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  دهيچک
 در دو بخـش  ي خراسـان جنـوب  ي در کارآواهـا يشناختي هستيهادر اين پژوهش، استعاره   

ـ  . شوند  مي يبررس" أ مبد ة حوز مثابة رانسان به يغ"و  "  مبدأ ة حوز مثابة انسان به "  ةاهميت مقال
 ييهـا  آوا، پـژوهش  کـار ةنـ يشـده در زم   انجـام يها  پژوهشاغلبضر از اين نظر است كه     حا

بـوده   ييايقي موسـ  ةد بر جنبـ   يکأ و با ت   ي محل ـ  ي فرهنگ مل  يجهت معرف شناسانه و در   مردم
 كـارآوا  ةر اين مقاله به مقولـ منظطور خاص از  و بهيشناختكدام، با نگاه زبان  و در هيچ  است  

 نسل گذشته و رشـد      ن است که با گذر از     يق ا ين تحق يضرورت انجام ا  . پرداخته نشده است  
ر و ذهن    در فک  ي سهم کمتر  د که مسائل مربوط به کار     يي نخواهد پا  يري د يافزون فناور روز

ن الزم اسـت    يبنابرا.  سپرده شود  ين بخش از فرهنگ عامه به فراموش      ياافراد داشته باشد و     
طريـق بررسـي    هاي پـژوهش حاضـر از      داده. دشو و ثبت    ي معرف ي و غن  ين فرهنگ شفاه  يا

حـضوري بـه     ةنيـز مراجعـ    و   ي فرهنگ خراسـان جنـوب     ةني موجود در زم   يامنابع کتابخانه 
ن است که با ي حاضر اة هدف مقال. به دست آمده استيروستاهايي در استان خراسان جنوب

د و نـه    ندان ي م ي ذهن ي استعاره که آن را امر     دربارة  و جانسون  کافي ل ةي نظر يادعابه  توجه  
 برخاسـته از    يي روسـتا  ي در آواهـا   ي ذهن يهايسازرين تصو يد که چگونه ا   ه، نشان د  يزبان

  . روستاييان است يني عهاي هتجرب
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  مقدمه
" يا حرفـه يهـا ترانه"و"  کاريهاترانه"، " کاريآوا" ،"شعر کار "،"کارنوا" کارآوا که با اصطالحات   

ذهـن   دةيـ و البتـه آفر    جامعه و ادبيـات شـفاهي آن         لکلورو از ف  يبخش،  شود  مي  ز شناخته   ين
 يشود و بازتـاب وش خوانده ميطور خودجبه شود كه هنگام كار   مي   قلمداد خالق مردم روستا  

ربـاز در آن    ي مردم از د   يهاتوده. هاست توده ي واقع يايلکلور دن و ف يايدن«. ست آنها ياز زندگ 
ش يايـ ن،  انـد  روز شـده  يـ پ،  اندشکست خورده ،  اندستهيگر،  انددهيخند،  انددهيشياند،  اندستهيز

مـرده و بـه خـاک        زيـ انگ تري ح ياياند و سپس در همان دن      شده يعاص،  انددهيترس،  اندکرده
 .)٤: ١٣٥٦،  صـادق همـايوني   از  بـه نقـل     ؛  ٩٩: ١٣٧٦ ،ي سـمنان  يپنـاه  (»انـد سپرده شـده  

  .  ز صادق استينها   کارآوادرباب فولکلور دربارة شده هاي بيان ويژگي
شـناخته   قـا يکا و افر  يپوست امر  اهي س يها برده يها ترانه ةواسط  به کارآوا در جهان عمدتاً   

 ي به صورت گروه   يا مزرعه يادهاي بودند که مانند فر    ييآوازها«ها    ن ترانه ين ا يبدر  . شوديم
ان افـراد گـروه     يـ  م يشتريـ  ب يشدند تا همـاهنگ   يخوانده م ها   زارع و اردوگاه  هنگام کار در م   

قالـب  دپوسـت بـود کـه در   يشدار بـه اربابـان سف    يـ  و اعتـراض ن    يل بـه آزاد   يم... جاد کنند يا
 يهـا نمونـه  «يبرخ قاي در افر  ،اينبر عالوه). ٢٧: ١٣٨٧ ،يکوثر(» شديشان متبلور م  يها ترانه

کـردن  ريتعم،  برداشـت ،   هنگـام کاشـت    ١که زنـان بالـسا    ... رد زنان وجود دا   ي شفاه يهنرها
م در مورد مشکالت    يمستقريطور غ  و به ،  اند خوانده  مي  ] با خود [کردن غالت    ابيا آس ها ي   واريد

ر شوهرانـشان صـحبت     ين شوهرانـشان و خـانواده سـختگ       گر زنـا  يد،   با شوهرانشان  يمختلف
  ).١٠٤١: ٢٠٠٤ ،انکايک و يپ. ِام(» اندکرده يم

تومـاس  كـه    کـا ي فولکلور امر  ةدانشنامدر  ؛   شده است  فيتعر ي مختلف يهاگونهبه" کارآوا"
: ف شده اسـت  يگونه تعر نيا ٣"worksong"،)٨٨٤: ١٩٩٧ (٢ آن را ويراسته است    نيگر. يِا
 يطـور اتفـاق    که به  ييهانه ترانه ،  شدهيکار استفاده م   دن به يبخش  سرعت ي که برا  ييهاترانه«

ک يپ. پ ِام يلي ف  شيرايو،  قاي فولکلور افر  ةانشنامددر  . »شده است يهنگام انجام کار خوانده م    
 ي مختلفـ هـاي  في توص، کار ارائه نشدهيها از ترانهيف مشخصيچند تعر هر ٤،انکاي يسيو ِکو 

 يژگـ يوهـا   نت «:شده است  ديو تأک ان  ي کار در مشاغل مختلف ب     يها ترانه يريرگکا ه ب ةاز نحو 
ن يـ ا[ اسـت کـه      يحـال ن در يـ و ا ،  د اسـت  يـ ش تول يل به افزا  يم قاي کار افر  يهامشترک ترانه 

 ٥ينـسک يکورس. »گـردد  يمـ ] ي کـار  وضعيتاز   [يتي و نارضا  يباعث کاهش خستگ  ] ها ترانه
 کـار در دوران قبـل از        يقي موس ي برا ي پوشش يالحرا اصط   کار يهاز ترانه ين) ٣١٧: ٢٠٠٣(

اند که افـراد مـشغول       بوده ييها هتران  کار يهاترانه «:گويداو مي . کند  مي   عنوان   نشديصنعت
کـارگران  ؛ انـد کـرده يم مـ ي کار را تنظآهنگ سرعت و  ييهان ترانه يچن. اند  خوانده  ميبه کار   
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 کـه خوانـده     يـي  و آوا  انـد کردن مشغول بوده  روبه د ،  شده است   مي   که خوانده    يياساس آوا بر
 ةنامـ واژهدر  ) ٢٤٠: ١٣٧٤(شگر  يـ ستا. »کـرده اسـت   ير مـ  ييـ  مختلـف تغ   اوضاعشده در   يم

  : سدينو  مي  يا حرفهيها ترانهل مدخليذ راني ايقيموس
سـاده و     مي  از زبان مردم صاحب ِحرف با کال      شه که معموالً  ي به مناسبت حرفه و پ     ييهاترانه

 ة بـه حرفـ    ينکـه اشـارات   ياي،  ا  حرفـه  يهـا ات ترانه يده و از خصوص   يرسيانه به گوش م   يامع
ا جهت  ، ي  جهت برداشتن خرمن و انواع کشت      ييها ترانه مثالً. شده است يمربوطه در ترانه م   

  . شده است يج و خوانده ميرا، و سرورهاها   خ و جشنيو عشاق تارها  يسرداران فاتح و قهرمان
 بـاب در که هنگام کـار و       ييآواها،  اول :توان در سه دسته جاي داد     يرا م ها    ارآوا ک يکلطور به

 فرهنـگ کـار     ةرنـد يگ کـه دربر   ييآواهـا ،  دوم. شـوند يبرد آن کار خوانده مـ     شي پ يکار و برا  
. روديکار م  هره ب يابزار کار و غ   ،  نوع کار ،  فرهنگ،  عتي از طب  يعناصر مختلف ها  هستند و در آن   

 اًغالبـ ،  شوندي خوانده م  يز رفع خستگ  ي گذران وقت و ن    ي هستند که برا   يي آواها ، سوم ةدست
 يژگـ يد و و  نشـو ي افراد را شامل م    يهايو فراق ها    عاشقانه،  هانينفر،  اند و دعاها  ث نفس يحد

