
 85 - 59( 1398، )2، شماره 4 سال –های ایرانی شناسی گویشفصلنامه زباندو

 2538 - 3574شاپا: 

 های ایرانیشناسی گویشزبان
 

 http://jill.shirazu.ac.ir نشانی اینترنتی مجله:
 

 یشناخت ـ ییمعنا یکردینام جانوران بوشهر و شهرکرد: رو ییمعنا یهامولکول یبررس
 

  *2فریبا قطره، 1دستناییمهناز طالبی

 ، ایرانالزهرا، تهران دانشگاه، همگانی شناسیزبان دکتری -1

 ایرانی همگانی، دانشگاه الزهرا، تهران، شناسزبان استادیار -2

 چکیده  

 مقاله: ةتاریخچ
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 98 مـاه مهر 15 پذیرش:

جانور در  35نام  ییمعنا یهامولکول ةسیو مقا یحاضر به بررس ةمقال

 هییهس شناختی-ییمعنا کردیجانور در شهرکرد بر اساس رو 35بوشهر و 

و  یبوشهر شوریگو 100پژوهش از پاسخ های ه. دادپردازدی( م2006)

 یهاچون کتابهم یمنابع نوشتار یو بررس یشهرکرد شوریگو 100

پژوهش ابتدا  نیدست آمد. در ابه داستان و مانند آن  عر،المثل، شضرب

استخراج شد،  ینام جانوران بوم انیپرکاربرد در گفتار روزمره از م یهانام

هر  یو بوم لیاص شورانیدر قالب پرسشنامه از گو ییهاسپس پرسش

نامه شپرسهای هداد لیتحل قیشد. از طر دهیجانوران پرس ةمنطقه دربار

هر  یدست آمد. سپس برابه  ییمولکول معنا چند ای کی انورهر ج یبرا

 ییربنایزهای هنام جانور و منطقه، استعار کیبه تفک ییمولکول معنا

شد. رفتار و عادت، ظاهر، هوش، غذا و عادت غذاخوردن،  ییمتناسب شناسا

از جمله  یقرارداد یو معنا یمتداع یبرجسته، معنا یهایژگیکاربرد، و

جانوران  ییمعنا یهامولکول یبندطبقه یبرا ییربنایزهای هستعارا

 «رفتار و عادت» ییربنایز ةکه استعار دهدیپژوهش نشان م جینتا .باشندمی

جانوران  ییمعنا یهامولکول فیتوص درکاربرد را  نیترشیدر دو منطقه ب

 دارد.

  

 کلیدی:های هواژ
 ییربنایزهای هاستعار

 یعیطب ییفرازبان معنا

 جانوران

 یشناخت یمعناشناس

 ییمعنا یهامولکول

  ولئمس ةنویسند 

  (  فریبا قطره) ghatreh@alzahra.ac.ir.f آدرس ایمیل: 

http://jill.shirazu.ac.ir/
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 دمهقم. 1

 ةرابط لیبه دلباشند. میانسان  رامونیپ یعیطب رامونیپ طیمهم مح یهااز بخش یکیجانوران 

آن یو رفتار یظاهر یهایژگیو ةخلقت، جانوران و مجموع یانسان با جانوران، از ابتدا کینزد

 شدر زبان هاآنمرتبط با  یهاو عبارت ابدییهستند که بشر درم مفاهیمی نیاز نخستها 

 یهایژگیبدن، و یاعضا ریچه به جانوران مربوط است، نظهر آن. نام جانوران و شودیممنعکس 

 ةدر هم شود،یکه توسط انسان بر جانوران اعمال م یخاص هر جانور و اعمال یرفتارها ،یذات

  دارند.  یکاربرد فراوانها زبان

مختلف با نام  یهاانعکاس نام جانوران و عبارت یچگونگ یبررس یبرا یمختلف یکردهایرو

جانور  35جانور در بوشهر و  35نام  ییمعنا یهاجانوران وجود دارد. در پژوهش حاضر مولکول

 .شودیم لیو تحل ی( بررس2006) 1هییهس ییمعنا یهامولکول کردیرو یدر شهرکرد، بر مبنا

که  ییمعنا یهابودن مولکولمتفاوت از لحاظ برجسته یهااست که زبان نیقابل توجه ا ةنکت 

. در هر زبان تفاوت دارندباهم  ،شودیمتبادر مها آن انیجانور واحد به ذهن سخنگو کیاز نام 

نام  ییمعنا یهامولکول یبا جانوران منطقه، برخ شورانیو نوع ارتباط گو زانیبسته به فرهنگ، م

تر است. برجسته رگید یهادر همان زبان و در زبان گرید ییمعنا یهانسبت به مولکول جانوران

و شامل  ندیآیدست مبه  یاستعار یهااز کاربرد نام جانوران در عبارت ییمعنا یهامولکول

که از نام جانوران در  ییمعنا یها. در واقع مولکولباشندمینام جانوران  ییمعنا ةیاولهای همؤلف

به  یکه از نسل هستندزبان  کی انیسخنگو دیانعکاس فرهنگ، تفکرات و عقا ،ندیآیبرم یزبان هر

 . دنرسیبه ارث م گرینسل د

 یِبوم شوریگو 100و  یبوشهر یِبوم شوریگو 100پژوهش، های هداد یآورجمع منظوربه 

پژوهش پاسخ دادند.  ةانتخاب شدند و به پرسشنام یتصادف یریگبه روش نمونه یشهرکرد

 یهاسال است. پاسخ 35کننده در پژوهش در دو منطقه حدود شرکت شورانیسن گو نیانگیم

و  یآمده بررسدستبههای هشد و داد یو بررس لیتحل اکسل یآمار افزارتوسط نرم شورانیگو

 یبوشهر هایشیدر گو نشان دهداست که  نیهدف پژوهش حاضر ا نیترشد. مهم یبندطبقه

دارد و  ییمعنا یهاند، هر جانور چه مولکولهست متفاوت کامالً میکه از دو اقل یو شهرکرد

 باهم دارند. ییهاو شباهتها منطقه چه تفاوت ود نیجانوران مشترک ا ییمعنا یهامولکول

                                                             
1. Hsieh  
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یم یبررس ییمعنا یهامولکول یمختلف در بررس یهاو پژوهشها کردیمقاله، ابتدا رو نیا در

پرداخته پژوهش های هافتیو  شدهیآورجمعهای هپژوهش، داد یآمار ةجامع یسپس، به معرف شوند،

 .شودمی

 

 ییمعنا یهامولکول یمختلف در بررس یکردهایرو .2

 معرفی ییمعنا یهامولکول یمرتبط با بررس یشناسمختلف زبان یهاکردیبخش رو نیدر ا

 کردیرو ،(1996 و1972)وبرژبیتسکا،  1یعیطب ییفرازبان معنا کردی. ابتدا رودنشومی

معرفی  ییمعنا یهامولکول کردیرو شتازانیبه عنوان پ (2007) 3و گودارد 2تسکایرژبیو

 یهامولکول یبررس رد (2009و  2006، 2005، 2001) هییهس کردیسپس بر رو ،شوندمی

 .شویممتمرکز میمختلف  یهامربوط به جانوران در زبانهای هواژ ییمعنا

 ییمعنا یهامولکول یو گودارد در بررس تسکایرژبیو کردیرو. 1-2

و  ینازبانیب یشناسیمعن ةنیدر زم یکاربرد یکردهایاز رو یکی یعیطب ییفرازبان معنا کردیرو

زبان در سراسر جهان به محک  30از  شیتاکنون در مورد ب کردیرو نیاست. ا ینافرهنگیب

 یجهان یاز معان یکوچک ةاست که هست نیادعا بر ا کرد،یرو نیآزمون گذاشته شده است. در ا

زبان ةدر هم یزبان یهاعبارت گریو دها واژه قیوجود دارد که از طر ییمعنا یهایبه نام نخست

و  یفرهنگ لیتحل یبرا یبه عنوان ابزار تواندیم ییمشترک معنا ةهست نیاست. ا انیقابل بها 

