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چکیده
» دل«حاضر به بررسی خصوصیات انعکاس مفهوممقاله

هاي فارسی و براساس نظریۀ استعاره مفهومی در زبان
پردازد و مجموعه شواهد زبانی با استفاده از اوکراینی می

توسط 1980نخستین بار در سال این نظریه، که براي 
مورد بررسی کف و مارك جانسون مطرح شدجورج ال

هاي براساس تجزیه و تحلیل استعاره. قرار گرفته است
و موجود در دو زبان، مشترکات »دل«وي کلمه مفهومی حا

هاي فارسی و سازي دل در فرهنگهایی در مفهومو تفاوت
هاي وجود مشابهت. انداوکراینی تشخیص داده شده

فراوانی که در نتیجه بررسی اصطالحات فارسی و 
گر شد گواه آن است که در نظام تعقلی اوکراینی جلوه

بخش دنیاي درونی انسان تا فارسی و اوکراینی زبانان این
در این . سازي شده استاي به طور یکسان مفهوماندازه

دل، ظرف «: اندهاي مفهومی ذیل بررسی شدهمقاله، استعاره
دل، شیء «، »دل، ماده است«، »دل، آتش است«، »است
دل، «، »دل، موجودي زنده است«، »دل، پرنده است«، »است

.»انسان است

، یاستعاره مفهومسازي، نظریۀ مفهومدل،:هاهکلیدواژ
.یشناختیزبانشناس

ادبیات فارسیعلمی گروه زبان وت أعضو هی. 1
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A comparative study of the
concept of “heart” based on the

Conceptual etaphor Theory in the
Persian and Ukrainian languages
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Abstract
Due to the great importance of the concept
of “heart” in the classic Persian literature it
has long history of studying. Therefore
comparative research of this concept in
different languages and cultures from the
linguistic perspective suggesting new
methodological instruments applied is of
considerable interest. This paper examines
specific features of the concept of ”heart”
in Persian and Ukrainian making use of the
Conceptual Metaphor Theory introduced
by George Lakoff and Marc Johnson in
1980. In the result of analysis of the “heart”
conceptual metaphors in Ukrainian and
Persian certain similarities and differences
in the conceptualization of the “heart” in
both languages and cultures have been
determined. Great number of similarities
confirms that this section of human inner
world in the conceptual systems of Persian
and Ukrainian speakers is conceptualized
in the same way.
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مقدمه
گیري پارادیم در زبانشناسی معاصر با توجه به شکل

»نسان محورزبانشناسی ا«نوین علمی با عنوان 
(anthropocentric linguistics) انسان که در آن

هاي زبانی وپدیدههترین عامل همعنوان مهمه ب
جهان و فهم زبان یکی از ابزارهاي درك خود

، تعداد تحقیقات اختصاص یافته به شودشناخته می
سازي دنیاي درونی انسان دائماً ل مفهومئمسا

این تحقیقات در بیشترین سهم . یابدافزایش می
شود که ی انجام میشناختیزبانشناسراستاي 

. باشدمی) concept(»مفهوم«اصطالح کلیدي آن 
مفهوم یک اصطالحی است که براي توضیح 
واحدهاي منابع فکري یا روانی ذهن و آن ساختار 

کند هاي ما را بازتاب میها و تجربهتعقلی که دانش
ا دار حافظه، لغت رود؛ این یک واحد معنبه کار می

lingua)فکري، نظام مفهومی و زبان مغز 

mentalis) یعنی تمام تصویر جهان بازتاب شده در
,Kubryakova).روحیه انسان است 1996: 90).

بندي مفاهیم وجود در حال حاضر چند طبقه
عد اصلی براي تشخیص نوع مفهوم باید دو ب. دارد

اوالً، به این .سازي را مورد نظر قرار داشتمفهوم
سؤال باید جواب داد که چه تعدادي از اشخاص 

آیا این .دارنداین مفهوم را در ذهن خود نگه می
یک فرد است، یا گروهی از افراد، یا یک ملت 

از این لحاظ همه مفاهیم به . است و یا کل بشریت
یا (مفاهیم فردي : شوندچند نوع تقسیم می

ثانیاً، ). یا بشري(ملّی و عمومی ؛گروهی؛)انفرادي
باید به این نکته توجه کرد که چه بخشی از 

از این . سازي قرار گرفتزندگی ما مورد مفهوم

، فرهنگ، ءنظر مفاهیم انسانی، طبیعت، اشیا
) archetypes(ژي، عواطف و مفاهیم اولیه وایدئول

)Selivanova 2006: 258(.شوندمشخص می
م موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی مفهو

و انعکاس آن در اصطالحات و ترکیبات »دل«
در زبانشناسی شناختی .باشدفارسی و اوکراینی می

هاي متفاوتی براي تحقیق مفاهیم زبانی روش
روش این کار بر تجزیه و تحلیل . وجود دارند

در دو »دل«اصطالحات و ترکیبات حاوي کلمه 
زبان استوار است که در موقع آن اکثر توجه به 