کـار و   ي،  ن است که برخاسته از فرهنگ جامعه هستند و عناصر مربوط به زندگ            ياها   آن اصلي
  .  ابندي  مي بازتاب ها  آوان ي آنان در ايها يمشغول دل

تـوان بـه      مـي    كارآوا در سطح جهاني انجام گرفتـه اسـت           ةازجمله مطالعاتي كه در زمين    
از قبـل از  را  کـار  يها ترانهةخچيتار ٧ کاريهاترانهاشاره كرد كه در کتاب    ٦وآي ِتد گ  پژوهش

 هنگـام   يقيموسـ «عنوان   بـا  يا نيز در مقالـه    ينسکيکورس . كرده است  يکنون بررس خ تا يتار
 هـم در    ٩ سـاتر  ـ  هاوسيمارگارت ن  . قرار داده است   ي بررس تحت و شعر کار را      يقي موس ٨»کار

 موجـود   ي مـذهب  ةجنب ١٠»کاي بردگان شمال امر   ي در زندگ  يقينقش موس «عنوان   با يامقاله
  . استكرده يرا بررسها  در کارآوا

 هنگـام   به صـورت دوبيتـي و      معموالً يات شفاه ي از ادب  يعنوان بخش  بهها    در ايران کارآوا  
بـه  ،   بلنـد  يا بـا صـدا    يـ ر لب   يز،  ق مردم يم و عال  ياقل،  فرهنگ،  به نوع کار  باتوجه  ،  انجام کار 

 بـه ل توجـه    يـ  دل ةدربـار ) ٤٢: ١٣٧٧ (يزيعز. شوند  مي   خوانده   يجمع ا دسته ي يصورت فرد 
   :تمعتقد اس طور خاص بهها  طور عام و در کارآوا  بهيات شفاهي در ادبيتيدوب

زنـد و   ير  مـي    خـود را در آن       يبار عاطف  انيين قالب شعر است که روستا     يمشهورتر... يتيدوب
 يو بعـض  هـا      کـه در متـل     ي مثنـو  ياستثنا  به ـ   يگري د يچ قالب شعر  ي ه باًي تقر يتيجز دوب 

 يتـ يدوب... ان قـرار نگرفتـه اسـت      يي مورد توجه روستا   ـشوديات منظوم از آن استفاده م     يروا
ف و آرام   يـ وزن لط . اسـت ... انييژه روستا يو ق مردم به  ير عواطف رق  ي تصو يالب برا ن ق يترنرم

؛  دارد يان تناسـب و همـاهنگ     يي روستا ةحادث  آرام و کم    نسبتاً يکه با زندگ  ... هايتياغلب دوب 
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د از  يشا،  شانيها يو شاد ها    غمدادن   بازتاب ي آن برا  يريپذ ت انعطاف يالعاده و قابل   جاز فوق يا
  .  باشدين قالب هنريبه ا آوردن مردم روستا يل روي دالنيترعمده

هـا    ن ترانه يتوان گفت ا  يم،  دكنني زمزمه م  ييکه مردم روستا  ها    يتين دوب يان کارکرد ا  يدر ب 
 ي از زنـدگ ييهـا  از اغراق که گوشه  ي خال يفيتوص،   آنهاست ي از زندگ  يفيتوص«،  هايتيو دوب 

 و از   ين منـابع شـناخت اجتماعـات انـسان        يبهتـر ،  ور نيـ ااز. کنـد يرا روشن م  ها   آن ياجتماع
دل آشنا کند و در     ش و ساده  ياندتواند ما را با روح مردم ساده      ي است که م   ين اسناد يتر مهم
  ).٢٨: ١٣٧٦ ،محصلراشد(» ار و مددکار باشدي ي و مليخ اجتماعين تاريتدو

 ي فرهـاد يتـض مر.  انجـام شـده اسـت   ياديـ  زيهـا هشپـژو ها     کارآوا ةنيدر ايران در زم   
 کـارورزان و    ةرفتـ ادي از يکـارآوا ،   کـار  يهـا ترانـه «عنوان   با يادر مقاله ) ١٢٠-١٢١: ١٣٧٩(

فرهنـگ مـردم    در کتـاب     کـارآوا    ةنـ ين پـژوهش در زم    يتـر   مييسد قـد  ينو  مي    »استادکاران
 انجـام گرفتـه اسـت و        »يکـوب   خـرمن  يهـا  ترانه«  عنوان با يوني صادق هما  ةشتنو سروستان

 و  هـا تات و تالش   از کتاب    ي فصل »زاري شال يهاترانه«،   کارآوا ةنيدر زم ها    پژوهشن  يتر مفصل
 مـستقل   ةن مقال ياو اول . هستند راني ا ي مل يهاترانه کار در کتاب     يها از ترانه  ييهاز نمونه ين

 ،نيابـر  عـالوه . دانـد   مـي   » کمرهي در روستاهايزن کار مشکيهاترانه« ةرا مقال آوا   کار بابدر
 تـوان بـه    مـي  ها ن آنيتر انجام شده است که از برجستهها   کارآواةني هم در زم  يگري د يکارها
ـ ؛  ديـ  از هوشنگ جاو    شبانان يقيموس و  باران يها در ترانه  يريس:  اشاره کرد   موارد اين  ةمقال
 پرداختـه اسـت     يي اشعار و آواها   ي که به بررس   يدي از بهروز جاو   » کار يهانهدر ترا ) ع(يعل«

ران هنگـام   يـ شان در مناطق مختلف ا    ي ا يز در مدح و ثنا    يو ن ) ع(يعل  از امام  ييجوکه با مدد  
شعر کار در    و   راني در ا  ييسرا ترانه و ترانه   يها در کتاب  ي سمنان يپناه. شونديکار خوانده م  

 و  يهزار و چهارصد ترانـه محلـ      ،   جنوب يها ترانههاي   در کتاب  يونياصادق هم ،  يادب فارس 
 ي اشـارات   در فرهنگ لرسـتان    يقيموس بهاروند در کتاب     يهاال  و سکندر امان    فارس يها ترانه

طـور    بـه  جـان ي کـار آذربا   يهـا ترانه در کتاب    يدگر شهانق يد سف ياند و حم  داشتهها    به کارآوا 
  . رداخته استجان پيدر آذرباها  خاص به کارآوا

 يهـا   پـژوهش بخش اصـلي ،  اوالً:از داردي امت دوادشدهي يهانسبت به پژوهش   مقاله   نيا
د بر يکأ و با تي محلـ ي فرهنگ مليجهت معرفشناسانه و درمردم،   کارآوا ةنيشده در زم   انجام
 ةيـ زاوطور خـاص از       و به  يشناختبا نگاه زبان  ،  كدام  آن بوده است و در هيچ      ييقاي موس ةجنب

شـناختي   استعاره ةكه در زمينبا وجود آن، ثانياً؛  كارآوا پرداخته نشده است  ةاين مقاله به مقول   
طـور   بـه  هـا    كارآوا وعام  طور   بهها     گويش  به تاكنون،  هاي متعددي انجام گرفته است    پژوهش

  . پرداخته نشده استيشناخت ي هستةدگاه استعاريخاص از  د
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 فرهنگ خراسـان    ةني موجود در زم   ياسي منابع کتابخانه  طريق برر از ن مقاله ياهاي  داده
 ز برنامـة  يـ و ن شود    مي  خوانده  ها    آواکارحضوري به روستاهايي كه هنوز       ةز مراجع ي و ن  يجنوب
ل يـ تحل. دسـت آمـده اسـت      بـه  »ي خراسان جنوب  يصدا«شده از     پخش»  کار يآوا «ييويراد

 جـرج  ي شـناخت يها از انواع استعاره يکيخود  که   ،"يشناختي هست ةاستعار" يمبنابرها    داده
  . استانجام گرفته  ، است١٣"يشناخت  استعارهةينظر" در ١٢و مارک جانسون ١١کافيل

  ضرورت انجام تحقيق
افـزون  با گذر از نسل گذشـته و رشـد روز         د گفت که    ي با قين تحق يضرورت انجام ا  ن  ييدر تب 
 مردمات ي در افکار و ذهنيهم کمترس، د که مسائل مربوط به کاريي نخواهد پايريد، يفناور

ن يـ ن الزم اسـت ا    يبنـابرا .  سپرده شود  ين بخش از فرهنگ عامه به فراموش      يداشته باشد و ا   
 يي کـه بـا افـراد مختلـف روسـتا          ييها مصاحبه در. دشو و ثبت    ي معرف ي غن يفرهنگ شفاه 

