
 ویش لری بختیاری:برگرفته از نام جانوران در گهای  صفتبررسی ساختاری و معنایی 

 محیطی شناسی زیست تحلیلی در زبان

 دهیچک

 ۀمنطق مِیو اقل عتیارتباط با طب شوران،یگو رامونیپ طی. محاند لیدخ یزبان ۀها در جامع واژه یِریگ در شکل یمختلف عوامل

 انیارتباط م یاست که به بررس دیجد یکاربرد یها شیاز گرا یکی یطیمح ستیز یشناس بانز. اند عوامل نیازجمله ا یزندگ

با توجه به  دارد؛ یعیطب یها بوم ستیدر ز یتنوع فراوان رانی. اپردازد یآن زبان م شورانیگو یِاجتماع-یعیطب طیزبان و مح

از رهگذر  یتوجه قابل جیبتوان نتا رود یانتظار م امونشان،ریپ یها بوم ستیدر گذشته با ز ژهویبه ران،یارتباط تنگاتنگ مردم ا

سپس  شود، یپرداخته م یطیمح ستیز یشناس زبان فیو توص یحاضر ابتدا به معرف ۀآورد. در مقال دست بهها  تعامل نیاۀ مطالع

مورد  یاریبخت یلر شیگو پرندگان و حشرات( در ،یوحش واناتیح ،یاهل واناتیح کِیتفک برگرفته از جانوران )به یها صفت

. رود یم کار بهجسم و رفتار انسان  فیتوص یبرا یاستعار صورت بهبرگرفته از نام جانوران،  یها صفت نیا .رندیگ یقرار م یبررس

آمد.  دست به یبوم شوریگو 4 ۀاز مصاحبه و ضبط گفتار روزمر یمنابع گفتار نیزو  یپژوهش از منابع نوشتار یها داده

 ۀدهند گوناگون افراد، نشان اتیخصوص فیدر توص شان یاستعار یها و معناها واژه نیا دهد یپژوهش نشان م نیا های افتهی

 است. رامونشانیپ طیجانوران مح یخو و و خلق ها یژگیدر و شورانیتأمل گو

 .یاریبخت یلر ،یمفهوم ۀصفت، استعار ،یطیمح ستیصرف ز ،یطیمح ستیز یشناس زبان :ها دواژهیکل

 مقدمه -1

 دهۀدر  ،نروژی -مریکاییآشناس  ، زبان2یکی از رویکردهای کاربردی است که با مطالعات هاگن 1محیطی شناسی زیست زبان

3بوم زیست ،زبان و محیط زیست میان رابطۀی گذاشت. هاگن با اشاره به ختشنا هفتاد میالدی، پا به عرصۀ مطالعات زبان
زبانی  

های اخیر  این رویکرد در سال (.5: 4،2002نتعریف کرد )استفنس« ان خاص و محیطتعامل بین یک زب مطالعۀ»صورت  را به

های مختلف علوم مطالعه  اقبال زیادی یافته است و پژوهشگران زیادی در سراسر جهان بر روی این رویکرد و ارتباطش با حیطه

( 1131-1884) 5ساپیرسی دارد. شنا ندر زبادیرینه  سابقۀپیرامون زبان و محیط اجتماعی و فرهنگی  مطالعه البته کنند. می

خاص ارتباط میان زبان و محیط زندگی را بررسی کرد و نشان داد چگونه عوامل  طور بهشناسانی است که  جزو نخستین زبان

ه اشاره به این نکت« 6زبان و محیط زیست»ای با عنوان  (. وی در مقاله2: 1310پور،  )احمدیکنند  بیرونی در زبان نمود پیدا می

ماهیتی زیستی و محیطی دارد. انسان  دهند و خود اجتماع نیز را بازتاب میات محیط تأثیرترین  که عوامل اجتماعی ساده کرد

ساپیر محیط زیست را شامل  ،دهد. از این رو کند، با آنها تعامل دارد و به آنها واکنش نشان می درون این عوامل زندگی می

ب و هوا، محیط طبیعی و مانند آن( و عوامل اجتماعی )هنر، مذهب، معیارهای قومی و نوع حکومت( عوامل فیزیکی )جغرافیا، آ