 . ردیمورد استفاده قرار گ یزبان

 یشناختزبانهای ههر زبان با مؤلف ةدهندلیتشک یاصل یهاواقع اتم در ییمعنا یهاینخست

 ایرا به کلمات ها آن توانیو نم کنندیوران درک مزبان ةرا هم ییمعنا یهاینخست نی. اندهست

 یهای( در نخست2012و گودارد،  2004 تسکا،یرژبیکرد )و فیتعر ای هیتر تجزساده یهاعبارت

 یآموزدر زبان هیاول میمفاه انیارتباط م م،یاز مفاه ایمجموعه بودنیبحث در مورد ذات ییمعنا

 ییمعنا یهای(. اصول و نخست1972 تسکا،یرژبیست )وا معنا ةیزبان و اصول اول یهایکودک، جهان

 وممفه. مثالً دهندیم لیرا تشک یزبان یهامولکول گریکدیبا  بیکه با ترک ندهست ییهامانند اتم

زبان(  یهای)نخست ییمعنا یهابا استفاده از اتم توانیاما م ست،یمشترک نها زبان ةآسمان در هم

                                                             
1.  The Natural Semantic Metalanguage (NSM) Approach 

2. Wierzbicka 

3. Goddard 
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یرا نمسر ما است(  یچه در باالکه مفهوم آسمان )آنکرد  فیتوص یاز زبان یفرد یمفهوم را برا نیا

در را ها آن ک( و کود72 :2010، 1مری)را هستندمشترک ها زبان یدر تمامها ینخست میمفاه .داند

   (.1996 تسکا،یرژبی)و ردیگیم ادی گریدهای هقبل از واژ آموزیروند زبان

و مشترک  یجهان دیبا روند،یکار مواژگان به فیتعر یبرا ییمعنا یهایجا که نخستآن از

را  یهر زبان ةیو پا یاصل هایهواژ هااین ست،ا دایشان پطور که از نامهمان باشند.ها زبان انیم

و درک  حیتوض و کارآمد در پرکاربرد میاز مفاه یامجموعه های معنایی. نخستیدهندیم لیتشک

 ییمعنا یهایچه نخست(. چنان110:  2007 تسکا،یرژبی)گودارد و و هستند دهیچیپهای هواژ

های هنیزم ،یساختار یهاعنوان بلوک به دیبا، باشندزبان  ةتفکر انسان دربار ةنحو ةندنکمنعکس

در  ییمعنا یهاینخست بیکه معنا از ترک یبه نحو ،دنکن میو ترس نییرا تع یو واژگان ییمعنا

 (.5: 2013، 2سوان) ردیگیزبان شکل م

 
 (2012)گودارد،  یسیانگل یبا نمودها یعیطب یفرازبان معنا یهاینخست ةمجموع( 1)جدول 

 مقوله در زبان انگلیسیها نخستی فارسیدر زبان ها نخستی

من، تو، کسی، مردم، چیزی/چیز، 

 بدن

I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, 

SOMETHING/ THING, BODY 
 3گرهاکنش

 KIND, PART نوع، بخش
 گرهایکنش

 4ایرابطه

این، همان، دیگری/دیگر، آن 

 دیگری

THIS, THE SAME, 

OTHER~ELSE~ANOTHER 
 5نماهاتخصیص

یک، دو، برخی، همه، خیلی، 

 بسیار، تعداد کم، مقدار کم

ONE, TWO, SOME, ALL, 

MUCH/MANY, LITTLE/FEW 
 6نماهاکمیت

 7نماهاارزش GOOD, BAD خوب، بد

                                                             
1. Riemer 

2. Swan 

3. Substantives 

4. Relational Substantives 

5. Determiners 

6. Quantifiers 

7. Evaluators 

https://en.wikipedia.org/wiki/Noun_substantive
https://en.wikipedia.org/wiki/Determiner_(linguistics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantifier_(linguistics)
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 مقوله در زبان انگلیسیها نخستی فارسیدر زبان ها نخستی

 1نماهاتوصیف BIG, SMALL بزرگ، کوچک

فکرکردن، دانستن، خواستن، 

کردن، دیدن، نخواستن، احساس

 شنیدن

THINK, KNOW, WANT, 

DON'T WANT, FEEL, SEE, 

HEAR 

 2های ذهنیمحمول

 3گفتارنماها SAY, WORDS, TRUE گفتن، کلمه، درست

افتادن، دادن، اتفاقانجام

 کردنحرکت
DO, HAPPEN, MOVE 

ها، رخدادها، کنش

 4حرکت

بودن )در جایی(، آنجا است، 

کسی(، مال من  بودن )چیزی/

 )بودن(

BE (SOMEWHERE), THERE 

IS, BE (SOMEONE/ 

SOMETHING), (IS) MINE 

، 6، موجودیت5مکان

 7مشخصه

 9و زندگی 8مرگ LIVE, DIE کردن، مردنزندگی

چه موقع/ زمان، حاال، قبل، بعد، 

زمان طوالنی، زمان کوتاه، گاهی، 

 لحظه

WHEN/ TIME, NOW, 

BEFORE, AFTER, A LONG 

TIME, A SHORT TIME, FOR 

SOME TIME, MOMENT 

 10زمان

کجا/ مکان، شنیدن، باال، زیر، 

دور، نزدیک، کنار، داخل، 

 کردن )تماس(لمس

WHERE/PLACE, HERE, 

ABOVE, BELOW, FAR, 

NEAR, SIDE, INSIDE, 

TOUCH (CONTACT) 

 11فضا

 ,NOT, MAYBE, CAN نه، شاید، توانستن، زیرا، اگر

BECAUSE, IF 
 12مفاهیم منطقی

                                                             
1. Descriptors 

2. Mental predicates 

3. Speech 

4. Actions, Events, Movement 

5. Location 

6. Existence 

7. Possession 

8. Death 

9. Life  

10. Time 

11. Space 

12. Logical Concepts 

https://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_(grammar)
https://en.wikipedia.org/wiki/Speech
https://en.wiktionary.org/wiki/action
https://en.wiktionary.org/wiki/event
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Existence
https://en.wikipedia.org/wiki/Ownership
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 مقوله در زبان انگلیسیها نخستی فارسیدر زبان ها نخستی

 1هاتشدیدکننده VERY, MORE بسیار، بیشتر

 2شباهت LIKE/AS/WAY شبیه، مانند، راه

را با  یرنخستیغ میاست که مفاه یمعن نیبه ا یعیطب یی( در فرازبان معناحی)توض ریتفس

 نی)کشتن( را به ا killفعل  تسکایرژبیمثال و یبرا م؛یکن فیزبان تعر یهایاستفاده از نخست

 :کندیم ییمعنا ةیصورت تجز

 فرد الف فرد ب را کشت.  •

 )ب( انجام داد. گرینفر د کی یرا رو یزینفر )الف( چ کی •

 )ب( در همان زمان اتفاق افتاد. یبرا یزیچ ن،ای خاطربه  •

 بر بدن )ب( اتفاق افتاد. یزیچ ن،ای خاطربه  •

 نکرد.    یزندگ گری)اتفاق( )ب( د نی)اتفاق(، بعد از ا نای خاطربه  •

است که خود  یادهیچیپ یواژگان یشامل معنا  ییمولکول معنا( 1996) تسکایرژبینظر و از

در  ،مثال ی. براکندیعمل م دهیچیپ میمفاه گریدر ساختار د ییواحد معنا کیبه عنوان 

 نیا ةکه هم میروبرو هست وانیبه نام ح ییمعنا یمانند گربه، موش و اسب با واحدها ییهاواژه

 ةواژ ،جانیاست. در ا ییمعنا یدارا ییو هر کدام به تنها باشندمی نورانجاجزو گروه ها واژه

 یزتریر یکه متشکل از معان یواژگان یمعنا کی یعنیرا دارد،  یینقش مولکول معنا وانیح

  است.