 يادآوري قادر به    ياعده؛  نددزيباز م  خواندن کارآوا سر  از   ياريبس،  گرفت کارآوا انجام    بابدر
قـادر بـه    هـا   آنو  اسـت   ن رفته   يت کار از ب   ي بافت و موقع   چراکه،  ندبود مربوط به کار ن    يآواها

 ياعالقه هم اساساً  ياعده،  ندستي ن يگريت و بافت د   يد کارآواشان در موقع   ي و بازتول  يادآوري
 يوند با آواهـا   يدر پ  ييهايو فراق ها     زنان عاشقانه  ز که ي ن يدر موارد . دناشت آن ند  يادآوريبه  

  . همراه بودهي و گرشان با نالهيهايشعرخوان، کردنديرا بازگو مکار 
 خراسان  ي در کارآواها  يشترينمود ب  يشناخت ي هست يها دليل اينكه استعاره   به،  در ادامه 

 ةابتدا مباني نظـري اسـتعار     ،   دارند و تمركز اين مقاله هم بر همين نوع استعاره است           يجنوب
 اسـت   گفتنـي  .شود ي م تحليلمنظر   ازاينها     سپس تعدادي از كارآوا    و نييتب ياختشنهستي

 در هنگـام    يان خراسان جنوب  يي است که روستا   يي آواها همة  حاضر ةمنظور از کارآوا در مقال    
 زيــنشــان و يدر محــيط كــار و زنــدگهــا  عينــي آنة و برگرفتــه از تجربــخواننــد مــيکــار 

 و فقـط محـدود بـه         آنـان اسـت    يهـا  يمـشغول   و دل  ي زندگ ةوي فرهنگ و ش   ةکنند منعکس
 از زبان مردم صاحب ِحرف  معموالً خاص يا شهيبه مناسبت حرفه و پ    شود که   ي نم ييها ترانه
ضمناً . شوديم مربوطه در ترانه ة به حرفيرسد و اشاراتيانه به گوش ميساده و عام   مي با کال 

ي و نمـدمالي كـارآوا وجـود        مسگري يا آهنگـر   بافي و    مانند قالي ها    شهي پ ي برخ يچه برا اگر
مهـم   در کـار     يجـاد همـاهنگ   ي ا يآهنگ بـرا  ،  ن کارآواها ي از ا  ياريکه در بس  نيل ا يدل  به ،دارد
کمتر نمـود   ها  ل آن است در آن    ي تحل يپق در ين تحق ي که ا  يشناخت ي هست يها استعاره،  است

 .امده استيان ني به ميذکرها رو از آننيادارد و از
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 ي که آن را امـر     ، استعاره بابدرکاف  ي ل ةي نظر به هن است که با توج    ي حاضر ا  ةهدف مقال 
ست يـ  بـا ز يونـد يان چـه پ ي خراسـان يهـا   اسـتعاره  که   دهد نشان   ي،داند و نه زبان   ي م يذهن
  .داردها ست آنيز  طيشه و اعتقاد مردم و محياندي، جمع

  باني نظريم
ات اسـت کـه     يدگاه اول برخاسته از ادب    يد :توان به موضوع استعاره پرداخت      مي  دگاه  ياز سه د  

اش هيـ اکوبسن است که نظر   يدگاه دوم مربوط به     يد؛  کند  مي  محدود   يبه زبان ادب  استعاره را   
 برگرفته بـود و محـور       يني و جانش  ينينش م ه ي محورها سوسور دربارة  نان دو ي فرد يرا از آرا  
 يشيـ پر دانـست و آن را بـا زبـان          مي  گاه مجاز   ي را جا  ي و محور افق   گاه استعاره ي را جا  يعمود

 ي نظـر  يمبنـا  اسـت کـه      مي   مفهو  استعارة ةيدگاه سوم برگرفته از نظر    يد؛   کرده بود  مرتبط
 ي اصـل  يادعا«. دهد  مي   يساحت زبان تسر     م   است و استعاره را به تما       حاضر ةتحليل در مقال  

حـد واژگـان      و در  يان زبـ   صرفاً ي امر ـ برخالف نظر ارسطو   ـ  آن است که استعاره    کردين رو يا
  ذهن انسان اساساًي نظام تصوريعن؛ يدان ي استعار تفکر انسان اساساًيندهايبلکه فرآ ،  ستين

 بـه  قاًي دقيان زبانيک بيعنوان  هشده است و استعاره ب  فيگرفته و تعر  استعاره شکل يمبنابر
 بيـان   ازآنجاکه . ذهن انسان دارد   يشه در نظام تصور   ير،  شود که در اصل   يسر م يل م ين دل يا

، د دار ي بـستگ  ذهـن به تـصورات اسـتعاري موجـود در         مند  استعاری در زبان به نحوی نظام     
عـت  يز فهـم طب   يـ  و ن  يم اسـتعار  ين مفـاه  ي درک چن  يتوان برا ي م يان استعار ين از ب  يبنابرا

ه يـ ن نظر يـ در ا ). ٦٣: ١٣٨١ ،راديوسفيگلفام و   (»  انسان استفاده کرد   يها تي فعال ياستعار
  . اندم شدهي تقسي و جهتيشناختيهستي،  ساختارةبه سه دستها  رهاستعا

 اسـت کـه از برخـورد بـا     ي مختلفهاي هتجربي، شناختي هستيهاتعارهساساس ساخت ا  
 يهـا  درک حـوزه   ي را بـرا   ينـ يع   مـي    مفهو ةحوز،  اين اش يشود و ا  ي کسب م  يکيزي ف ياياش

ک يـ  يرسازيتصو. کننديره فراهم م  يو غ ها    تيفعال،  ديعقا،   چون احساسات  يانتزاع   مي  مفهو
 يانتزاعـ    مي  مفهو شود تا ذهن  يا ظرف باعث م   يماده  ،  ءيش،   به صورت انسان   يمفهوم انتزاع 

ت اسـت   يـ نيک مفهـوم را كـه برگرفتـه از ع         يا  ي  تصور و آن را تجربه کند      ينيصورت ع  را به 
  . کنديگر بازسازي ديتينيق عيطراز

ز يـ ن ١٤يکـ يزي ف ة را استعار  يشناختي هست يهااستعاره) ٤٦١: ١٩٨٠(کاف و جانسون    يل
 بـر   ياا مـاده  يـ ت  ي هو يهاانعکاس حالت ي  شناخت ي هست يهااستعاره«ها  به نظر آن  . نامنديم
). ١٩٦: ١٩٨٠ ،کـاف و جانـسون  يل(» را نـدارد ها  آن حالت يطور ذات  است که بهيگريز د يچ

ء يک شـ  يـ  باشند که    ييهااستعارهي،  شناخت ي هست يهان نوع استعاره  يد آشکارتر يشا «البته
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 از  ياريکند که بس  ين امکان را فراهم م    ين استعاره ا  يا. شودي انسان در نظر گرفته م     يکيزيف
 يهـا تيـ و فعال ها    تيشخص،  هازهيبه صورت انگ    را يانسانري غ يهاتي هو بارةمان در هاي  هتجرب
و ) ٣٤: ٢٠٠٣ ،کـاف و جانـسون    يل(» ميني را انسان بب   يانسانريز غ يچهر... مي درک کن  يانسان

 انـسان بـر     يها يژگيعالوه بر نگاشت و   ،  ن نوع استعاره  يدر ا . است ١٥يپندارن همان انسان  يا
 يرسازيماده و ظرف در تصو    ،  ءيش  به صورت  ينيع   مي   مفهو أدر قلمرو مبد  ي،  م انتزاع يمفاه

، تا چـون احـساس    يم انتزاعـ  ي از مفـاه   ياريرو بس  نيااز. روديکار م   به يو درک مفهوم انتزاع   
 يهـا نگاشـت «شـود و   ي مـ يرسازيا ظـرف تـصو  يـ مـاده   ،  ءيبه صورت ش  ها     تيد و فعال  يعقا

ا حـاالت در قلمـرو مبـدأ بـر          ها يـ    کنش،  ...)و اياش،  افراد(ها    تي موجود يعني، ي شناسيهست
 هـم   يشـناخت  معرفـت  يهـا  نگاشـت ريالبته ز . شوندي خود در قلمرو مقصد نگاشت م      يهمتا
 يهــااســتعاره«، )١٢٩: ١٣٨٩(   ميهاشــ  ريــبــه تعب). ١١: ١٣٩٠ ،بارســلونا (»ود دارنــدوجــ
کـه  ،  دنـ رو يکـار مـ   بـه » و حـاالت  هـا     تيفعال،  هاکنش،  دادهاي درک رو  ي برا يشناخت يهست