اللفظی واحدهاي مورد مطالعه داده تحتمعناي
به عالوه جهت شناسایی خصوصیات . شودمی

در دو زبان به تشخیص »دل«کلیدي مفهوم 
پرداخته شده که اصل این »هاي مفهومیاستعاره«

»یاستعاره مفهومنظریه «رویکرد در چهارچوب 
نه فقط استعارهبراساس این تئوري . کار شده است

باشد بلکه تمامی دبی و یا زبانی مییک ابزارآرایی ا
یرد چون نظام گمیرزندگی روزمره ما را درب

. داردياستعاریسرشتادراکی انسان اساساً

به عنوان یک مفهوم عمومی» دل«مفهوم 
یکی از مفاهیم عمومی، متعلق به کل بشریت »دل«

هاي دنیا ها و زبانباشد چون در اکثر فرهنگمی
یکی »دل«شریفیان . عتقاد دکتر مبه ا. موجود است

Sharifian).از مفاهیم کلیدي فرهنگ ایرانی است

در تحقیقات معاصر اوکراینی به این (248 :2008
مفهوم که یکی از مفاهیم کلیدي فرهنگ اوکراینی 

اي مبذول شود نیز توجه قابل مالحظهتلقی می
باید متذکر شد که این مفهوم که در زبان . اندداشته
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بیان شده ) sertse(وکراینی در قالب یک کلمه ا
. دل و قلب: است در زبان فارسی دو معادل دارد

همه انواع با توجه به رواج بیشتر کلمه دل در
گفتمان فارسی به جز متون پزشکی قرار بر این شد 
که در این تحقیق به تحلیل اصطالحات و ترکیبات 

.فارسی حاوي این کلمه اکتفا کنیم
ر که معلوم است کلمه دل در زبان طوهمان

خالف تواند برفارسی چند تا معنی دارد و می
معادل اوکراینی خود به برخی از اعضاي دیگر 

در . جسم انسان و مفاهیم تجریدي نیز داللت کند
هاي ذیل براي کلمه فرهنگ دکتر معین مترادف

شکم، خاطر، ضمیر، جان، : دل ذکر شده است
،معین(.وسط و غیرهروان، مغز سر، شجاعت،

دل «از همه این معانی متعدد )1546: 1375
. باشدمی»وسط«فقط داراي معنی »اوکراینی

تحلیل ترکیبات و اصطالحات فارسی حاوي 
کلمه دل نشان داده است که این کلمه در اکثر 

.قلب و شکم: رودموارد به دو معنی به کار می
قرار جاي »دل اوکراینی«همانند »دل فارسی«

باشد، که گرفتن احساسات و عواطف انسان می
ترین احساس در میان آنها عشق به عنوان اصلی

. اي برخوردار استدرونی انسان از اهمیت ویژه
بنابراین در هر دو زبان با استفاده از زبان استعاري 

، »از دست داد«توان به قول اصطالحات دل را می
، »فریفت«، »شکست«، »دزدید«، »به دست گرفت«
. و غیره»آزار داد«، »نوازش داد«

نکته جالب و قابل توجه این است که در زبان 
فارسی دو فعل مربوط به دل وجود دارد که معادل 

. دل بردن- ن دل باخت: اوکراینی شان موجود نیست

»بردن–باختن «هاي با فعل»دل«همنشینی کلمه 
عشق زبانان قدیمیدهد که در ذهن فارسینشان می

- مسابقه مفهوم) شیماي(در چهارچوب یک سناریو 

شد که در آن عاشق به عنوان بازنده و سازي می
رسد به نظر می. شدمعشوق به عنوان برنده تلقی می

زبانان که چنین برداشتی از عشق در فرهنگ فارسی
در زبانشناسی شناختی این . فرد استهمنحصر ب

هاي اساسی یاعتقاد وجود دارد که بعضی از ویژگ
توان از طریق تجزیه و تحلیل یک مفهوم را می

. هاي مفهومی تشخیص داداستعاره

و استعاره مفهومی » دل«مفهوم 
نخستین اصطالحی است که براي »استعاره مفهومی«

، زبانشناس کفتوسط جورج ال1980بار در سال 
به ، فیلسوف آمریکایی،و مارك جانسونآمریکایی

در کتاب این دو، تحت . اسی آورده شدمحافل زبانشن
»مکنییمیکه با آنها زندگیهایستعارها«عنوان 

)Lakoff, Johnson, ر نظر د«: اندآنها نوشته)1980
- اکثر مردم، استعاره صرفاً ابزار تخیل شاعرانه و آرایه

که نه به کارکرد یموضوعیاست؛ یعنیبالغيا
مول زبان مربوط زبان، بلکه به کارکرد غیرمعیمعمول

مختص يابه عالوه، استعاره عموماً خصیصه.شودیم
که سر و کارش نه با یگردد؛ موضوعیمیزبان تلق

به همین دلیل . اندیشه یا عمل، بلکه با واژگان است
کنند که بدون استفاده از استعاره یبیشتر افراد گمان م

اما اتفاقاً . مواجه نخواهند شدیبا هیچ مشکل
ایم که استعاره ما به این نتیجه رسیدهبرعکس،

روزمره را، نه فقط در عرصه زبان، یسرتاسر زندگ
بلکه همچنین در حوزه اندیشه و عمل، دربرگرفته 
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براساس آن فکر کههر روزه ما،ینظام مفهوم. است
.»بر استعاره داردیاساساً مبتنیکنیم، ماهیتیو عمل م