جانوران  ییمعنا یهامولکول یبررس ةدربار (2004) تسکایرژبیو کردیدر رو یفراوان هایمثال

است که  در نظر گرفته« گربه» ةواژ یرا برا ییهایبندطبقه (2004) تسکایرژبی. وشودیم دهید

در نظر  وانیح نیا یبرا ریبه شرح زو  باشندمی ییمعنا یهاشامل مولکولها یبندطبقه نیا

 .اندگرفته شده

  ظاهر؛( ت اندازه؛( پ ؛ها؛ ب( عادتاتیمراتب حاز نظر سلسله وانیح یبند( طبقهالف

 (.2007با انسان  )گودارد،  وانحی ارتباط ةنحو( چ رفتار؛( ج

 اتیجانور از نظر اشکال ح یبنددر بخش )الف( با طبقه شود،یکه مشاهده م گونههمان

                                                             
1. Intensifier, Augmentor 

2. Similarity 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intensifier


 65 دستنایی، فریبا قطره     مهناز طالبی  

  

 های ایرانی، سال چهارم، شماره دومشناسی گویشانزب                                                 1398 پاییز و زمستان

 نیبنابرا م؛یکنیم بندیطبقه جانوران مراتبموجود را در سلسله نیکه ا میروبرو هست

 . شودیدر نظر گرفته م ییمولکول معنا یگربه نوع بودنوانیح

است که در  یاهل وانیگربه ح رایز م،یندار یاضاف ییمعنا مولکول گونهچیقسمت )ب( ه در

به  زیو در خصوص قسمت )پ( ن کندیم یزندگها انساندر کنار  ایانسان و  کینزد یهامکان

انسان که این توجه بهمعتقد است که با ( 2004) تسکایرژبیگربه اختصاص دارد. و ةانداز فیتوص

. شودیموارد محسوب م گرید ینسب ةانداز نییتع یبرا یمرجع اواشرف مخلوقات است، بدن 

که فعل  ردیگیبرداشتن گربه با دو دست صورت م ییگربه بر اساس توانا یمسئله برا نیا نییتع

. در کندیم فایرا ا ییمعنا از بدن( نقش مولکول ی)بخشها ( و دستیکیزیفعل ف کیبرداشتن )

ها، دهان، ها، چشماز جمله، سر، گوش متعددی ییمعنا یهاتوان مولکولیمورد ظاهر گربه م

از  یرا در نظر گرفت. موارد یزیو ت یمانند نرم یکیزیف یهایژگیو یو برخها دم و پا

  به شرح است:( 1985) تسکایرژبیو ییمعنا یهامولکول یبندطبقه

 کنندیم یزندگها گروه با انسان نی( جانوران ا2عادات:  وان؛ینوع ح کی( 1: یبندطبقه

( بزرگ 3(؛ اندازه: دنشویم افتی کنندیم یزندگها که انسان ییهامکان کیاوقات نزد ی)گاه

   .هستندنرم  ییموها ی( دارا4را بردارد(؛ ظاهر: ها آن از یکیبا دو دست  تواندی)انسان م ستندین

در دو ها آن یها( گوش7. هستندبرجسته  یهاگوش ی( دارا6. هستندگرد  یسر ی( دارا5

 ی( دارا9. ندستینها مانند چشم انسانها آن یها( چشم8د. نسرشان قرار دار یطرف و باال

 یپاها ی( دارا11. هستند یدم بلند ی( دارا10. هستندشان در دو طرف دهان یبلند یموها

 .هستند یزیتهای هپنج ی( دارا12. هستند یصاف

 است. آمده (1)جانوران در شکل  ییمعنا یهامولکول ةدربار( 1985) تسکایرژبیو دگاهید
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 نام جانور های همؤلف ةدربار(164: 1985) ویرژبیتسکا ةینظر (1) شکل

 ییمعنا یهامولکول یدر بررس هییهس کردیرو. 2-2

نام جانوران  یدارا یهادر مورد عبارت( 1985) تسکایرژبیو دگاهیبا استفاده از د( 2006) هییهس

 کردی( رو1980)  2و جانسون  1کافیل یشناخت هایاستعاره کردیو استفاده از رو اهانیو گ

 او معتقد استاست.  کردهارائه  اهانیجانوران و گ ییمعنا یهامولکول لیتحل یبرا یدیجد

 یاز ظاهر، عادات، رفتار و روابط انسان وانینام ح یدارا یاهز مانند عبارتین ییمعنا یهامولکول

در هر  هستند. همچنین،متفاوت  گریبه فرهنگ د یو از فرهنگ رندیگینشأت م وانیبا ح

 میمفاه رای، زهستند یمرتبط با نام جانوران در ذهن مردم آن فرهنگ، قرارداد میفرهنگ مفاه

( 2214: 2006) ههسیی باور به چه. چنانشوندیر مییدچار تغ گریفرهنگ به فرهنگ د کیاز 

مثبت و خوب  یفرهنگ معان کیدر ذهن مردم  وانینام ح یو اصطالحات دارا میمفاه یبرخ

و بد  یمنف یمیمفاه گریو ممکن است همان مفهوم در ذهن مردم فرهنگ د ندنکیم جادیا

 .هستند یاردادمفهوم به صورت قر کی برای وجودآمدهبه یپس معان کند، جادیا

                                                             
1. Lakoff 

2. Johnson 
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 نام جانورهای همؤلف ة( دربار2006هسییه ) ةنظری (2)شکل 

در نظر گرفته  وانینام ح یدارا یهاعبارت یکه برا یریتعاب (1985) تسکایرژبیدر نظر و

و بر  کرد تررا کامل (2004و  1985) تسکایرژبیو ةی( نظر2006) هییهس. هستند اند، ثابتشده

اصطالح در  نیو ا میباور است که در کاربرد نام جانوران، با اصطالح نام جانور روبرو هست نیا

جا . از آنبرندیکار ماست که آن را به یوابسته به فرهنگ مردم جانورنام  یشده برانظر گرفته

 یهامولکول شوند،یم راتییدستخوش تغ گریبه فرهنگ د یمختلف، از فرهنگ میکه مفاه

 هییهس یهااز پژوهش یاریدر نظر گرفته شوند. بس یصورت قراردادبه  دیبا زین ییمعنا

 یو آلمان ینیچ یهادر زبان ننام جانورا ییمعنا یهامولکول یبه بررس (2006، 2004، 2001)

و با ها ییآها، باهمالمثلبا توجه به کاربرد نام جانور در اصطالحات، ضرب ید. وناختصاص دار

 .کندیرا استخراج م ییمعنا یهامختلف، مولکول یهانام جانور در بافت یمعانتوجه به 

جانور واحد به ذهن  کی فیکه از توص ییمعنا یهابودن مولکولاز لحاظ برجسته هازبان

شناخت و  زانی. در هر زبان بسته به فرهنگ، متفاوت دارندباهم  ،دنکنیخطور م شانانیسخنگو

متفاوت  گریبه زبان د ینام جانور که از زبان ییمعنا یهامولکولاز  یتجربه از جانوران، بعض

که نام جانور در  ندیآیدست مبه  معناهاییاز  ییمعنا یهامولکول نی. ادنشویبرجسته م ،هستند

 ةکه با واژه رابط هستند ییمعنا ةیاولهای همختلف دارد و شامل مؤلف یاستعار یهاعبارت

 ،ندیآیدست مبه  یکه از نام جانوران در هر زبان ییمعنا یهادارند. در واقع مولکول یمیمستق
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به  گریبه نسل د یکه از نسلهستند،  زبان کی انیسخنگو دیو عقا فکراتفرهنگ، تکنندة منعکس

و  2006، 2004، 2001) هییهس یهادر پژوهش ییمعنا یهامولکول یبررس ةوی. شدنرسیارث م

 هییهس یهاتفاوت دارد. در پژوهش (2007) و گودارد تسکایرژبیو یپژوهش ةویبا ش یاندک (2009

یو مفهوم فرهنگ ییآکاربرد، باهم یبر مبنا ییمعنا یهامولکول( 2009و  2006، 2004، 2001)

 ،. به طور خالصهدنشویم یبررس یمفهومهای هو معموالً در کنار استعار دنشویم ییشناسا شان

ینام جانوران گفته م ةبرجست یمعنا یهایژگیو وها به مؤلفه کردیرو نیدر ا ییمعنا یهامولکول