  . شونديم» يريو تصو   مي مفهو، مواد و ظروف، اي اشةمثاب به«ب يترت به

  ها ل دادهيتحل .٢
 که در   ييها استعاره: اند م شده ي به دو دسته تقس    يشناختي هست يها ارهدر اين پژوهش استع   

   . استأ مبدةرانسان در حوزي که غييهارد و استعارهيگي قرار مأ مبدةآن انسان در حوز
    مبدأة انسان در حوز.١. ٢

 يهـا يژگي است که و   يپندار انساني،  شناختي هست ة بارز استعار  ة نمون گفتيم،گونه که    همان
ص کـه در    ي از تـشخ   ييهـا نجا نمونـه  يدر ا . شوندي نگاشت م  يانسانري غ يهاتي بر هو  يسانان

  .شود مي يبررس اندکار رفته  بهي خراسان جنوبيکارآواها
 از   يکـ ، ي گذراننـد ياهان مـ  يکنار گ  را در  يادي زمان ز  مردم يي روستا يکه در زندگ  ازآنجا

توجـه بـه نـوع      داق آن با  مصالبته  که   ،ها   مورد استفاده در روستا    يشناختي هست يهااستعاره
ي، در خراسان جنوب. است" انسان است ـ اهيگ" ةاراستع، تواند متفاوت باشدياه هر منطقه ميگ

 ة اسـتعار  يهـا مجموعـه ريز "زعفران انسان اسـت   "و  " درخت زرشک انسان است    "ةدو استعار 
هـا  آن،   دارند يکين حس نزد  اهاين گ يبه ا ،  نانيچزرشک/ زعفران. ندهست"  انسان است  ـ  اهيگ"

، اه زعفـران را   يـ درخت زرشک و گ    ييو آواها ها    کردن نوا  پندارند و با زمزمه   يرا چون انسان م   
زننـد و   حـرف مـي   ها  با آن ،  دهنديمب قرار   طاخم،  ن خطّه هستند  ين محصوالت ا  يترکه مهم 

تر  آسان،  هستندکار    که مشغول به   ي افراد ي برا ينيچزرشک/ زعفرانب کار دشوار    يترت نيا به
" زن"قالـب  اه زعفـران در يـ  درخت زرشک و گيپندارکه انسان نيتوجه ا  درخور   ةنکت. شوديم
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اقوت ي از يگردنبند،  دست  به ييکهربا يانگشتر،  باستيار ز ين زن بس  يا،  زرشک بابدر. است
ق يـ طر بلنـد دارد و از     يهـا لبان سرخ و نـاخن    ،  اهيچشمان س ،  بر گردن و خلخالي به پا دارد      

تحمـل  طاقـت   ،  شنودي او را م   يهادلدرد،  همدم کشاورز است  ،  کنديمثل م ديتول" پاجوش"
دن بـه او و برداشـتن       يبخشدي ام يندارد و برا   )کندهايش سنگينی می  که بر شاخه  ( راغم او   

، ند بـه او ببخـشد     ار ارزشـمند  يقش را کـه بـس     ي عقـ  يهـا حاضر است دانه  ،  بار غم از دوشش   
  :شوديدار مي بدادن خوابد و با تکان يم

ــدم    ـــده دي ــو را تَرکي ــرِخ ت ـــِب س  ل
ــردم  ــدار کـ ــو ِره  بيـ ـــان دادم تـ  تکـ
sĪyah čašme to rā žulĪde dĪdom   
be pāye dānoha časbĪde dĪdom 
ـــي  ــين کهـربايـ ـــت نگـ ــه دستانـ  بـ

ات را هوتــــونُم بچيــــنُم ميــــ  يمــــِن  
be pā xalxāl o bastĪ bĪ sedāĪ 

āx faqāno dād az daste jodaĪ 

 

را ژوليـــده ديــدم ســيه چــشـِم تــو    
ــاي ــه پ ــهب ــدم  دانُ ــسبيِده دي ــا چ ه  

labe sorxe to rā tarkĪde dĪdom 
tekān dādom to re bĪdār kardom 
 به پا خلخــال و بـستي بـي صـدايي          
ـــي   ــت جداي ــان و داد از دس  آخ، فغ
be dastānat negĪne kahrobāĪ 
nemĪtunom bečĪnom mĪve-at rā 
 

  

)نيف قا اطرايروستاها(  
 

ــستي    ـــو ب ــت ياقوت ــوق گردن ــه ط  ب

ـــو  ــر گــردِن ت ـــم رســـه ب  اگــر دستُ

be ruye šāxehā majnun nešastĪ 

begĪrad xāre to dastom ze mastĪ 

 لـــب لعـــل تـــو رو بوسيـــده ديــدم
هــا کــشيده بــه ســرخابي کــه بــر لــب  

qadah dar daste to čarxĪde dĪdom 

sarāpā qāmataš žulĪde dĪdom 

ــه  ــداي نالـ ــنيدي صـ ــايم را شـ هـ  
ــي   ــوم م ــم زبون ــرا زخ ــو چ ــي ت ِزن  

magar az man badĪ dĪdĪ? nadĪdĪ 

čerā bar daste man naxon kešĪdĪ 

ــه  ــين دان ــن ب ــِت م ــِق دس ــايمعقي ه  

 غـــِم سنگيـــــِن بـــارت را نــــدارم
be ruy edaste man peymānehāyam 

ze bāre to xam šod šānehāyam 

ــشتُم  ــره گ ــت خي ـــان دعاي ــه دست  ب
ـــرجـــدا ســـ ــاييز ديگ ـــو را پ ازُم ت  

 

be pājuše kenārat čĪre gaštom 
javān sabzĪ be pĪrĪ tĪre gaštom 

 

هــا مجنــون نشــستي  بــه روي شــاخه    

 بگيـرد خــاِر تـو دسـتُم ز مـستـي         

be toqe gardanet yāquto bastĪ 

agar dastom rase bar gardane to 

 قــدح در دســت تــو چرخيــده ديــدم

ـ     ـده ديــدم  سـراپـا قـامتــش ژولي  

labe laɂle to ro busĪde dĪdom 

be sorxābĪ ke bar labhā kešĪde 

ــدي  ــدي؟ ندي ــدي دي ــن ب ــر از م  مگ

 چــرا بــر دســِت مــن نــاخن کــشيدي
sedāye nālehāyam rā šenĪdĪ 

čerā zaxme zabunom mĪzenĪ to 

ــه   ــن پيمان ــت م ــه روي دس ــايمب ه  

ـــ ــاِر  ت ـــه شــد خــموِز ب ــايم شان ه  
 

ɂaqĪqe daste man bĪn dānehāyam 
qame sangĪne bārat rā nadāram 

جوِش کنـــارت چيــره گــشتُمبــه پــا  

 جوان سبزي بـه پيـري تيـره گـشتم         

be dastāne doɂāyat xĪre gaštom 
jodā sāzom to rā pāIze dĪgar 
 

)١٣٨٩ن يفرورد،  کاريآواي،  خراسان جنوبيصدا(   
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ر يـ به صورت جدول ز    رخت زرشک د   مي   مفهو ةانسان بر حوز     مي   مفهو ة حوز يهانگاشت
  :شوديخالصه م

  "انسان است درخت زرشک "ةدر استعار   مي هاي مفهو نگاشت.١جدول
  مقصد  مبدأ
  انسان

  

  شده  نگاشتيژگيو
  درخت

شوند و ي دعا به آسمان بلند مي براها دست  دست
  دنريگيز جام شراب مين

  

  هاشاخه

  هاشاخه   غمةواسط شدن به خم  شانه
  هاشاخه  کنندي به دست مييباي زيانگشتر را برا  ان دستانگشت

  شه و ساقهير   استينتي زيبندند که ابزاريبه پا خلخال م  پا
  خار  کنديجاد مي ناخن بلند باشد خراش ايوقت  ناخن
    چشم

  اه رنگ استيس
  اه يخال س

  دانه زرشک
  دانه زرشک  يارزشمند/ ييبايز   انسانيآالت براوريز

  دانه زرشک  كند ستفاده مي که انسان اينتي زيرابزا  انگشتر
   زرشکيهادانه  كند انسان استفاده مي که ينتي زيابزار  گردنبند
   زرشکيهادانه  رنگ است زنان که قرمزينتيابزار ز  سرخاب