) http://library.tebyan.net/newindex.aspx:نک(
ندادریافتهی بر پایه شواهد زباننویسندگان این کتاب 

از انسانهر روزه یکه بخش اعظم نظام مفهوم
ندایافتهیبرخوردار است و نیز روشياستعاریماهیت

نحوه که به نحوه ادراك،یاستعاره هاییشناسایيبرا
در میان .بخشندیساختار مانساناندشیدن، و اعمال 

یی که توسط آنها براساس تجزیه و تحلیل هااستعاره
- اصطالحات انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت می

مباحثه، جنگ «: هاي ذیل را نام بردتوان استعاره
، »اشیاء هستند،تصورات«، »وقت، پول است«، »است

عشق، سفر «، »تند، ظرف هسیاصطالحات زبان«
، »عشق، جنگ است«، »عشق، بیمار است«، »است

. و غیره»زندگی، بازي است«، »زندگی، ظرف است«
اما نکته قابل توجه این است که مجموعه اینگونه 

متغیر از (هاي مفهومی براي هر فرهنگ دیگر استعاره
، ممکن است متفاوت باشد و )زبانانفرهنگ انگلیسی

در زبان نمایندگان این فرهنگ ماًاین تغییرات، الزا
. منعکس خواهد شد

در تحقیق حاضر سعی بر این است که با 
ی، تعدادي از استعاره مفهوماستفاده از نظریه 

»دل«اصطالحات و ترکیبات فارسی داراي کلمه 
و اصطالحات و ترکیبات اوکراینی داراي کلمه 

sertse ،را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
هاي مفهومی مشترك و اي استعارهمجموعه

زبانان و فارسیساختار ادراکاتمتفاوتی که ویژه 
در نتیجه . باشند مشخص شوداوکراینی زبانان می

دل، «: اندهاي مفهومی ذیل تعیین شدهاستعاره
، »دل، ماده است«، »دل، آتش است«، »ظرف است

دل، «، »دل، پرنده است«، »دل، شیء است«
.»دل، انسان است«، »موجودي زنده است

»دل، ظرف است«
هاي این استعاره مفهومی در بسیاري از فرهنگ

زبانان همانند اوکراینی فارسی. دنیا وجود دارد
زبانان دل را به عنوان یک ظرف یا مخزن و یا 

کنند که داراي ابعاد سازي میحتی مکانی مفهوم
»جا کرد«توان می»دل فارسی«در . فیزیکی است

به (»نشست«یا ) توي دل کسی جا کردن: مثال(
به (»بیفتد«تواند در آن ، چیزي می)دلم نشست

به دل کسی (»انداخته شود«یا ) دلم افتاد که
است که »فکر«در زبان اوکراینی فقط ). انداختن

را دارد و یک پیشامد یا »حق نشستن در دل«
:»اثري بگذارد«کسی می تواند در آن 

(1) v yoho sertsi zasila dumka
)در دلش فکري نشست(

(2) tse zalyshilo slid u moyemu sertsi
.)این در دلم اثري گذاشت(

داراي ته و «دل فارسی برخالف دل اوکراینی 
از ته دل «: باشد که اصطالحاتی چونمی»سر

Sharifian(»از سر دل گفتن«، »تبریک گفتن

: 2000گل یوا(»ته دلش قرص شد«،)250 :2008
به این )279: همان(»ته دلش خنک شد«، )276

:مثالً. کنندحقیقت داللت می
. از این قسم دروغی که خورده ته دلش خنک شد

). پیراهن زرشکیصادق چوبک، ... (راحت شد
توانند پر یا هر دو دل مانند یک ظرف می

در »پر«اما باید توجه داشت که کلمه . خالی باشند
تري مراتب مجازيه معنی باصطالحات فارسی 
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دلم پر : مثالً(فارسی ه ب»داشتن دل پر«: دارد
ایده کینه داشتن یا آزرده ) است؛ دل پري داشتن

در )212: 1332،پرچمی(رساند خاطر بودن را می
تواند هم از احساساتحالی که دل اوکراینی می

:مثبت و هم از احساسات منفی پر شود، مثالً
(3) yoho certse spovnilosya nadiyeyu

)دلش پر از امید شد(
(4) yoho certse spovnilosya sumom

)دلش پر از غم شد(
معانی اصطالحات فارسی و اوکراینی مربوط 

طبق فرهنگ . ندادل نیز متفاوت»خالی کردن«به
ممکن است یا »دل خالی کردن«پرچمی معنی . م
و ) ردنتوي دل کسی را خالی ک: مثالً(»ترساندن«

عقده خالی «-»دق«یا گاهی همراه با کلمه 
:)270: 2000،گل یوا(باشد »کردن

. شما باید با من کمی حوصله داشته باشید
بزرگ (....بگذارید کمی دق دلم را خالی کنم

)هایشچشمعلوي، 
- و اما باید مالحظه داشت که ترجمه تحت

:کننده نشوداللفظی اصطالحات اوکراینی ذیل گمراه
(5) yoho sertse bulo spustosheno

)دلش خالی شده بود(
(6) porojnye sertse

)دل خالی(
رود که فرد یک زمانی به کار می) 5(اصطالح 

پیشامد ناپسندي به سر برده و در حالت غصه 
از کسی بی ) 6(در مورد . خوري قرار گرفته است