 گریاز د زین ییربنایزهای ه. استعاردنیآیبه دست م یو گفتار یکه از منابع نوشتار شود

مرتبط با نام  یمعان انیم ةبه رابط یو به نوع هستند ییمعنا یهامولکول فیمهم در تعرهای همؤلف

 ،سگ ییمعنا یهااز مولکول یکی ،یمثال در زبان فارس ید. براناشاره دار ییجانور و مولکول معنا

 .شودیم یبندرفتار و عادت طبقه ییربنایز ةاستعار ةدر طبق ییمولکول معنا نیاست. ا یوفادار

های هو استعار ییمعنا یها( در مورد مولکول2006) هییهس ةینمودن نظرمنظور روشن به

به  یاز فرهنگ ییمعنا یهاتا تفاوت کاربرد مولکول میپردازیچند مثال م ةبه ارائ ییربنایز

نام  یدارا هایمفهوم عبارت یبه بررس یدر پژوهش( 2006) هییآشکارتر شود. هس گریفرهنگ د

دو  نیرا که نام ا یمیپرداخت و مفاه یو آلمان نیماندار ینیدر دو زبان چ «ببر»و « گربه»

قرار داد.  لیو تحل یبه وجود آورده بودند، مورد بررس یو آلمان ینیچ شورانیگو میاندر  وانیح

 ،ینوع جانور، شکارچ کیاز، ند عبارت ینیگربه در زبان چ برای رفته کاربه ییمعنا یهامولکول

عبارت  ریدر تفس ینیچ شورانیگو، پرخور و رقاصه. گوهوسران، دروغ سروصدا،پر ف،یضع

مردم در  نشینوع تفکر و ب ةدهندکه نشان برند،یکار مذکرشده را به یهایژگیو« گربه»

 یمثبت دگاهید ینیچ شورانیگو ها،. برحسب یافتهاست وانیح نینسبت به ا ینیفرهنگ چ

 شتریب وانیح نیا یهایژگیو ریدر تفس رایذهن خود ندارند، ز رد وانیح نینسبت به نام ا

 .برندیکار مرا به یمنف یهایژگیصفات و و

 یدارا وان،ینوع ح کیاز، ند گربه عبارت یبرا آلمانی زبان در کاررفتهبه ییمعنا یهامولکول

کوچک،  ف،یضع ع،یسر ز،یتنبل، محتاط، تم رنگ،اهیس ،یسر، دم، زبان و چشم، شکارچ

یکار مذکرشده را به یهایژگیو« گربه»عبارت  ریدر تفس هازبانیپرسروصدا و چاپلوس. آلمان

. است وانیح نینسبت به ا یمردم در فرهنگ آلمان نشینوع تفکر و ب ةدهندکه نشان برند،

 یترمثبت دگاهید ،ینیچ شورانیبا گو سهیدر مقا ،یآلمان شورانیکه گو دندهها نشان مییافته

کاربرد صفات  وانیح نیا یهایژگیو ریدر تفس رایدر ذهن خود دارند، ز وانیح نینسبت به نام ا
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 تر است. به نسبت متعادلها آن دگاهیو د باشندمی ترمک یمنف اتیو خصوص

 وان،ینوع ح کی ،ینیببر در زبان چ برای کاررفتهبه ییمعنا یهامولکول گر،یطرف د از

مند، مغرور، قدرت الجثه،میترسناک، شجاع، عظ ،یسر، دهان و دندان بزرگ، مذکر، قو یدارا

 یهایژگیو« ببر»عبارت  ریدر تفس هازبانینیخطرناک، باارزش و زودرنج، است. چ ،یپرانرژ

نسبت  ینیمردم در فرهنگ چ نشینوع تفکر و ب ةدهندکه نشان برند،یکار مباال را به ةذکرشد

 یمثبت دگاهید« گربه»برخالف  ینیچ شورانیکه گودهد . نتایج نشان میاست وانیح نیبه ا

صفات و  شتریب وانیح نیا یهایژگیو ریدر تفس رایدر ذهن خود دارند، ز وانیح نینسبت به ا

در فرهنگ  وانیح نیا تیارزش و اهم زانیم ةدهندکه نشان برندیمثبت را به کار م اتیخصوص

قدرت وان،ینوع ح کی ز،ین یببر در زبان آلمان یکاررفته برابه ییمعنا یهااست. مولکول ینیچ

 یهایژگیو« ببر»عبارت  ریدر تفس یآلمان شورانیاست. گو یمند، شجاع، ترسناک، درنده و حام

نسبت به  یمردم در فرهنگ آلمان نشینوع تفکر و ب ةدهندکه نشان برند،یکار مذکرشده را به

نسبت  یتریمنف دگاهید« گربه»برخالف  یآلمان شورانیگوها، برحسب یافته .است وانیح نیا

 شورانیترس در گو جادیقدرت و ا ةدهندنشان ترشیدر ذهن خود دارند که ب وانیح نیبه نام ا

 است.

نام  ینیکه در زبان چ شودی( مشخص م2006) هییپژوهش هسهای هداد لیتوجه به تحل با

 شود،یم تلقیزبان  نیا شورانیسانان در ذهن گوگربه ةاعالء از خانواد ةنمون کیبه عنوان « ببر»

در ذهن  انسانگربه ةاعالء از خانواد ةنمون کیبه عنوان « گربه»نام  یکه در زبان آلمان یدر حال

 یهاتفاوت در کاربرد مولکول ةدهندامر نشان نیکه ا شودیزبان در نظر گرفته م نیا شورانیگو

 است. گریبه زبان د ینام جانوران از زبان یدارا یهاعبارت ریدر تفس ییمعنا

 
 جانوران ییمعنا یهامربوط به مولکول یهاپژوهش. 3

مختلف  یهاجانوران در زبان ییمعنا یهادرباره مولکول ییهاپژوهش یبخش به معرف نیدر ا

 ییمعنا یهامولکول یبررس ةنیپژوهشگران در زم نیاز پرکارتر یکی هیی. هسشودپرداخته می

 او یها؛ غالب پژوهشهستند گریکدیمشابه  باًیتقر هییهس یهاپژوهش یجانوران است، الگوها

اختصاص  یو آلمان نیماندار ینیدر زبان چ اهانیجانوران و گ ییمعنا یهامولکول یبه بررس

بتوان به شناختن و شناساندن زبان و  ییمعنا یهامولکول نیا ةسیو مقا ید تا با معرفندار
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 ةنیدر زم هییهس یهاپژوهش نیتر. مهم(1390)نخاولی،  پرداخت یو آلمان ینیفرهنگ چ

( 2014، 2009، 2006، 2005، 2001) هییجانوران عبارتند از: هس ییمعنا یهامولکول یبررس

 (. 2003)  1و جاکر هییو هس

جانوران انجام شده است؛  ییمعنا یهامولکول ةنیدر زم یکم یهاپژوهش یزبان فارس در

و  راتیدر اصطالحات، تعب« سگ» نام یمجاز یکاربرد معان یقیتطب ی( به بررس2010) یمعظم

. ه است( پرداخت2006) هییهس کردیبا استفاده از رو یو روس یفارس یهازبان یهاالمثلضرب

اصطالح و  156و  یالمثل با نام سگ در زبان فارسو ضرب صطالحا 207پژوهش،  نیا در

براساس این . اندهشد یبررس یداریشن ایمکتوب  یهااز منابع عبارت یالمثل در زبان روسضرب

 ،یارزشیب ،یپست ینام سگ در زبان فارس یبرا ییمعنا یهامولکول نیترمهمپژوهش، 

 یهامولکول نیترممه یخالف زبان فارسو پرسروصدابودن است. بر ییخودرنده ،یبداخالق

 است.  بودنمنیو خوش یوفادار یسگ در زبان روس یبرا ییمعنا

 لیو تحل یفارس یهاالمثلنام جانوران در ضرب یکاربرد مجاز ی( به بررس1390) ینخاول

نام  یدارا ةنمون 1771. پرداخته است یشناخت کردیبا روها آن ینحو یهایژگیو از یبرخ

و  کافیل یپژوهش از چارچوب نظر نیدست آمد. در ابه  یهزار مثل فارس12 یجانوران از بررس