   زرشکيهادانه  رنگ و ارزشمند استقرمز  قيعق
   زرشکيهادانه  رنگ و ارزشمند استقرمز  لعل

   زرشکيهادانه  ارزشمند استرنگ و قرمز  اقوتي
پاجوش درخت   مدور است  خلخال

  زرشک
كه  يدنيابزار و نوش

  كند انسان استفاده مي
  

  متعلقات
  

   زرشکيهادانه
  دانه زرشک  رنگ استقرمز  شراب

 يهاخوشه  شکل است يضي بمعموالً  مانهيپ/ جام
  زرشک

حلقـه     مـي   دا شيست که بر پـا     ا ي مانند عروس  ييباي ز ياريبساز   ن زن ي ا ،زي زعفران ن  بارةدر
د گـل   يـ گـاه تول  يجا،  ه به رحم اسـت    ي شب ياز زعفران که از لحاظ شکل ظاهر      يپ. بسته است 

دوران (  را گذرانـده يار سـخت يدوران بـس ) شيـ زا(دادن   گـل يبـرا كه زعفران . استزعفران  
 پس از . است" گل زعفران "  هم شا  يثمر بارور . رد تا بلند شود   يگين م يدست بر زم  ،  )يبارور

 از  يماننـد کـودک   و او را    رد  يـ گي را مـ   شدسـت  نيچگل،  نيآمدن گل و نشستن بر زم     ايدن به
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 نيـ هـاي ذهنـي و بـا خوانـدن ا         يرسازين تصو يگلچين با ا  ). دن گل يچ( کندين بلند م  يزم
ار خـود  ي را گل، بردياد مي خود را از ييکند و تنها   مي يهمراهاحساس  با گل زعفران    ،  آواها
 بلنـد ن  يتـا بتوانـد او را از زمـ        گذارد  يش م  دست در دست   مهربانانه دنشي چ ي برا ند و يبمي
  :کند

 زيبـــا عـــروس پاييـــز در مزرعـــه نشــستـه
ــازش   ــزد از پي ــه، برخي ــين گرفت ــت از زم  دس
bar pāye ou negah kon dar dāmĪ halqe baste 
golzan gerefte dastaš gol čĪde daste daste 

ــ  ــر زعفُ ــختي ب ــار س ــس روزگ ــتهب ـران گذش  
ــسته   ـــرزده، نش ــل س ــانش گُ ـــاز ج ــا از پي  ت
tā az pĪyaze jānaš gol sar zade nešaste 
dehqan barāye vaslaš xāro xasĪ šekaste 
 بـــه دســــت پينَـــه بـــسته، گُـــل بچيـــنُم
ـــو  ـــر دل تــ ــشينَـه بــ ـــي نـ ــر داغـ  اگـ
Ferāqe zaɂforun hargez nabĪnom 
yaqĪn dānĪ besuzānad jabĪnom 

 

حلقــه بـستـه       مـي    او ِنگَـه کـن در دا     بر پاي     
 گُلزَن گرفته دستش، گُل چيده دسـته دسـته        
zĪbā aruse pāĪz dar mazraɂe nešaste 
dast az zamĪn gerefte barxĪzad az pĪyazaš 
 تا از پيــاز جانــش گُل سـر زده، نشـستـه        
 دهقان براي وصلش، خـار و خـسي شکـسته         
bas ruzegāre saxtĪ bar zaɂforan gozašte 
tā az pĪyaze jānaš gol sar zade nešaste 
ـــم   ـــز نبينـ ـــرون هـرگـ ـــراق زعفـ  فـ
ـــم   ــسوزانـد جبينُـ ـــي بـ ـــن دانـ  يقيـ
be daste pĪne baste gol bečĪnom 
agar dāqĪ nešĪne bar dele to 

 

)١٣٨٩ن يفرورد،  کاريآواي،  خراسان جنوبيصدا(   
 وقــت ســحر دميــده، دســتم بــه گُــل رســيده

ســـرد پــاييز، هـــر جــاِم ارغــوان رادر صــبح   
najvāye zaɂferān rā guše delom šenĪde 
pey dar pey az mazārān har golzanĪ bečĪde 
ـــي ـــان زعفــرانـــ ـــرو در بوِستــــ  بـــ
 طـــــالي ســـــــرخ و بنگــــــر در دل آن
bebĪn golhā be range arqavānĪ 
ke ɂatre ān bovad ɂatre javānĪ 

 

ِش دلُـم شنيــده    نجـواي زعفـران را، گــو        
 پي در پي از مزاران، هـر گـل زنـي بچيـده            
vaqte sahar damĪde dastam be gol resĪde 
dar sobhe sarde pāĪz har jāme arqavān rā 

ــ ــلببي ـــي   ـن گ ـــگ ارغوان ــه رن ــا ب ه  
ـــي    ـــر جوان ــود عطـ ـــر آن ب ــه عطـ  ک
boro dar bustāne zaɂferānĪ 
talāye sorx o bengar dar dele ān 

 

)ني اطراف قايستاهارو(   

  :ش داديتوان نمايگونه مني را ازعفران   مي  مفهوةانسان بر حوز   مي  مفهوة حوزيهانگاشت
  ". انسان استزعفران "ةدر استعار   مي هاي مفهو نگاشت.٢جدول 

  مقصد  مبدأ
  انسان

  
  زعفران  شده  نگاشتيژگيو

  زعفران  يارزشمند  اري
  زعفران  ييبايز  عروس
  گل زعفران  شدنولدمت  کودک
ن يشدن دست را بر زم بلنديبرا  دست

  گذارديم

  

  زعفران

  شه زعفرانير  افتادن دردام، شدنگرفتار  پا



٨١  ۸۸-۷۱شناختي در كارآواهاي خراسان جنوبي، صص  بررسي استعارة هستي

  گل زعفران  دنيداغ د، سوختن  دل
  از زعفرانيپ  يبارور  رحم

    مثلديتول

  )دادنثمر(ش يزا
  

  دادن گل
    داشتن غم

  )پژمردن(، شدنريپ
  

  گل زعفران

 ةراز اسـتعا  ز  يـ ن يگـر ي د يهـا نمونـه ،  ادشـده يبر مـوارد      عالوه يجنوب خراسان   يدر کارآواها 
 مـي    يـا مفهـو    يئشي؛  استشده  انجام   يپندار که در آن انسان    شوديده م يد يشناختيهست

ن اتفـاق در    يـ ا.  اسـت  شـده هاي انسان به آن نـسبت داده        و ويژگي شده  انسان تصور  انتزاعي  
 يرو "انـسان اسـت    )مترسـک ( اتلو"و  " استظالم   يفلک انسان / يبيغر" ليقب از ييهااستعاره

بـرد و در    يمـ  )کنار رود شور  ( ن مکان ممکن  ين و بدتر  يانسان را به دورتر     غريبي ؛داده است 
ز همچـون   يـ اندازد و مترسك ن    مي آدمكند و طوق بر گردن      داد مي فلك بي ؛  "اندازدمي" تنور

   :شودانسان تشنه مي
 غريبـــي دوِر دور انداختَـــه مـــاره

ــي  ک ــه غريب ــور گوش ــار روِد ش ن  
kenāre rude šur andāxta māra 
če ātaš dar tanur andāxta māra 

 

 کنـار رود شـور انداختَــه مــاره        
 چه آتـش در تنـور انداختَـه مـاره         
qarĪbĪ dure dur andāxta māra 
kenāre rude šur guše qarĪbĪ 

 

)٢٣: ١٣٨٣، محصلراشد(  
 

  کـرد  ديدي که فلک بـر مـا چـه بيـدادي          

ــوق ــيط ـ   ِب ــر گـ ـــاد ب ــزد و نه اردن م  

dar kučeye qam begašt o mār vadĪ kard 

 

dusta begerestan došmanā šādĪ kard 

 

  غم بگـشت و مـار ودي کـرد         ةدر کوچ   

ـ        ـ  اديدوستا ِبِگرسـتن دشـمنا  ش رد ک  

dĪdĪ ke falak bar mā če bĪdadĪ kard 

touqĪ bezado nahād bar gardane mā 

 

)انيشهرستان درم، بخش قهستان، اندي سيروستا(   
 

  ــا ر ـــي م ـــار انداخت ــار مت ــک ت  فل
ــو   ــد ش ــو بلن ــود از ت ــک دود کب  فل
falak dur az dĪyār andāxtĪ mā ra  
čenĪn bĪxānemān andāxtĪ mā ra 

 