. رغبت و بی عاطفه سخن به میان آمده است
زي دل به مثابه مکان یا یک اتاقی در سامفهوم

دلش «و »دلش طاقچه ندارد«اصطالحاتی چون 
شود چرا که انعکاس می»در و طاقچه ندارد

. از واجبات یک اتاق است»در«و »طاقپه«کلمات 
به عالوه وقتی که سخن از پدیده خوشایندي 

رود یا اینکه انسان روحش تازه شده باشد، دل می
منظره «، مثالً»باز شود«واند تمانند دري، می

):278: 2000،گل یوا(»گشاده شد/ دلم باز«، »دلباز
ام قدري با شما درد دل کنم بلکه کمی دلم آمده...

)دار المجانینزاده، محمدعلی جمال(....باز شود
هایی که با فعلsertseدر زبان اوکراینی کلمه 

مانند (شود با آنها همراه می»دل فارسی«
در ) و غیره»بستن«، »آویختن«، »چسبیدن«

رود چهارچوب یک عبارت استعاري به کار نمی
و در صورت احتیاج به رساندن یک تصویر معین 

براي مثال، . شوداز ابزار زبانی دیگر استفاده می
دلبسته «، »به دلم چسبید«معنی اصطالحاتی چون 

خود را (pryvyazatysyaبا کمک فعل »شدم
: شودرسانده می»دل«ا بدون کلمه و ام) بستن

(7) ya do nyoho duje pryvyazavsya
.)من به او خیلی بسته شدم(

این »دل فارسی«هاي قابل توجه یکی از ویژگی
توانند هم به آن است که احساسات و عواطف می

به دلم رحم «(»ترك بگویند«و هم آن را »وارد شوند«
از دل برود هر آن «، »از دل کسی بیرون رفتن«، »آمد

دل «در حالی که ). و غیره»که از دیده برفت
:»گیرندفرامی«را این احساسات و عواطف »اوکراینی

(8) yoho sertse ohopyla jalist’
.)رحم دلش را فرا گرفت(

»دل، آتش است«
- استعاره«زبانان دل با در ذهن اوکراینی و روسی

ر زبان فارسی نیز د. کندارتباط پیدا می»هاي آتش
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این استعاره مفهومی موجود است و در قالب تعابیر 
آتش «، »آتش زدن«هایی مانند مصطلح داراي فعل

، »جوشیدن«، »سوزاندن«، »سوختن«، »گرفتن
هاي از استعاره. کندبروز می»گداختن«، »افروختن«

هاي رنج آتش بیش از همه چیز براي وصف حالت
آتش «: شود، مثالًاده میو عذاب و درد درونی استف

دلم به «، »دل کسی را سوزاندن«، »به دل کسی زدن
اما با . و غیره»دلم کباب شد«، »سوزدحال او می

تواند تصور از نیز می»آتش گرفتن«استفاده از فعل 
در خشمگین شدن انسان انعکاس یابد، مثالً

تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزي «: المثلضرب
)230: 1384،يانور(».نگوید

که »داغ«چند اصطالح فارسی داراي کلمه 
خورد همچنین در ذهن انسان با مفهوم آتش گره می

براي بیان حسرت و غم انسان ناشی از وفات یکی 
: از نزدیکانس به کار می رود، همچون در اصطالح

یک «: ، ضرب و المثل»داغ دل کسی را تازه کردن«
:و بیت زیر»ايداغ دل بس است براي قبیله

ايیک دل نمانده است که داغش نکرده
! و راـان تـدا از میـراق، خـردارد اي فـب

)1251:1384انوري،(
طبق فرهنگ لغات شفاهی زبان فارسی، تألیف 

ناراحت «معنی »دلداغ شدن«اهللا پرچمی فعل محب
عالوه بر آن )213: 2003،پرچمی(.را دارد»شدن

هاي ش براي وصف حالتهاي آتبعضی از استعاره
و یا ) »جوشددلش مثل سیر و سرکه می«(نگرانی 

. رودبه کار می) »دل افروز شدن«(خوشحالی 
گرم «هاي متضاد تجزیه و تحلیل کاربرد صفت

هایی همراه با دل نشان داده است که فعل»سرد–
توانند معانی رسانند میکه ایده گرم بودن دل را می

در فرهنگ »دلگرم بودن«: مختلفی داشته باشند
به کاري یا چیزي شوق داشتن «لغات شفاهی معنی 

و )2003:214،پرچمی(را دارد »مند بودنیا عالقه
در فرهنگ فارسی به روسی به تصحیح یوري 

کوشا، مطمئن یا پرشور و شوق «–روبینچیک 
,Rubinchik)656 :1985(».بودن

دو جالب توجه این است که در زبان فارسی
در کاربرد –گرم و خنک –صفت متضاد 

توانند به اصطالحات حاوي کلمه دل می
براي مثال، . احساسات مثبت مشابهی داللت کنند

پرچمی (»امیدواري«یا معنی »دل گرم شدن«فعل 
را »راحت شدن، آرام گرفتن«یا معنی )214: 2003
:، مثالً)280: 2000،گل یوا(دارد