و  یشناختهای هاستعار لیو تحل ی( در بررس2006) هییهس یلیتحل ةوی( و ش1980جانسون )

نام جانوران با  یدارا یفارس یهاالمثلتعداد ضرب نیترشیاستفاده شد. ب ییمعنا یهامولکول

و  اندمورد را به خود اختصاص داده 347، که باشندمیخر  ةخانوادهمهای هو واژ« خر» نام

 نیترشیب« سگ»است. پس از آن نام  «یو نادان هتبال»آن  ییمولکول معنا نیتربرجسته

 نیترشده و برجسته نمونه ظاهر 207دارد که در ها المثلبسامد وقوع را در ساخت ضرب

 است.  «ییخوو درنده یگریوحش»آن  ییمولکول معنا

 یزبان فارس یهاالمثلاز جانوران در ضرب یکاربرد نام برخ یبه بررس زی( ن1393) یزهاشم

 یهافرهنگ انیپژوهش از م نیپرداخته است. در ا یشناخت یمعناشناس کردیبا رو یسیو انگل

 یاهل وانینام شش ح یدارا یهاالمثلضرب ،یسیو انگل یفارس یهالغات و اصطالحات زبان

 وان،یظاهر ح ییمعنا یهاو مولکول شدهگربه، گوسفند، گاو و االغ انتخاب  ،شامل اسب، سگ

 یقرارداد میو مفاه وانیارتباط انسان با ح ةنحو ،یعادات رفتار ،ییعادات غذا ،یتیشخص یژگیو

                                                             
1. Jucker 



 71 دستنایی، فریبا قطره     مهناز طالبی  

  

 های ایرانی، سال چهارم، شماره دومشناسی گویشانزب                                                 1398 پاییز و زمستان

به  است. این پژوهش قرار گرفته لیو تحل هی( مورد تجز2006) هییهس دگاهیبر اساس دها آن

 انیو فرهنگ سخنگو یبا توجه به نقش جانوران در زندگها آن بسامد، شباهت و تفاوت یبررس

 یکه از معنا ییمعنا یهابودن مولکولاز لحاظ برجسته یو فارس یسیپرداخته است. زبان انگل

با و در هر زبان  دارند تفاوتباهم  ،دنشویم یتداع شانانیواحد در ذهن سخنگو وانیح کی

 .شودیبرجسته م وانیح کیاز نام  یمتفاوت ییامعن یهاعوامل، مولکول ریبه فرهنگ و سا توجه

 

 پژوهشهای ه. تحلیل و بررسی داد4

بوشهر  ةجانوران دو منطق ییربنایزهای هو استعار ییمعنا یهامولکول یدر پژوهش حاضر به بررس

 یفراوان یو فرهنگ ییایجغراف ،یمیاقل یهاتفاوت یدو منطقه دارا نی. اشودپرداخته میو شهرکرد 

 نیتردر جانوران دو منطقه و مهم ییمعنا یهامولکول یبررس ةنامپرسش نیتدو به منظور. ندهست

جانوران  از یفهرستابتدا  ،شودمتبادر می شورانیهر جانور به ذهن گو ةکه دربار یمفهوم نیلو او

بوشهر  ةدو منطق ستیز طیمح یهاسازمانهای هها، مقاالت و جزوموثق، کتاب از منابعهر منطقه 

منطقه  یجانورهای هو آشنا با گون لیاص شوریگو 20از ها داده نشیگز یشد. برا هیو شهرکرد، ته

از و  کنندیم یزندگ شانرامونیپ طیاز جانوران در مح کیخواسته شد که مشخص کنند کدام 

که در  یجانورهای هاز گون یممکن است برخ رایهستند، ز شدهشناخته یبه خوب مردم منطقهنظر 

 اکسل افزارنرم وارد شورانیگو یهاد. پاسخننباش شورانیگو طیاند، اکنون در محذکر شدهها کتاب

 درجانور  35بوشهر و در جانور  35 ،یجانورهای هگون نیپربسامدتر ل،یو تحل یررسب از پس وشد 

و ها از تلفظ درست واژه نانیاطم یدست آمد. برابه دوم  ةمرحل ةورود به پرسشنام یشهرکرد، برا

 یبوم شوریاز هر منطقه با کمک دو گو شانیهاو معادلها تلفظ ،هاواژه، هامعادل ییآزمایراست

 یو بوم لیاص شوریو صد گو یبوشهر یو بوم لیاص شوریبعد،  صد گو ةشد. در مرحل یبررس

 شورانگوی ازها پرسش نیمرحله ا نیکردند. در ا لیدوم را تکم ةمرحل ةنامشپرس ،یدشهرکر

هر کدام از  ست؟یچ رسدیتان منام جانور که به ذهن ةدربار یژگیمفهوم و و نیشد: اول دهیپرس

انسان است؟  یهایژگیاشاره به انسان و و یبرا یاستعار یژگیچه و ةکنندیداعجانوران ت

 .دیسیبنو د،یدانیهر جانور م ةکه دربار یهر نوع عبارت ایالمثل، اصطالح ضرب

در پرسشنامه را نداشتند، ها نوشتن پاسخ ییمسن، توانا شورانیاز گو یجا که برخآن از

ها، پرسشنامه یآورشد. پس از جمع درجو در پرسشنامه  دهیپرسها آن از کیبه  کی هاپرسش

 یهامانند کتاب یامرحله، منابع کتابخانه نیشدند. در ا لیو تحل یپژوهش بررسهای هداد
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و ها شد تا واژه یمانند آن بررس یو منابعها نامهانیپا ،یمحلهای هها، ترانها، قصهنامهواژه ،یشیگو

هر جانور  ییمعنا یهامولکول. سپس دیدست آبه  زیمرتبط با نام جانوران هر منطقه  ن یهاعبارت

و  خراجاست یمنطقه، بر طبق بسامد وقوع در پرسشنامه و منابع نوشتار کیبه تفک ییهادر جدول

( 2014، 2006، 2005) هییهس یهااست که در پژوهش نیقابل ذکر ا ةشدند. نکت یبندطبقه

: ظاهر، شودیمحدود م ییربنایز ةبه چند استعارتنها نام جانوران  ییمعنا یهامولکول یبندطبقه

 یدبنطبقه یبرا ییربنایزهای هو نوع غذا. استعار تیرفتار و عادت، ارتباط با انسان، شخص

مربوط به  ییربنایز ةاستعار ةبودن در طبقمثال بدجنس یکاربرد دارد، برا ییمعنا یهامولکول

ینم یبندطبقه نیدر ا ییمعنا یهااز مولکول یجا که برخ. از آنردیگیرفتار و عادت قرار م

ارائه  نجانورا ییمعنا یهابهتر مولکول یبندطبقه یبرا ییربنایز ةنگارندگان چند استعار گنجند،

مربوط به جانوران  ییمعنا یهامولکول یبندطبقه یبرا ییربنایزهای هاساس، استعار نیکردند. بر ا

برجسته،  یهایژگوی کاربرد، غذاخوردن، عادت و غذا هوش، ظاهر، عادت، و رفتار: از اندعبارت

 یاصل ییمعنا یاهاز مولکول یکیمثال در شهرکرد،  ی.  برایقرارداد یو معنا یمتداع یمعنا

قرار  یقرارداد یمعنا ییربنایز ةاستعار ةدر طبق ییمولکول معنا نیاست. ا بودنارزشیب« پشه»

سبک  ای یمحل زندگ لیاست که جانور به دل یخاص یژگیبرجسته، و یژگی. منظور از وردیگیم

 یمتداع یعنابرجسته است. م یژگیو کی یماه یبودن براو لغزنده زیمثال، ل یدارد؛ برا یزندگ

و در  شودیم یتداع شورانیاست که با نام جانور و رفتار و عادت جانور در ذهن گو ییمعنا

 یمفهوم نیاول یبرا شوران،یاز گو یمثال برخ ینگنجد. برا ییربنایزهای هاستعار گریدهای هطبق

را  شودیم بخرا عیکه سر یاخانه ایسست  ةخان شود،یشان متبادر مکه از نام عنکبوت به ذهن