   ــا ر ـــي م ـــار انداخت ــک دور از دي  فل
ــي ـــن ب ــا ر چني ــداختي م ــان ان خانم  

falak tāro matār andāxtĪ mā ra 
falak dude kabud az to boland šu 

) اطراف خوسفيروستاها(  
 اي خـــــدا بــــارو کــــو
ــده    ــشنه ش ــا ت ــوي م  اتل
barone au šālau ko 
var kovo var pošte šede 

 

ــ   ــبــ ــارون اوشــ والو کــ  
 ور کـــوو ور پـــشته شـــده
ey xodā baro ko 
oteloye mā tešne šede 

 

 )٤٦: ١٣٨٢زعفرانلو و حمزه، (
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   مبدأةحوزر انسان در ي غ.٢. ٢

 ي بررسـ يشـناخت ي هـست يهـا آن جنبـه از اسـتعاره    ،  نيشيـ عکِس بخش پ  بر،  ن بخش يدر ا 
بـه  ) ر انـسان  يـ عنـوان غ   بـه (وانـات   ياهـان و ح   ي مربوط بـه گ    يها  يژگي و هاشود که در آن    يم
  .شود  مي  نگاشت يانساني ها يژگيو

وان يـ ح انـسان  "ةن اسـتعار  يبنابرا،  ار ارزشمند هستند  يوانات بس يح ييدر فرهنگ روستا  
شـوند    مـي   كردن خوانـده    هاي خراسان جنوبي كه در زمان كـار       يتي از دوب  ياريدر بس ،  "است

 را  ي انـسان  يادهـد تـا مشخـصه     يبه ما امکان مـ    ،  وان است ينگاشت انسان ح  «. مشهود است 
 يهـا مجموعـه ري از ز  يکـ ي). ١٨٧: ١٣٩٠ ،زيروئ خوزه(» مي درک کن  يواني ح يحسب رفتار بر
در . رود  مـي   كار   به" د است يوان سف يح ضعيف /انسان مظلوم "به صورت استعاره    ،  ن استعاره يا

  :هستند  مي داراي چنين مفهو" آهو بره"و " سفيد مرغ"، هاي زير نمونه
ــه   ــالُم در حناي ــه ب ــرغُم ک ــفيد م  س

ــا خــــداوند نمـــي ــرم اميــــدم ب پ  
nemĪparrom omĪdom bā xodāya 
nemĪdunom ke taqdĪrom kojāya 

 

ــي   ـــه  نمـ ــا خدايـ ـــدم بـ ـــرم اميـ پـ  
ــي ــه  نمـ ــديرم کجايـ ــه تقـ ــم کـ دونُـ  

sefĪd morqom ke bālom dar hanāya 
nemĪparrom omĪdom bā xodāvand 

) اطراف خوسفيروستاها(   
 

ــســفي ــستيد مرغ ــدم ور شــاخ پ ه ب  
 به هر سو ِمنگَرم نه قـوم و نـه خـويش           
sĪyah dastĪ zade bālom šekaste 
qobāre bĪkasĪ var del nešaste 

 

 ســــيه دســــتي زده بــــالُم شکــــسته  
 غبــــار بــــي کــــسي ور دل نشــــسته
sefĪd morqĪ bodom var šāxe peste 
be har su mengarom na qoumo na xĪš 

 

)٢٢-٢٣: ١٣٨٣، راشد محصل(   
 

م دارمد خـــور گُـــو بـــره ســـفيآهـــ  
 گر مـردم گوينـد غريـب ديوونـه شـده          
manzel be dare serāye mardom dārom 
dĪvone neyom azĪze xor gom dārom 

 

  
 

ـــراي مـــردم دارم    ــه دِر ِسـ ــزل بـ  منـ
ــم دارم  ــور گُـ ــز خـ ــيم عزيـ ــه ِنـ  ديوونـ
āhu barreye sefĪde xor gom dārom  
gar mardom guyand qarĪb dĪvone šode 

 

) اطراف خوسفيروستاها(   

هـاي  ژگـي   يودر آن   اسـت كـه      ييهـا يكـي ديگـر از اسـتعاره      ،  "اسـت پرنده   معشوق/ عاشق"
کـه   هـستند  ييهاجمله پرنده  از "کبک" و" کبوتر" ،"بلبل. "شودانسان بر انسان نگاشت مي    غير
  :حضور دارندن استعاره يدر ا

 
 

   ـــو ــاِق ِايـ ــوِدم د ط ـــل ب ـــا بلب  دو ت

ــرده    ــاق ک ــار ط ــنگي زده م ــي س  يک
šabā da xune vo ruz da bĪyabo 
dele mār tā qĪyāmat dāq karde 

 

  
 
 

ــبا د خ ــابوشــ ـــونه و روز د بيــ ـــ  
ــرده   ــت داغ کـ ــا قيامـ ــار تـ  دل مـ
du ta bolbol bodem da tāqe eyvo 
yekĪ sangĪ zade mār tāq karde 

 

)انيشهرستان درم، بخش قهستان، داني سيروستا(   
 
 
 

ــشي  ــا بنـ ـ بيـ ــن گــ ون و اول از وطـ    
 
 
 

ــو  ــيرين ســـخن گـ  دوم از بلبـــل شـ



٨٣  ۸۸-۷۱شناختي در كارآواهاي خراسان جنوبي، صص  بررسي استعارة هستي
گفـت هايي کـه مـادر بـا تـو مـي           سخن  

dovom az bolbole šĪrĪn soxan gu 
 

bĪyā benšĪn o yekāyek be man gu 

 

ــو   ــن گ ــه م ــک ب ــشين و يکاي ــا بن  بي
bĪya benšĪn o aval az vatan gu 
soxanhāyĪ ke mādar bā to mĪgoft 

 

) اطراف خوسفيروستاها(   
 
 
 
 

ـ    ــر دو خـ ــِدم ه ــر ب ــا کَفتَ آواز شوِد ت  
ـــاد اال ـــرِد صيـ ــه م ـــر نبين هـــي خي  

šavā da xune vo ruzā va parvāz 
ke ou tāye mora borde be šĪrāz 

 

  
 
 
 

 شَـــــوا د خونَـــــه و روزا و پــــرواز
ــيراز    ــه ش ــرده ب ــره ب ــاي ِم ــه او ت  ک
deta kaftar bodem har do xošāvāz 
elāhĪ xeyr nabĪne marde sayyād 

 

)٩: ١٣٧٧، ناصح(   
 
 
 
 
 

ــش    ــوب  شم ــال  چ ــر  مث ــد  دلب ادق  
ـ  در چمن  ١٦خوندن چو کوگي   به خوش  ارس  

labune yār čun lĪmānhāye šahdād 
be rāh raftān čo gozalhāye baqdad 

 

  
 
 
 
 

داد شــههــايانمــون ليار چــلبــون يــ  

ــه راه رفــتن چــو گــ هــاي بغــدادوزلب  

qade delbar mesāle čube šemšād   
be xoš xondan čo kugĪ dar čamanzār 

 

)٧٠: ١٣٨٨، دوست نيمه(   

  :ر خالصه کرديتوان به صورت زيباال را م يهانگاشت در مزبور يهايژگيو
  "معشوق، پرنده هستنديا /عاشق  "ةدر استعار   مي هاي مفهو نگاشت.٣جدول

  مقصد  مبدأ
  وانيح

  

  شده  نگاشتيژگيو
  انسان

  فيانسان ضع  مظلوميت  ديوان سفيح
  معشوق/ کودک  زيبا و عزيز، کوچک  آهو بره

  اري  آهسته راه رفتن  بره) گوزل(
  عاشق و معشوق  عشق  كبك/بلبل/رکبوت

ن يـ در ا .  اسـت  يکـاربرد در خراسـان جنـوب       پر يهـا گر از اسـتعاره   ي د يکي "انسان است  گل"
 يبـو ؛  است و غنچه استعاره از دختر نوجـوان       ) انسان بالغ (ار  ي گل استعاره از     عمدتاً،  استعاره

ص يتـشخ ها    گل   م  ن تما ي گل خود را ب    يتواند بو يار است و عاشق م    ي خوش   يادآور بو ي،  گل
و ) گـل سـرخ   (گـل صـدبرگ     ،  گـل اللـه   ،  گل انار ،  شدهادي ها که از آن   ييهاجمله گل از. دهد

   : از عشق استينمادخود که اندرنگ قرمزيهمگها  ن گليا. است  بادامةشکوف
 گلي مايم کـه خـورد و ريـزه باشـه          

هـاي گـوزل    به دنبـال گلـه مـيش        
be donbāle gale mĪgašte bāše 
ketabe ɂāšegĪr mĪxunde bāše 