د من مریض سفارشی هستم آماما وقتی یادم می
بودند دلم گرم کنند جاي من میها آرزو میو خیلی

)بگو چهل و چهارخسرو شاهانی، (... . شدمی
توان به را می»آرام گرفتن«و اما همان ایده 
گل (رساند»دل خنک شدن«کمک تعبیر مصطلح 

: ، مثالً)279: 2000،یوا
و من شایدم یه روزي جنازه پیرزنو بیارن اونجا

)دو برادرغالمحسین ساعدي، (....دلم خنک بشه
زبانان اغلب با در ذهن فارسی»دل سرد«

تفاوتی ارتباط پیدا یماي ناامیدي و یأس و یا بیس
علی بعد از واقعه هدایت:، مثالً)280: همان(کند می

اي دلم سرد شده که دستم به هیچ کاري به اندازه
)دارالمجانینزاده، محمدعلی جمال(... . رودنمی

»آتش«در زبان اوکراینی از حوزه مفهومی 
مختلفی نظیر براي وصف احساسات و عواطف

، نگرانی و غیره استفاده عشق، هیجان، اضطراب
: به اصالحات زیر توجه شود. شودمی
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(9) garyache sertse
)دل داغ(

(10) sertse vognem vyzmetsya
)گیرددل آتش می(

(11) sertse zakypaye
)آیددل به جوش می(

(12) u nyoho polum'yane sertse.
)او دلی آتشین دارد(

ه گردد که ببه فردي اطالق می) 9(اصطالح 
. شدت عاشق شده یا کسی را دوست داشته باشد

براي بیان حالت هیجان بی نهایت به ) 10(اصطالح 
وز براي رساندن بر–) 11(رود و اصطالح کار می

در ). نظیر خشم، عشق، نفرت(یک احساس شدید 
آید که پر درباره شخصی سخن می) 12(جمله 

انرژي و به کار خود وفادار بوده، با همه شور و 
.دهدشوق و الهام آن را انجام می

در ذهن »خنک شدن دل/سرد«شیماي 
زبانان نه فقط با کاهش قدرت احساسات اوکراینی

، بلکه همچنین )13(ست تفاوتی مرتبط او بی
):14(زدگی داللت کند تواند به حالت وحشتمی

(13) yoho sertse prohololo
) دلش خنک شده است(

(14) zahololo v sertsi u kohos'
.)در دل کسی سرد شده است(

»دل، ماده است«
زبانان دل داراي مشخصات در ذهن فارسی

اللفظی مفهومی یک ماده است که معانی تحت
، »تو ریخت/ فرو/ دلم پایین «اصطالحاتی چون 

این واقعیت »دل کسی را شکستن«، »دلم آب شد«
به عبارت دیگر، تحلیل واحدهاي . کندرا تأیید می

دهد که این امکان مصطلح زبان معاصر نشان می

اي صورت یک مادهه وجود دارد که در قدیم دل ب
تو / فرو/ شد پایینتصور شده باشد که آن را می

. ریخت، آب کرد، شکست و غیره
داراي »دل فارسی«همچون »دل اوکراینی«

تجزیه و . باشدمشخصات مفهومی یک ماده می
تحلیل تطبیقی این جنبه از مفهوم مورد مطالعه نشان 

سازي آن چند تا ویژگی داده است که در مفهوم
مشترك وجود دارد که از مشابهت درك و فهم دل 

ها یکی از این ویژگی. دهدگ گواهی میدر دو فرهن
زبانان در آن است که هم فارسی و هم اوکراینی

- هاي ناشی از پیشصورت نیاز به رساندن حالت

آمدهاي ناگوار بی آنکه به این امر واقف باشند دل 
تصور ) مانند شیشه(را به عنوان یک ماده شکننده 

سی دل ک: هاي فارسیدر چنین نمونهکنند، مثالًمی
شکستگی، دلشکن؛ یا ه، دلتشکسرا شکستن، دل

:در عبارت اوکراینی زیر
(15) vin rozbyv mеnі sertse

).او دلم را شکست(

هاي مشترك انعکاس یکی دیگر از ویژگی
هاي فارسی و اوکراینی سازي دل در زبانمفهوم

یا »نرم«تواند آن است که دل مانند یک ماده می
ین ویژگی به عبارات ا. باشد»سخت«/»سفت«

: مصطلح اوکراینی زیر انعکاس یافته است
(16) vin maye m'yake sertse

)او دل نرمی دارد(
(17) yoho sertse rozm'yaklo

)دل او نرم شده است(
(18) yoho sertse z vosku

)دلش از موم ساخته شده است(
(19) vin lyudyna jorstkoserdna

.)ستاو مرد سفتدلی ا(
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درباره فرد خوش قلب و ) 16(در جمله 
در ) 17(عبارت . مهربانی سخن به میان آمده است

رود که کسی دچار احساسات صورتی به کار می
به فرد بی ) 18(اصطالح . شده و به رقت آمده باشد