 .جای داده شد یمتداع یمعنا ییربنایز ةدر استعارها نوع از پاسخ نیاند، انوشته

 ییمعنا یهامولکول نی. ادهدیجانوران در بوشهر را نشان م ییمعنا یهامولکول (2) جدول

 شورانیکه به ذهن گو اییژگیو ایمفهوم  ةبه پرسشنامه دربار شورانیگو یهاپاسخ یبر مبنا

 ییمولکول معنا کیتنها از جانوران  برخی. آمد دستبه  یمنابع نوشتارطور از همینو  رسدیم

مورد نظر  ییمولکول معنا ،یو منابع نوشتار شورانیپاسخ گو یمعنا که بر مبنا نیا هدارند، ب

 ییمولکول معنا چند ایاز جانوران دو  گرید یجانور دارد. برخ فیکاربرد را در توص نیشتریب

 ننشاها آن بیدارد که ترت« لجباز»و « نادان» ییمثال بز در بوشهر، دو مولکول معنا یدارند. برا

و منابع مورد  شورانیگو یهادر پاسخ یترشیکاربرد ب« نادان» ییمولکول معنا نیاول دهدیم

 دارد.« لجباز»نسبت به  یبررس
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 جانوران در بوشهر ییربنایزهای هو استعار ییمعنا یهامولکول (2) جدول

 زیربنایی ةاستعار مولکول معنایی جانوران در بوشهر

 عادت غذاخوردن پرخور بادخورک

 بز
 عادت و رفتار نادان

 عادت و رفتار لجباز

 بزلیسک
 عادت و رفتار دزد

 عادت و رفتار چاپلوس

 معنای متداعی کردنکوچ پرستو

 ظاهر زیبا پروانه

 پشه
 عادت و رفتار سمج

 ظاهر کثیف

 عادت و رفتار کند حلزون

 خر
 هوش خنگ

 عادت و رفتار پرکار

 کاربرد خوشمزه خرچنگ

 خفاش
 عادت و رفتار پرواز در شب

 عادت و رفتار تنها

 موریانه
 عادت غذاخوردن پرخور

 عادت و رفتار کنخرابخانه

 معنای متداعی پرنده قبا سبز

 غلتان سرگین
 ظاهر کثیف

 ظاهر سیاه

 سگ
 عادت و رفتار وحشی

 عادت و رفتار وفادار

 ظاهر هایشبال سنجاقک

 سوسک
 ظاهر زشت

 عادت و رفتار چندش

 شتر

 ظاهر بزرگ

 عادت و رفتار ایکینه

 هوش نفهم

 ظاهر پرتیغ تیغیجهجو

 ظاهر زشت قورباغه
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 زیربنایی ةاستعار مولکول معنایی جانوران در بوشهر

 ظاهر درشتچشم

 کبوتر
 ظاهر زیبا

 عادت و رفتار پاک

 کوسه
 عادت و رفتار خطرناک

 ظاهر بدون ریش و سبیل

 گاو
 هوش احمق

 عادت و رفتار قوی

 گربه
 عادت و رفتار نشناسنمک

 عادت و رفتار لوس

 گنجشک
 عادت و رفتار ضعیف

 ظاهر کوچک

 مار
 عادت و رفتار موذی

 عادت و رفتار گرحیله

 ظاهر دراز مارماهی

 ماهی
 کاربرد غذای خوشمزه

 ویژگی برجسته لغزنده

 ماهی مرکب
کسی که از خجالت 

 رنگش عوض شود
 ظاهر

 عادت و رفتار دورو

 مرغ
 عادت و رفتار پرحرف

 عادت و رفتار خسته

 مرغ دریایی
 معنای متداعی خوارماهی

 عادت و رفتار کوشسخت

 موش

 ظاهر کثیف

 عادت و رفتار موذی

 ظاهر کوچک

 کاربرد پرخاصیت میگو

 هزارپا
 ظاهر پاهای زیاد

 عادت و رفتار روددر گوش می

 بوشهر، در آمدهدستبه ییمولکول معنا 61 انیاز م (2)جدول  هایداده با توجه به

است. مربوط به رفتار و عادت ( % 2/44مورد ) 27با  ییربنایز ةاستعار نپرکاربردتری
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و کاربرد هر کدام با  یمتداع ی(، هوش، معنا% 8/27مورد ) 17ظاهر با  ییربنایزهای هاستعار

های ه( و استعار% 2/3عادت غذاخوردن با دو مورد ) ییربنایز ةر(، استعا% 9/4سه مورد )

قابل  تةند. نکهستکاربرد  دارای بی(،  به ترت% 6/1مورد ) یکبرجسته با  یهایژگیو ییناربیز

در  ییربنایز ةاستعار کیاز  شیب توانیم ییمعنا یهااز مولکول یبرخ یاست که برا نیتوجه ا

ة استعار ةرمجموعیهم ز توانیموش را م یبرا فیکث ییمعنا ولکولمثال م ینظر گرفت. برا

بودن( در نظر پست یرفتار و عادت )در معنا ییربنایز ةاستعار ةرمجموعیظاهر و هم ز ییربنایز

از آن استخراج  ییکه مولکول معنا یبافت یبه معناهای زیربنایی تعداد استعاره ،البته .گرفت

 شود، بستگی دارد. می

 :شودیم یجانوران در شهرکرد بررس ییربنایزهای هو استعار ییمعنا یها، مولکول(3)جدول  در

 

 شهرکردجانوران در  ییربنایزهای هو استعار ییمعنا یهامولکول (3) جدول

 زیربنایی ةاستعار مولکول معنایی جانوران در شهرکرد

 معنای متداعی رفتنراه اردک

 اسب
 رفتار و عادت نجیب

 رفتار و عادت سریع

 بره
 رفتار و عادت آرام

 ظاهر کوچک

 رفتار و عادت بازیگوش بزغاله / بز

 رفتار و عادت شوم جغد

 جوجه
 ظاهر کوچک

 رفتار و عادت ضعیف

 رفتار و عادت نادان خر

 خرگوش
 رفتار و عادت سریع

 هوش باهوش

 خروس
 رفتار و عادت متعصب

 رفتار و عادت جنگی

 رفتار و عادت آواز قشنگ سار
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 زیربنایی ةاستعار مولکول معنایی جانوران در شهرکرد

 سگ
 رفتار و عادت باوفا

 رفتار و عادت بداخالق

 شغال
 رفتار و عادت گرحیله

 رفتار و عادت کارطمع

 قاطر
 رفتار و عادت کوشسخت

 هوش نفهم

 قورباغه
 ظاهر درشتچشم

 ظاهر زشت

 کبک
 رفتار و عادت خبربی

 ظاهر زیبا

 کبوتر
 ظاهر زیبا

 رفتار و عادت معصوم

 کالغ
 رفتار و عادت خبرچین

 قراردادی معنای شومی

 گاو
 هوش نفهم

 ظاهر درشت

 گراز
 هوش نفهم

 خوردنعادت غذا پرخور

 رفتار و عادت رو و چشمبی گربه

 گرگ
 رفتار و عادت وحشی

 رفتار و عادت حریص

 گنجشک
 رفتار و عادت آزاربی

 ظاهر کوچک

 هوش نفهم گوساله

 رفتار و عادت کند پشتالک

 مار
 عادترفتار و  گرحیله

 رفتار و عادت بدذات

 رفتار و عادت تنبل مرغ
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 زیربنایی ةاستعار مولکول معنایی جانوران در شهرکرد

 رفتار و عادت غرغرو

 موش
 ظاهر کثیف

 ظاهر کوچک

 پروانه
 ظاهر زیبا

 رفتار و عادت مزاحم

 پشه
 قراردادی ارزشبی

 رفتار و عادت پرحرف

 رفتار و عادت کوشا زنبور

 ظاهر زیبا شاپرک

 عنکبوت
 رفتار و عادت ترسناک

 ظاهر دراز پاهای

 ظاهر زیبا دوزککفش

 مگس
 ظاهر کثیف

 رفتار و عادت سمج

 مورچه
 ظاهر کوچک

 رفتار و عادت پرکار

 