 

ـــه مــي   ــه دنبـــال گل گــشته باشــهب  
ــقي ــاب عاش ــيکت ــهر م ــده باش خون  

golĪ mayom ke xordo rĪze baše 
be donbāle gale mĪšāye gozal 

 

)١٣٩١خرداد ، چکّهي،  خراسان جنوبيصدا(  
 

ـ  ــرادر بــ ــاري م  بـ ــل نـ ــِل گـ ود گـ  
 اگــــــر روزي م ِره دردي بگيــــــره 
ke xāhar barreye donbālĪye mo 

  ــالةکــــه خــــواهر بــــر ي م دنبــ  
  ــاري م ــربت بيم ــاره ش ــرادر بي ــه ب  ک
barādar bud gole golnārĪye mo 
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ke barādar bĪyāre šarbate bĪmārĪye mo 

 

agar ruzĪ mo re dardĪ begĪre 

 

) اطراف شهرستان خوسفيروستاها(   
 

وي خـــواهر کـــل بـــاه بـــرادر هي  
ــي   ــردم در غريبــ ــر روزي بمــ  اگــ
gole sadbarge nāzok buye xāhar 
begĪrĪ pāyeye tābute xāhar 

 

ــواهر      ــوي خ ــازک ب ــدبرگ ن ــل ص  گ
ـ  ــري پايــ ــواه ةبگيـ ــابوت خـ ر تـ  

barādar heykale bāhuye xāhar 
agar ruzĪ bemordom dar qarĪbĪ 

 

) اطراف خوسفيروستاها(  
 
 

ـ   ــد پــ ــوه بلنـ ــر کـ ــايسـ زارم مـ  
ــارم  ــه ور کنـ ــل بيايـ ــد گـ ــر صـ  اگـ
be gol čĪdan mĪyone lālezārom 
azĪ golhā nayāye buye yārom 

 

  
 

زارم بــه گــل چيــدن ميــون اللــه      
هــا نيايــه، بـــوي يــارم     گــلازي  

sare kuhe boland pāye mazārom 
agar sad gol bĪyāye var kenārom 

 

)٤٤: ١٣٨٨، دوست نيمه(   
 
 
 

ــي  ـــدا نم ـــر پي شــدشــمال صــبح اگ  
دادن بــه مجنــون ر مــياگــر ليلــي   

dahāne qončeye gol vā nemĪšod 
be donyā Īn čenĪn rosvā nemĪšod 

 

  
 
 

ــ ــان غنچـ ــل وا نةدهـ ــي گـ ــد  مـ شـ  
ــن ــا اي ــه دني ــين رســوا ن ب ــيچن شــد  م  

šomāle sobh agar peydā nemĪšod 
agar leylĪ ra mĪdādan be majnun 

 

)٢٣: ١٣٨٨، دوست نيمه(   
  "گل انسان است "ةدر استعار   مي هاي مفهو نگاشت.٤جدول 
  قصدم  مبدأ
  گل

  

    شده  نگاشتيژگيو

  انسان
  ارياندام   ف و کوچکيظر  ظاهر گل
  دختر نوجوان  نابالغ/ عمر کم  غنچه
  زن  يدهثمر/ بالغ  گل
  اريعطر    خوشيبو  بو

  عشق به برادر  رنگ قرمز  گل انار
  اريعشق به   رنگ قرمز  گل الله

  اري/ عشق به برادر  رنگ قرمز  )گل سرخ(گل صدبرگ

تـصويرسازي   در كارآواهاي خراسان جنوبي   " أ مبد ةان در حوز  انسريغ "ة از استعار  يگرينوع د 
ء يش احساسات انسان  "ةاست که استعار  شيء  ت  ئيدر ه يك مفهوم انتزاعي وابسته به انسان       

ادشـدن و   يجمله احـساسات انـساني هـستند كـه ز         از" مهر"و  " غم. "ستها آن ةازجمل" هستند
 آن تـصويرسازي شـده      يهـا يژگيرخت و و  د   مي   مفهو ةبا حوز    مي  شان در وجود آد    يماندگار

ن اسـت کـه     يمانند ا ،  گسترش يابد و ماندگار شود       مي  در وجود آد  " مهر"ا  ي" غم "يوقت؛  است
ة اسـتعار . بدوانـد شه  يـ ا در آن ر   يـ  افکنده  ي و بر دل انسان سا     ند ک  رشد يشاخ و برگ درخت   

 يزنـدگ برگرفتـه از    ،  اهـا كاررفتـه در كارآو    هاي به  استعاره ديگرمانند  ،  "استمهر درخت   /غم"
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شه و شـاخ و بـرگ       ي رشد کند و ر    ي درخت ي روستاييان است که وقت    يني ع ةو تجرب  ييروستا
  : خواهد بود خواهد داشت و ماندگاريعمر طوالن، داشته باشد

ــ ــبيــ ــا  از  در  درآ  مثــ هشل هميــ  
ــي   ــشته درخت ــم گ ــر دلُ ــرت ب ــه مه  ک
ke mehrat az delom bĪrun nemĪše 
deraxte karde šāxo bargo karde rĪše 

 

ـ     که مهـرت      شـه     ياز دلُـم بيـرون نم  
 درخِت کـرده شـاخ و بـرگ و ريـشه          
bĪya az dar darā mesle hamĪše 
ke mehrat bar delom gašte deraxtĪ 

 

) اطراف خوسفيروستاها(   
 

ردنــــت ماننــــد شيــــشَه گفــــداي  
 غــم تــو بــر ِدلُــم گــشته درختــي     
qame to az delam bĪrun nemĪša 
kešĪde šāxo bālo karde rĪša 

 

ــ   ــغ ــرون نِم ت ـــم بي ــه  مــيو از دلَ شَ  
 کـشيده شـاخ و بـال و کـرده ريــشه    
fadāye gardane mānande šĪša 
qame to bar delom gašte deraxtĪ 

 

)٣٠٨: ١٣٨٤ي، بي و شعيبرآباد(   
  "مهر درخت هستند/غم "ة استعاردر   مي هاي مفهو نگاشت.٥جدول

  مقصد  مبدأ
  درخت

  

  شده  نگاشتيژگيو
  احساسات

  غم  کردنرشد  درخت
  مهر  کردنرشد  درخت

  ا مهريگسترش غم   افتني گسترش  شهيشاخ و برگ و ر
  غم   درختيشگيهمراه هم  هيسا

کـاربرد  نيـز   " دود اسـت   غم "ةاستعار،  "درخت است  غم "ةبر استعار  عالوه،  در خراسان جنوبي  
ونـد  يپ، ت اسـ هين ناحيااز مشاغل سنتي د که خو، ي آجرپزةاين استعاره با کار در کور   . دارد
 ظـرف   مثابـة   دل بـه  ؛   فوق همراه است   ةنيز با استعار  " ظرف احساس است   دل "ةاستعار. دارد

 دل قـرار    درونكـه     شـيئي  مثابـة شود و غم به   ي مجسم م  ي آجرپز ةبه صورت کور  ،  احساس
 شـده   )دل(شـدن كـوره    شود كه موجـب سـياه     دودي تصويرسازي مي  بت  يبه ه ،   است گرفته
  :است

ــدا، خ ــم گرفتــــ داونــ ــا غــ ه دل مــ  
ــاري     ــل بک ــا حاص ــشم م ــيش چ ــه پ  ب
be kuremān ke dudo dam qerefte 
qarĪbĪ dāmanom mohkam gerefte 
 

ــه کــوره   ه دم گرفتــ ان کـــه دودمــب  
ــغري ــم گرفتـــيبـ ــنُم محکـ ه دامـ  

xodāvandā dele mā qām gerefte 
be pĪše čašme mā hāsel bekārĪ 
 

)١٣٨٩ن يفرورد،  کاريآواي، نوب خراسان جيصدا(   

نظـر  ء در يز شـ  يـ گـر ن  ي و احساسات د   يم انتزاع ي از مفاه  ياريبسي،   شناخت ة استعار يمبنابر
، "ننـگ "،  "جفـا "،  "تـرس "،  "ليـ م"،  "آرزو"و  " مـراد "تـوان از      مـي   هـا   آن ةجملاز. شونديگرفته م 

 يرسازيء تـصو  يشـ ت  بـه صـور   نـام بـرد کـه       " ريتقـد "و  " داغ"،  "فراق"،  "مهر"،  "غم"،  "آرامش"
  .  ز متصور شدي نيظرفها  آنيتوان برايشوند و م يم
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  يريگجهينت. ٣
 ذهني اسـت كـه      اي  ويژگياستعاره  ،   ليكاف و جانسون   ةمبناي نظري  بر گفتيم،گونه كه    همان