بر . شودنهایت مهربان و احساساتی اطالق می
گویند که او عکس در مورد شخص بی رحم می

).19(ی دارد دلی سفت
نکته قابل توجه آن است که در هر دو زبان 

. ترکیب شود»سنگ«تواند با کلمه می» دل«کلمه
در »سنگدل«براي مثال، معادل اوکراینی کلمه 

:شودعبارت مصطلح زیر دیده می
(20) u nyoho kam'yane sertse

)او دل سنگی دارد(
»دل اوکراینی«هاي مختص یکی از ویژگی

- ها این کلمه میاست که در ذهن اوکراینیاین 

:مثالً. تواند با فلزاتی چون طال و آهن گره بخورد
(21) u nyoho zolote sertse

) او دلی طالیی دارد(
(22) u nyoho zalizne sertse

).او دلی آهنین دارد(
سخنی از فرد مهربان و ) 21(در مورد 

ي کامالًاز فرد–) 22(رود؛ در مورد دلسوزي می
منظور از دل نه ) 22(در نمونه . سالم و بردبار

. مشخصه اخالقی است بلکه همان قلب فیزیکی
شود طور که در اصطالحات زیر دیده میهمان

ممکن است تصور یخ یا آب شدن »دل اوکراینی«
:زبانان به وجود بیاوردآن را در ذهن اوکراینی

(23) u nyoho zamist' sertsya lid
)بجاي دل یخ دارداو(

(24) yoho sertse tane
)دلش آب می شود(

عاطفه و درباره انسانی بی) 23(در جمله 
) 24(که اصطالح شود در حالیسنگدل گزارش می
گردد که تحت تأثیر یک فرد یا به کسی اطالق می

واقعه خوشایندي قرار گرفته و احساسات مثبتی به 
توجه داشت که با اینجا باید .او دست داده باشد

وجود آنکه در زبان فارسی نیز اصطالحاتی مربوط 
دلش آب «نظیر (موجود است »آب شدن دل«به 
معنی آنها با معنی ) »دل کسی را آب کردن«، »شد

.متفاوت استتعابیر اوکراینی کامالً

»دل، شیء است«
هاي فارسی و هاي مشترك فرهنگیکی از ویژگی

گر شد این سازي دل جلوهاوکراینی که در مفهوم
است که دل ممکن است به صورت یک شیء 

-می»دل فارسی«عنوان یک شیء ه ب. تصور شود

تواند حجم خود را تغییر دهد و تنگ یا گشاد 
هر ). دلم تنگ شد، دلتنگ، دلگشاد: مانند(شود 

از (هاي مشابهی دو دل در صورت بروز حالت
به «ند از جایی که قرار دار) زدگیجمله وحشت

، »دل افتاده«: ، فارسیمثالً. »یابندپایین انتقال می
:؛ اوکراینی»فرو ریخت/ دلم پایین «

(25) u mene vpalo sertse
.)دلم افتاده است(

اي از آن واقعیت را که دل فارسی در پاره
گیرد موارد مشخصات یک شیء را به خود می

و »دل«هاي شامل کلمه تجزیه و تحلیل ترکیب
–پاك «، »سبک–گران «هاي متضاد مانند فتص

کند و غیره تأیید می»تاریک–روشن «، »چرکین
چرکین دلگران، سبکدل، نازکدل، پاکدل، دل: مثالً(

ها از میان این صفت). روشندل، تاریکدل و غیره
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–گران «هاي معادل فقط با صفت»دل اوکراینی«

:شود، مثالًترکیب می»سبک
(26) z vajkim sertsem ya povertavsya
dodomu

)گشتمبا دل سنگینی من به خانه برمی(
(27) z lehkim sertsem vin yshov na robotu

).رفتبا دل سبکی او سر کار می(
درباره فردي سخن به میان آمده ) 26(در جمله 

زدگی به او دست داده در حالی است که حالت غم
که در حالت درباره کسی –) 27(که در جمله 

هاي صفت. خرسندي و خوشحالی قرار گرفته است
»تاریک–روشن «و »چرکین–پاك «متضاد نظیر 

در زبان اوکراینی بیشتر به حوزه اندیشه انسان 
:شود، مثالًنسبت داده می

(28) u nyoho ne bulo brudnyh pomysliv
).او فکرهاي چرکینی نداشت(

) دل پاك(chiste sertseهرچند که اصطالح
دارد به کار »پاکدل«نیز به همان معنایی که کلمه 

:رود، مثالًمی
(29) vin zrobyv tse z chistym sertsem

).و با دل پاکی این کار را کردا(

»دل، پرنده است«
این استعاره مفهومی به تعابیر مصطلح هر دو زبان 

در زبان فارسی آن را براي . انعکاس یافته است
واطفی چون شوق، شادي و ترس در قالب بیان ع

چیز پر / دل براي فالن کس«اصطالحاتی نظیر 
:گیرند، مثالًبه کار می»زندمی) پر(

....زنداز همین حال دلم براي دریا پر می
)سفر به بیست و دو سالگیفریدون تنکابنی، (

-دیگر دلم براي دیدن تابلوهاي او پرپر می

)هایشچشمبزرگ علوي، (....زد

ذارن مخصوصن اگه بچه مردا پا بسن که می
... . نداشته باشن، دلشون واسیه بچه پر میزنه