 ییربنایز ةجانوران در شهرکرد، استعار ییمولکول معنا 59 انیاز م (3)با توجه به جدول 

 14ظاهر با  ییربنایز یهااست. استعارهمورد  نیپرکاربردتر( % 61مورد ) 36رفتار و عادت با 

( و عادت غذاخوردن % 3/3مورد ) 2با  یمتداع ی(، معنا% 4/8مورد ) 5(، هوش با %7/23مورد )

 ند. باشمیکاربرد دارای  بی( به ترت% 6/1مورد ) یکهر کدام با  یقرارداد یمعناو 

 ییربنایز ةاستعار نیپرکاربردتر ،رفتار و عادت در دو منطقه ییربنایز ةاستعار ،یطور کل به

 بیترت است که نیقابل توجه ا ةجانوران بوشهر و شهرکرد است. نکت ییمعنا یهامولکول

 است: بیترت نیجانوران بوشهر به ا ییربنایز یهااستعاره

 یژگیو >غذا و عادت غذاخوردن >کاربرد ،یمتداع یهوش، معنا >ظاهر >و عادت رفتار

  .برجسته

 است: ریز بیبه ترت نیز جانوران شهرکرد ییربنایز یهااستعاره بیترت
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 .یقرارداد یمعنا >غذا و عادت غذاخوردن >یمتداع یمعنا >هوش >ظاهر >و عادت رفتار

 فیتوص در کاررفتهبه ییربنایز یهااستعاره کینام جانوران دو منطقه به تفک (4)جدول  در

 ییمولکول معنا چند ایدو  یکه دارا یجانوران یاند. براشده یبندطبقه ییمعنا یهامولکول

 یهاکه مولکول یانوراناند. جقرار گرفته ییربنایز یهااستعاره ةطبق چند ایدر هر دو  ند،هست

مورد  ییربنایز ةاستعار ةبار در طبق کیاست، تنها  کسانی ییربنایز ةاستعار یها داراآن ییمعنا

درشت و زشت چشم ییدو مولکول معنا یمثال، قورباغه در بوشهر دارا برای. اندنظر نوشته شده

نام جانور تنها  واردم نیظاهر است، در ا ییربنایز ةاستعار ةدر طبق مولکولاست که هر دو 

 .شودینظر نوشته م مورد ییربنایز ةاستعار ةدر طبق بارکی

 

 مشترک در بوشهر و شهرکردجانوران  ییربنایزهای هو استعار ییمعنا یهامولکول (4) جدول

 جانوران در بوشهر جانوران در شهرکرد
 ةاستعار

 زیربنایی

اسب، بره، بز، جغد، جوجه، خر، 
خروس، سار، سگ، شغال، قاطر، 
کبک، کبوتر، کالغ، گربه، گرگ، 

پشت، مار، مرغ، گنجشک، الک
موش، پشه، زنبور، عنکبوت، مگس، 

 مورچه

بادخورک، بز، بزلیسک )نوعی سوسمار(، 
موریانه، سگ،  پشه، حلزون، خر، خفاش،

سوسک، شتر، کبوتر، کوسه، گاو، گربه، 
گنجشک، مار، مارمولک، ماهی مرکب، 

 گیر، مرغ، مرغ دریایی، موش، هزارپاماهی

 رفتار و عادت

بره، قورباغه، کبوتر، گاو، گنجشک، 
موش، پروانه، شاپرک، عنکبوت، 

 دوزک، مورچهکفش

غلتان، سنجاقک، سوسک، شتر، پروانه، سرگین
تیغی، قورباغه، کبوتر، کوسه، گنجشک، جوجه

 مرکب، موش، هزارپامارماهی، مارمولک، ماهی

 ظاهر

 بادخورک، موریانه گراز
غذا و عادت 

 غذاخوردن

 کاربرد خرچنگ، ماهی، میگو -

 معنای قراردادی - کالغ، پشه

 معنای متداعی پرستو، سبز قبا، مرغ دریایی اردک

 هوش خر، شتر، گاو گوسالهخرگوش، قاطر، گاو، گراز، 

 ویژگی برجسته ماهی -

کاربرد  نیترشیب« رفتار و عادت» ییربنایز ةاستعار ،دهدنشان می (4)جدول  که طورهمان

 هایجانور و در شهرکرد، مولکول 25 ییمعنا یهادر هر دو منطقه دارد. در بوشهر، مولکولرا 
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 شورانیگو رسدیرفتار و عادت است. که به نظر م ییربنایز ةاستعار یجانور دارا 26 ییمعنا

 یزبان ةافراد جامع فیتوص یبراها آن و از کنندیم یجانوران را به دقت بررس یهارفتار و عادت

 ییربنایز ةاستعار یدارا یجانوران اهل ترشیاست که ب نیمل اأقابل ت ة. نکتکنندیاستفاده م

ارتباط  واناتیح نیبا ا میاز قد شورانیامر آن است که گو نیا لیند. دلهست رفتار و عادت

جانوران  نیا یانسان به رفتار و خلق و خو که باعث شده است ادیاند و ارتباط زداشته یکینزد

در  ییاست که کاربرد باال ییربنایز ةاستعار زی(. ظاهر ن1390 ،یکند )نخاول یترشیدقت ب

 رجانور و د 15چه در بوشهر جانوران دو منطقه دارد، چنان ییمعنا یهامولکول یبندطبقه

ظاهر هستند.  ییربنایز ةمربوط به استعار ییمعنا یهامولکول یجانور دارا 11شهرکرد 

 ةد و در طبقهستن معروف یدر بوشهر و گراز در شهرکرد به پرخور انهیبادخورک و مور

 اند. ردن قرار گرفتهمربوط به غذا و عادت غذاخو ییربنایز یهااستعاره

نداشته است اما در بوشهر شامل سه  ییکاربرد در شهرکرد مولکول معنا ییربنایز ةاستعار

در شهرکرد،  یقرارداد یمعنا ییِربنایز ةاستعار ةد. در طبقندار ییاست که کاربرد غذا یجانور

از  یاریدر بسد. نقرار دار بودنارزشیب ییو پشه با مولکول معنا یشوم ییکالغ با مولکول معنا

خر، شتر  یبوشهر گویش در .شودمیاستفاده افراد  ینادان اشاره به یجانوران برا اماز ن هاشیگو

 یهوشمربوط به کم ییمعنا یهامولکول یقاطر، گاو، گراز و گوساله دارا یو گاو و در شهرکرد

بودن باهوش ییمولکول معنا یدارا شیدو گو نیدر ااست که  یخرگوش تنها جانور ند؛هست

 ةاستعار ةاست که در طبق یدر بوشهر یماه ییمعنا یهااز مولکول یکی یاست. لغزندگ

  .گیردمیبرجسته قرار  یژگیو ییربنایز

و  ییمعنا یهابهتر مولکولة سیمقا یبرا .ندهست دو منطقه متفاوت یجانوران بوم شتریب

 سهیمقا (5)ده جانور مشترک دو منطقه در جدول  ،جانوران دو منطقه ییربنایز یهااستعاره

 .شوندمی

 

 مشترک در بوشهر و شهرکردجانوران  ییربنایزهای هو استعار ییمعنا یهامولکول (5) جدول

 نام جانوران 

 مشترک

 شهرکرد بوشهر

 زیربنایی ةاستعار مولکول معنایی زیربنایی ةاستعار مولکول معنایی
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 بز
 عادت و رفتار نادان

 رفتار و عادت بازیگوش
 عادت و رفتار لجباز

 پشه
 رفتار و عادت مزاحم عادت و رفتار سمج

 قراردادی ارزشبی ظاهر کثیف

 خر
 هوش خنگ

 رفتار و عادت نادان
 عادت و رفتار پرکار

 سگ
 رفتار و عادت باوفا عادت و رفتار وحشی

 رفتار و عادت بداخالق عادت و رفتار وفادار

 کبوتر
 ظاهر زیبا ظاهر زیبا

 رفتار و عادت معصوم عادت و رفتار پاک

 گاو
 هوش نفهم هوش احمق

 ظاهر درشت عادت و رفتار قوی

 گربه
 عادت و رفتار نشناسنمک

 رفتار و عادت نشناسنمک
 عادت و رفتار لوس

 گنجشک
 رفتار و عادت آزاربی عادت و رفتار ضعیف

 ظاهر کوچک ظاهر کوچک

 مار
 رفتار و عادت گرحیله عادت و رفتار موذی

 رفتار و عادت بدذات عادت و رفتار گرحیله

 مرغ
 رفتار و عادت تنبل عادت و رفتار پرحرف

 رفتار و عادت پرحرف عادت و رفتار خسته

 

