نگاشتنگهداري آن
  .«به دهان گرفتن، توليد گفتار است»و  «دهان جاندار است»عبارتند از 

 قلمرو مبدأ: گرفتن                           قلمرو مقصد: تکلم                   
 جاندار                                                دهان
 جسم                                                 کالم

 ح گفتاربه دهان گرفتن                                      توليد صحي
(، گوینده، به طور ضمني بر خودمختاري دهان و عدم 19( و )18در اصطالش استعاري )

جا تبرئه نماید. کند تا از این طریق، خود را به خاطر گفتن سخنان نابهکنترل زبان، اشاره مي
 .خروج هر کالمي را دارد ۀدهان از ماهيتي مختار برخوردار است و اجاز ،در این شرایط

 و از کنترل فرد نيز خارج است.  «دهان جاندار و مختار است»، بنابراین

 (18) dam-et nya-wesêg. 

«گيرددهانت آرام نمي»   

«آوري.هر چيزي را بر زبان مي»   
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(19) seĺâÿ dam-e xwaÿ waÿ nya. 

«اختيار دهانش را ندارد»   

«آورد.بدون فکر هر کالمي را به زبان مي»   

که هر کالمي را بر زبان رود به کار ميافرادي  اشاره به ( براي19و )( 18هاي )مثال
گيري از دهند. این افراد زبان را بدون بهرهگفتن هر چيزي را به خود مي ۀآورند و اجازمي

 هاي هایي در گروه استعارهبرند. چنين استعارههر هنجاري به کار مي ةفکر و مالحظ
هاي مذکور، دهان و به طور خاص زبان، جاندار است ر مثالگيرند. دشناختي قرار ميهستي

 کند.و به طور مستقل عمل مي

 گیرینتیجه. 5
هاي رایج در کردي ملکشاهي پرداخته شد که در پژوهش حاضر به بررسي بخشي از استعاره

 ۀسازي بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه واژدر مفهوم «dam» ۀواژها از اندامدر آن
کند، در زباني منتقل مي ةرا در این گون «روي»و   «دهان»  مذکور به طور مستقيم دو معناي

 «آزادشدن»، «جنگيدن»، «جویدن»، «گفتن»رود. هاي استعاري قابل توجهي به کار ميساخت
هاي شوند. از نگاشتهایي در نظر گرفته ميهاي مبدأ چنين ساختاز حوزه «اسيرشدن»و 

دهان، دهانه »، «دهان، مختار است»، «دهان، یرف است»توان به اصطالحات، ميرایج در این 
روي، احترام »و  «روي، ادعاست»، «دهان، قفس است»، «دهان، جاندار است»، «آتشفشان است

 اشاره کرد.  «است
هاي صورت هاي موجود ساختاري هستند و نگاشتاي از استعارهبخش قابل مالحظه

 «صورت»و  «دهان» ۀواژهاي رایج دو اندامهایي است که ميان نقششباهتگرفته، برخاسته از 
 «جنگ»توان ادعا کرد که مي ،هاهاي قلمرو مقصد وجود دارد. بر اساس یافتهو پدیده

 «ادعا»در حالي که  ،هاي مورد بررسي استاستعاره براي مفهومي مبدأ ۀپربسامدترین حوز
هاي مبدأ و . دليل وجود این عدم تناسب ميان حوزهمفهومي مقصد است ۀپربسامدترین حوز

به عنوان  .باشد گرفته در دو حوزههاي صورتتواند برخاسته از گوناگوني نگاشتمي ،مقصد
 هاي متفاوتي در هر یک از نگاشت «مباحثه جنگ است»ساختاري  ۀمثال در استعار

مذکور و گوناگوني  ۀوسيع استعار ۀگستر ةخورد که نتيجهاي مربوط، به چشم مياستعاره
 است. هاي تازهها براي نگاشتنزاع
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 تعارض منافع
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 سپاسگزاری
بدینوسيله از همه کساني که به ما در انجام این مطالعه کمک کردند صميمانه تشکر مي 
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