)278: 2000گل یوا () علویه خانمصادق هدایت، (
در زبان اوکراینی نیز اگر بخواهند احساسات 
شدیدي از جمله عشق و اضطراب را توصیف 

:کنند تشبیه دل به پرنده در کار است، مثالً
(30) yiyi sertse tripotilo

)دلش پرپر می زد(
(31) yiyi sertse bylosya mov ptah u
klittsi

).زددلش مثل یک پرنده در قفس پر پر می(
اما باید متذکر شود که اگر در زبان فارسی این 
استعاره مفهومی در قالب اصطالحاتی داراي فعل 

شود، در تعابیر مصطلح ریخته می»پر زدن«
هاي این مفهوم توسط فعل) 31(و ) 30(ی اوکراین

»bytysya«و»tripotity« که واجد جزء معنایی
.شوداست رسانده می»پر پر زدن مثل پرنده«

»دل، نبات است«
در هر دو زبان تعابیر مصطلحی وجود دارند که در 

جلوه داده »دل، نبات است«آنها استعاره مفهومی 
عاره مفهومی را در در زبان فارسی این است. شودمی

توان دید که در آن می»دهددلم بار نمی«اصطالح 
تواند مثابه درختی تصور شده است که میه ب»دل«

- دل«اللفظی کلمه تحلیل ترجمه تحت. بار بدهد

»شکفتن«دهد که فعل همچنین نشان می»شکفته
که در ذهن انسان با دنیاي نباتات ارتباط بیشتري 

رود براي وصف آن به کار میاًکند و اکثرپیدا می
:مثالً. نسبت داده شود»دل«تواند به میمجازاً
غم است عزیزان چه واقعه است؟ها پر ازدل
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یک دل شکفته نیست، خوشی در جهان کجاست؟                                                          
)1251: 1384انوري ()نظیري(

:این استعاره مفهومی را در اصطالحدر زبان اوکراینی 
(32) sertse v'yane

)شوددل پژمرده می(
رود که کسی بینیم که در مواقعی به کار میمی

هایی مانند نگرانی و اضطراب قرار در حالت
طور که دیده شد در زبان همان. گرفته باشد

گلی «اوکراینی این استعاره مفهومی توسط تصویر 
. گر شده استجلوه»شودکه پژمرده می

»دل، موجودي زنده است«
موجودي «هاي ویژگی»دل«زبانان در ذهن فارسی

انجام دهد »حرکاتی«داراست که قادر است »زنده
اي از موارد غیر ارادي و خارج از کنترل که در پاره

، »آمدن«، »رفتن«آید، از جمله فرد به نظر می
الحاتی این خصوصیت دل در اصط. و غیره»رمیدن«

دلم «، »افتددلم به قیلی ویلی می«، »دلم رمید«مانند 
دلم توي دلم «، »دلم پیش اوست«، »از دست رفت

:مثالً. شودو غیره دیده می»آمددلم نمی«، »نیست
....هم بزنممدتی دلم نیامد کیفش را بر

)سر و ته یک کرباسزاده، محمدعلی جمال(
طور ه ب“sertse”در زبان اوکراینی کلمه 

هاي حرکتی نظیر رفتن و آمدن معمول با فعل
هایی شود اما در صورتی که حالتترکیب نمی

چون اضطراب و یا نهایت شادي به فرد دست 
:مثالً. »از سینه بیرون بجهد«تواند دهند دل میمی

(33) yiyi sertse led' ne vystrybuvalo z
grudey

.)بیرون بجهددلش نزدیک بود از سینه(

»دل، انسان است«
هاي مفهومی نه فقط ویژگی» دل«در هر دو زبان 

تواند به نیابت را دارد بلکه می»یک موجود زنده«
در بسیاري از موارد . »اعمالی انجام دهد«انسان 

خطاب شاعران . دل به مثابه صاحبش تلقی شود
:شود، نظیرفارسی به دل فراوان دیده می

تدال تا بزرگی نیاري به دس
ان نشاید نشستـاي بزرگـبه ج

)511: 1384انوري ) (نظامی(

ها نیز دل المثلدر بعضی اصطالحات و ضرب
دل به دل «(رود به معناي خود انسان به کار می

دل آنجا گراید که «، »دل به دل راه دارد«، »رود
زبانان عجیب به نظر فارسی). »کامش رواست

برود باید از آید که اگر از میل و آرزو سخن نمی
دلم / خواهددلم می«(استفاده شود »دل«کلمه 

دل نخواسته عذر «، »کام دل گرفتن«، »خواهدنمی
- می»دل فارسی«همانند انسان ). و غیره»بسیار

تر است هر دل خسته«: ، مثالً»خسته شود«تواند 
)515: 1384انوري (.»تر استکه دل بسته

دل انگار آید که اما اغلب این تصور پیش می
به طور مستقل و حتی بر خالف میل و اراده 

دلم «اصطالحاتی چون . »کندعمل می«صاحبش 
هر چه دل آهنگ کند دست اجرا «، »دهدراه نمی

دلم غنج «، »روددلش براي چیزي غش می«، »کند
دلم «، »دلم از حال رفت«، »دلم حال آمد«، »زندمی