در  ییهافراوان، تفاوت یهاشباهت رغمیکه عل شودیمشخص م (5)جدول  یاز بررس

مورد نظر وجود  ةجانوران مشترک در دو منطق ییربنایز یهاو استعاره ییمعنا یهامولکول
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مولکول  کینادان و لجباز دارد اما در شهرکرد، تنها  ییدارد. بز در بوشهر دو مولکول معنا

رفتار و  ییربنایز یهااستعاره ةدر طبق ییمعنا یهامولکول نیا ة( دارد که همگوشی)باز ییمعنا

 ةاستعار ةدر طبق ،سمج ییدو مولکول معنا یدارا یبوشهر شیاند. پشه در گوتهعادت قرار گرف

 نیا زین یدر شهرکرد است. ،ظاهر ییربنایز ةاستعار ةدر طبق ،فیو کث ،رفتار و عادت ییربنایز

 ییربنایز یهااستعاره ةدر طبق ارزشیمزاحم )رفتار و عادت( و ب ییمولکول معنا یاجانور دار

خنگ )هوش( و پرکار )رفتار و  ییدو مولکول معنا یخر در بوشهر یاست. برا یقرارداد یمعنا

 یهااستعاره ةکه در طبقدیده شد نادان  ،ییمولکول معنا کی یو در شهرکردوجود دارد عادت( 

بودن مربوط به هوش نادان یاز معنا یاست. اگرچه بخش هرفتار و عادت قرار گرفت ییربنایز

 ةاستعار نیا یبرا یترمناسب ةرفتار و عادت طبق ییربنایز ةاستعار رسد،یاست اما به نظر م

یبودن )وحشمربوط به خشن ییمعنا یهامولکول یباشد. سگ در دو منطقه دارا ییربنایز

. گیرندقرار میرفتار و عادت  ییربنایز یهاتعارهاس ةها در طبقآن ةاست که هم ی( و وفاداربودن

و در  بودنیوحش ییمولکول معنا یدر نظر داشت که در بوشهر دینکته را با نیالبته ا

منابع  یو بررس شورانیپاسخ گو انیرا از م یترشیپاسخ ب ییباوفا ییمولکول معنا یشهرکرد

 اند.داشته ینوشتار

 زیو درشت( ن یبودن( و گاو )احمق، قوو پاک و معصوم ییبایکبوتر )ز ییمعنا یهامولکول

 ةرمجموعیگربه در دو منطقه ز ییمعنا یهامولکول هستند ومشابه  باًیتقر شیدر دو گو

 ةاستعار کی ی. گنجشک در دو منطقه داراباشندمیرفتار و عادت  ییربنایز یهااستعاره

یو ب فیدر بوشهر ضع فیرفتار و عادت )ضع ییربنایز ةتعاراس کیظاهر )کوچک( و  ییربنایز

مار در دو  ییمعنا یها)رفتار و عادت( مولکول گرلهیبدذات و ح ،یدر شهرکرد( است. موذ آزار

 یپرحرف و خسته و در شهرکرد دارا ییمعنا یهامولکول ی. مرغ در بوشهر داراباشندمیمنطقه 

 یهااستعاره ةدر طبق ییمعنا یهامولکول نیا ةهمتنبل و پرحرف است که  ییمعنا یهامولکول

 .گیرندقرار میرفتار و عادت  ییربنایز

 ةدو منطق انیجانوران مشترک م ییربنایز یهاو استعاره ییمعنا یهامولکول یررسب

 یمتفاوت میهر منطقه مفاه شورانیگو یبرا زیجانوران مشترک ن یکه حت دهدیمتفاوت نشان م

که با  یارتباط زانیو نوع و م شورانیگو رامونیپ طیفرهنگ و مح ،. در واقعدنکنیم یرا تداع
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 ند.هست مؤثر میمفاه یریگجانوران دارند، در شکل
 

 گیری. نتیجه5

 35جانور در بوشهر و  35نام  ییربنایز یهاو استعاره ییمعنا یهادر پژوهش حاضر مولکول

 100و  یبوشهر شوریگو 100 یهاپژوهش از پاسخ یها. دادهشد یجانور در شهرکرد بررس

 یررسحاصل از ب جی. نتاگردآوری شداند، انتخاب شده یتصادفصورت به که  یشهرکرد شوریگو

 یبندجانوران در طبقه ییمعنا یهااز مولکول یکه برخ دهدیپژوهش نشان م یهاداده

در پژوهش  ،رو نیاز ا ؛دنگنجی( نم2006) هییتوسط هس شنهادشدهیپ ییربنایز یهااستعاره

شد که  شنهادیپ ییمعنا یهابهتر مولکول یبندطبقه یبرا یدیجد ییربنایز یهاحاضر استعاره

برجسته،  یهایژگیو عادت، ظاهر، هوش، غذا و عادت غذاخوردن، کاربرد، و فتارر :عبارتند از

 هایاست که استعاره نیپژوهش ا جیاز نتا گرید یکی. یقرارداد یو معنا یمتداع یمعنا

 انیکاربرد را در م نیترشیبوشهر و شهرکرد ب ةرفتار و عادت و ظاهر در دو منطق ییربنایز

که استفاده از نام جانوران توسط  دهدیمسئله نشان م نیدارند. ا گرید ییربنایز یهااستعاره

 بیترت ،یدارد. به طور کل گریدکیرفتار و عادات  فیتوص در ییکاربرد باال شورانیگو

 یهوش، معنا >ظاهر >جانوران بوشهر عبارت است از: رفتار و عادت ییربنایز یهااستعاره

 یهااستعاره بیترت . همچنین،برجسته یژگیوغذا و عادت غذاخوردن،  >کاربرد ،یمتداع

 >یمتداع یمعنا >هوش >ظاهر >است: رفتار و عادت بیترت نیجانوران شهرکرد به ا ییربنایز

است که  نیقابل تامل در پژوهش حاضر ا کتة. نیقرارداد یمعنا >غذا و عادت غذاخوردن

 ةاستعار نیترو عمده هستند یشتریب ییمعنا یهامولکول یدارا نیانگیبه طور م یجانوران اهل

به  توانیپژوهش م یهاافتهی گریمربوط به رفتار و عادت است. از د یجانوران اهل ییربنایز

 ییایجغراف طیمح .جانوران مشترک در دو منطقه اشاره کرد ییمعنا یهاتفاوت مولکول

 یریگشکل لیدال نیتراز مهم توانیارتباط با جانوران و رسانه را م ةو نحو زانیم رامون،یپ

 هر منطقه دانست. شورانیمتفاوت در ذهن گو ییمعنا یهامولکول
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Exploring the Semantic Molecules of Animal Names from 

Bushehr and Shahrekord: A Cognitive-Semantic Approach 
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Abstract 

The present paper examines the semantic molecules of 35 animal names in 

Bushehr and 35 animal names in Shahrekord based on Hsieh's semantic-

cognitive approach (2006). The research data was obtained from the responses 

of 100 Bushehri speakers and 100 Shehrekordi speakers and the study of 

written sources such as proverb books, poetry, stories and the like. In this 

research, frequently used animal names in the everyday speech of the two 

areas were extracted, then questions were asked in the form of a questionnaire 

from the native speakers of each region about the animals. By analyzing the 

data of the questionnaire, one or more semantic molecules were obtained for 

each animal. Then, for each semantic molecule, the corresponding basic 

metaphors were identified. Behavior and habit, appearance, intelligence, food 

and eating habits, usage, outstanding features, connotative meaning and 

contractual meaning are among the metaphors for classification of the 

semantic molecules of the animals. The results of the research show that the 

metaphor of habit and behavioral metaphor in the two regions has the highest 

frequency for describing the semantic molecules of the animals. 
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