 هـاي   تـه  از نک  يکـ ي. ديـ آيوجـود مـ   به لوف نامأ دةيپدبهت ميان دو    اشم ة رابط جادياطريق  از
بـه سـمت     " خـاص  يهـا اسـتعاره " حرکـت از     يان اسـت کـه گونـه      ي ا  مقاله ي و اصل  يمحور

 يگـر آواهـا   يچهـل سـال اسـت کـه د         ــ   ي حدود س  مثالً؛  ان است يدر جر "  عام يها استعاره"
بـه نظـر    . شـود ينـدرت خوانـده مـ      ا بـه  يشود  ي خوانده نم  ي در خراسان جنوب    کار ياختصاص

ان پـس از  ي روسـتاي ي زنـدگ وةي شـ رييـ ل تغيدل ن موارد محدود هم به    ينده هم يرسد در آ    مي  
ر ييـ ن کار و به تبـع آن تغ       ي در ح  يل صوت ئو استفاده از وسا   ها     به روستا  ي ابزار صنعت  يابي راه

ن ي خاص در ايچه امروزه از کارآواها است اگرگفتني. ن برود ي آنان از ب   شةيدر نوع نگاه و اند    
بـودن برخوردارنـد و اصـوالً       ژهي و يا عام هم از گونه    ي کارآواها ،شوديمنطقه کمتر استفاده م   

در هـا   کـه از آن يوانات و پرندگانيمثالً ح؛  استيريخاص مناطق کو  ها   از آن  ياري بس يمحتوا
ن يـ وانـات خـاص ا    يح،  رنـد يگيشـکل مـ   ها   آن يمبنابرها    شود و استعاره  ياد م ها ي   ن کارآوا يا

، شيمـ ،  گـوزل ،  بره؛ ماننـد آهـو     دارنـد  يشتري آن نمود ب    مردم يمنطقه هستند که در زندگ    
،  اسـت  ين منطقـه دامپـرور    يـ  مردم ا  ي از مشاغل اصل   يکيکه  نيل ا يا به دل  ي وتر؛ا کب يکبک  

ن ي ا يدر کارآواها " گاو " واژة شود و مثالً  يموقع چراندن دام خوانده م    ها    ن کارآوا ي از ا  ياريبس
، هـا گـل .  مـردم نـدارد    ي در زنـدگ   ياوان نقش برجسته  ين ح ي چراکه ا  ، ندارد يمنطقه نمود 

هـا  اسـاس آن برهـا   د و اسـتعاره يـ آيمـ هـا    هم که در کارآوايايا محصوالت کشاورز ياهان  يگ
 ماننـد   ؛نـد يروين منطقه مـ   ياند که در ا   ياهان و محصوالت  يگ،  ها همان گل  ،شونديساخته م 

ن منطقـه   يـ  ا يواهاو مثالً در کارآ   "  شهداد يهامانيل،  پسته،  گل الله  گل انار، ،  گل صدبرگ "
ان يـ مدر. افـت ي... ش و يمگـاو  بـرنج، ،  خرما،  پرتقالي،  مرغاب  مانند اردک،  ييها  واژه توان  مين

درخت پسته نمود     و درخت بادام ،   درخت زرشک  ي خراسان جنوب  يدر کارآواها ،  زيدرختان ن 
  . دارنديشتريب

ــا ــژوهشن ي ــ پ ــا بررس ــايب ــل کارآواه ــوبي و تحلي ــان جن ــتعاري خراس ــر اس  ة ازمنظ
، ن منطقه ي ا ي کارآواها رفته در کار   به يهااستعارهکه  ن دهد    نشا  داشت ي سع يشناخت يهست

 در   کـه  ي با توجه بـه شـناخت      ن منطقه يان ا ييروستابوم مردمانش است و      ستيز از   برخاسته
 را بـر    هايـشان   هتجرب،  اند کسب کرده  مياقلن  يوانات خاص ا  ياهان و ح  ي گ کناردر و   ط کار يمح
  . دنکني نگاشت مي انسانيهايژگيو
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   وشتن پي
1. Balsa 
2. Thomas A.Green 

 کار ةتران. ۳

4. Philip M. Peek and Kwesi Yankah 
5. Marek Koreczynski 
6. Ted Gioia 
7. Work Songs 
8. Music at Work 
9. Margaret Niehaus-Sauter 
10. The Role of Music in the Life of the North American Slave 
11. George Lakoff 
12. Mark Johnsen 
13. Cognitive Metaphor Theory 
14. Physical metaphors 
15. Personification 

 کبک. ١٦

  منابع
استعاره  :در. ينا امرالله ي ت ة ترجم .»باب استعاره و مجاز    در ي شناخت ةينظر« )١٣٩٠(و  يآنتون،  بارسلونا

  .٧-٤٦ : نقش جهان: تهران.ي شناختيکرديو مجاز با رو
 سـازمان   :تهـران . کي ماخون ي روستا يشناس مردم) ١٣٨٤(ي  بيشعغالمحسين  احمد و   ديسي،  برآباد
 .ي و گردشگريراث فرهنگيم
 . سروش:تهران. راني در اييسرا ترانه و ترانه) ١٣٧٦ (احمد محمدي،  سمنانيپناه

 :رد. »در درک اسـتعاره  هـا     و قلمـرو  هـا     نقش نگاشت « )١٣٩٠ (سکويفرانس،  بانزيز ماندوزا ا  يخوزه روئ 
  . ١٨١-٢٢٢ : نقش جهان:تهران. ي فرزان سجودةترجم. ي شناختيکردياستعاره و مجاز  با رو

: ٢١ ةشـمار .  شـعر  ةينـشر . »ي درد شاعران محلـ    ي به آوا  يا اشاره« )١٣٧٦(محمدرضا  ،  محصلراشد
٢٦-٣١.  
  . ١٨-٢٤ :بهشتين و ارديفرورد. کتاب ماه هنر. »ي عاطفيازهايگاه ن جلوهيتيدوب« )١٣٨٣ (ــــــ

 کـل   ادارة: تهـران . سيمای ميراث فرهنگی شهرستان بيرجنـد     ) ١٣٨٢(زعفرانلو، رقيه و حمزه حمزه      
  .آموزش، انتشارات و توليدات فرهنگی، سازمان ميراث فرهنگی کشور

  . اطالعات:تهران. ز-آ. جلد اول. نيران زمي ايقي موسةنام واژه) ١٣٧٤ (يمهد، شگريستا
 .»چکّه«. يو خراسان جنوبي راد)١٣٩١خرداد  (ي خراسان جنوبيصدا

  . » کاريآوا«. يو خراسان جنوبي راد)١٣٨٩ن يفرورد( ــــــ
ار يـ در د: در .»رجنـد ي نهبنـدان و ب ــ   مـردم عربخانـه    يهايتي در دوب  يتأمل« )١٣٧٧(محمد  ي،  زيعز

  .٥٦ -٤٢ : روزگار.تهران. آفتاب
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 ةفـصلنام . » کـارورزان و اسـتادکاران     ةرفتـ داي از يکارآواها،  کارهاي  ترانه« )١٣٧٩( يمرتضي،  فرهاد
 .١١١-١٤٤ :١٢ و ١١شمارة  يعلوم اجتماع

 مـي    اسـال  ي جمهـور  يمايسـ  صداو :تهـران . پسند  مردم يقي بر موس  يدرآمد )١٣٨٧(مسعود  ي،  کوثر
  .رانيا  
 يهـا  تـازه  ةفـصلنام . » و اسـتعاره   ي شناخت يشناسزبان« )١٣٨١ (راد يوسفيفاطمه  ارسالن و   ،  گلفام

 .٥٩-٦٤ :)١٥ ياپيپ (٣. يشناخت
  .نيآذ  گل:تهران).  از خراسانييها ترانه (اديکلّه فر )١٣٨٨(  محسن، دوست نيمه

  . محقق:مشهد. يرجندي بةاني عاميها يتيدوب )١٣٧٧ (يمهدمحمد، ناصح
 ةشـمار . يپژوهـ  ادب. »کاف و جانـسون   يدگاه ل ياز د    مي   استعاره مفهو  ةينظر« )١٣٨٩(زهره  ي،  هاشم

١١٩-١٤٠ :١٢.  
   .فرهنگ و هنر فارس: شيراز.  فرهنگ عامهيازده مقاله در زمينة) ١٣٥٦(همايونی، صادق 
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