غیره و »دلم ترس برداشته«، »آرام گرفت/ قرار
.باشندآشکارا گواه این واقعیت می

اگر تعابیر مصطلح اوکراینی زیر را مورد 
: توجه قرار بدهیم

(34) sertse zagovorylo
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)دل به گفتگو در آمد(
(35) sertse spivaye

)خوانددل آواز می(
(36) sertse zasnulo / movchyt'

)ساکت است/ دل خوابش گرفت(
(37) sertse chuye

)کنددل حس می(
(38) sertse vishchuye

)کندبینی میدل پیش(
-عمل«تواند نیز می»دل اوکراینی«بینیم که می

دار را انجام بدهد که خاص موجودي عقل»هایی
رود که موقعی به کار می) 34(اصطالح . باشدمی

باید توجه داشت که در . فرد عاشق شده باشد
»صحبت کند«اند تومی»دل«زبان فارسی نیز 

دهد ، دلم گواهی می...گه کهدلم بهم می: مثالً(
اما در چنین موارد سخنی از عاشق شدن در ...) که

:مثالً. میان نیست
....دهد که چشم زخم باشددلم گواهی نمی

)280: 2000،گل یوا() دارالمجانین، زادهجمالمحمدعلی (
استعداد سخن «آن واقعیت را که دل فارسی 

» کلمات«را دارد و در آن ممکن است »تنگف
دل اگر با «هایی مانند المثلداري شود، ضربنگه

»هر چه گوید زبان بود بی کار/ زبان نباشد یار 
دل پر سخن و زبان ز «و )512: 1384،انوري(

)514: همان(. کنندتأیید می»گفتن شده الل
–35(تعابیر مصطلح اوکراینی ذکر شده باال 

دل اوکراینی در : باشندمعانی زیر میبه) 38
که ) 35(کند موقعی شروع به آواز خواندن می

- حالت خوشحالی و شادي به انسان دست می

در صورتی که فرد نسبت ) 36(از اصطالح . دهد
به کاري یا چیزي بی تفاوت شده باشد استفاده 

به هم ) 38(و ) 37(معانی اصطالحات . شودمی
روند نها موقعی به کار مینزدیک است و هر دو آ

کند که یک واقعه ناگواري در که شخص حس می
هاي تقریبی فارسی دو اصطالح معادل. پیش دارد

به دلم برات «و »...دهد کهدلم گواهی می«آخر 
: باشند، مثالًمی»...شده که

دفعه آخر انگار به دلم برات شده بود که 
) گدادي، غالمحسین ساع(....شودکارها خراب می

)282: 2000،گل یوا(
دل «: تقریباً(serden'koدر زبان اوکراینی کلمه 

به عنوان خطاب به افراد محبوب بسیار ) »عزیزم
هاي اغلب با فعل»دل اوکراینی«. متداول است

pryimaty)پذیرفتن ( وvidvertatysya) رو
:شودترکیب می) گرداندن

(39) ya by rada, da sertse ne pryimaye

)پذیردشدم و اما دلم نمیخوشحال می(
(40) moye sertse vidvernulosya vid
nyoho

)دلم از او رو برگرداند(
»دل اوکراینی«که حاکی از آن است که 

مشخصات مفهومی انسان را »دل فارسی«همانند 
هایی مختص انسان را عمل»تواندمی«دارد و 

روشن دیده طور ه ب) 39(در جمله . انجام دهد
انگار برخالف اراده »دل اوکراینی«شود که می

.»کندرفتار می«صاحبش 

گیرينتیجهبحث و 
در این مقاله سعی بر این شده است که نشان بدهیم 

- می»یاستعاره مفهومنظریه «چگونه با استفاده از 

توان مفاهیم کلیدي دنیاي درونی انسان را مورد 
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یل شواهد زبانی از تجزیه و تحل. بررسی قرار داد
دهد زاویه زبانشناسی شناختی به ما این امکان را می

سازي دنیاي بیرونی و که به خصوصیات مفهوم
اي از درونی انسان که همیشه به مثابه نماینده

. شود پی ببریمفرهنگ منحصر به فرد خود تلقی می
هاي شناختی در تحقیق حاضر بر مبناي روش

- ك و متفاوت مفهومهاي مشتربعضی از ویژگی

ترین مفاهیم دنیاي سازي دل به عنوان یکی از مهم
–فارسی و اوکراینی –درونی انسان در دو فرهنگ 

هاي فراوانی که در وجود مشابهت. اندمشخص شده
- نتیجه بررسی اصطالحات فارسی و اوکراینی جلوه

گر شد گواه آن است که در نظام تعقلی فارسی و 
ن بخش دنیاي درونی انسان تا اوکراینی زبانان ای

و سازي شده استطور یکسان مفهومه اي باندازه
این به نوبه خود شاهدي است بر این واقعیت که در 

از –فارسی و اوکراینی –هاي قدیم دو ملت زمان
هاي شناخت جهان لحاظ فرایندهاي اندیشه و شیوه

.انداز تشابه قابل توجهی برخوردار بوده
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