یابند و  افراد بازتاب میدوی این دسته عوامل در زبان  دهند. هر کند که تفکر و حیات افراد آن جامعه را شکل می معرفی می

 گذارد. می تأثیرمادی بر زبانشان  طور بهمحیطی آنها  پیشینۀ

های اخالقی و  اند، آنها بسیاری از صفت زیادی داشته های بسیار دور تاکنون، در زندگی انسان نقش جانوران، از گذشته

کردن  کردن و آسان انسان برای ملموس .را با خود همراه دارند مانند ذکاوت، حماقت، شجاعت و جز آن های انسانی ویژگی

برگرفته از  محیطیِ های زیست صفتتا  شود  حاضر تالش می ۀمقالدر  کند. ه میبرخی از مفاهیم انسانی از جانوران استفاد

محیطی در چند گروه  های زیست صفتاین  .قرار گیرند بررسی و تحلیل مورد استعاری لحاظ ساختاری و معنایازجانوران 
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ساختار واژگانی و معنی استعاری  ازنظرشوند و هر واژه  بندی می طبقه پرندگان و حشرات()حیوانات اهلی، حیوانات وحشی، 

 شود. بررسی و تحلیل می

 گویش لری بختیاریدربارۀ  -1-1

بازماندۀ فارسی میانه است  ،های لری و فارسی به همراه دیگر گویش ،های جنوب غربی ایران و جمله گویشگویش بختیاری از

های پهلوی  و تطبیق واژه از مقایسه ،(15: 1312یان )کرم باورِ هب(. 112: 1311، که خود بازماندۀ فارسی باستان است )طاهری

به  کم دستبودن این گویش را  های غرب ایران است که باستانی ترین گویش آید که گویش لری یکی از کهن لری چنین برمی و

 گویش لریدر ، ه استاز آنجا که زندگی عشایر لر با زمین و دام پیوندی عمیق داشت برد. پارت و ساسانی عقب می ۀدور

(. 145: 1315پور و خرمی،  )مسیحی وجود دارد محیط پیرامون گویشوران های دهدیپفراوانی برای توصیف  های ها و واژه صفت

استفاده  های گوناگون توان از صفت ک پدیده میه برای توصیف یکهای فراوانی است؛ چنان دارای صفتگویش لری بختیاری نیز 

ست. آنهاهای بسیار ظریف هستند و تنها گویشور بومی قادر به درک  شناسی دارای تفاوت معنیکاربردشناسی و  ازنظرکرد که 

مشاهده شد که  )با تمرکز بر گویش لری بختیاری استان چهارمحال و بختیاری( های گویش لری بختیاری بندی واژه در طبقه

مقدم و  شریفی اعتقادِ بوم این منطقه است. به یستدر این گویش وجود دارند که متأثر از محیط زیست و زگوناگونی های  صفت

های ظاهری، خلق و خو، رفتار و جثۀ حیوان و برداشت  ها با توجه به ویژگی ها در گویش ( بعضی از صفت142: 1312ندیمی )

کشاورزی و طبیعت، رسد ارتباط نزدیک مردم این منطقه با  نظر می به یا تصور جامعۀ انسانی از آن حیوان شکل گرفته است.

 ها در گفتارشان شده است. این واژه از در گذشته( منجر به ساخت و استفاده ویژه دامداری )به

 چارچوب نظری  -2

بر این باورند که زبان با جهان و محیط اطراف ارتباط تنگاتنگ دارد؛ بدین ( 2003) 1محیطی چون مولهاسلر شناسان زیست زبان

ها  زبان، ( معتقد است2: 2003) رلسازد. در واقع مولهاس زد و هم، محیط اطراف ما زبان را میسا معنی که هم، زبان جهان را می

توان  می شدن توسط محیط زیست هستند. تالقی زبان و محیط زیست را  زیست و ساخته  بین ساختن محیط ای ترکیب پیچیده

ای است که کدهای زبان مورد نظر را فراهم  مطالعۀ تعامل زبان و محیطش دانست که در این رویکرد محیط زبان جامعه

را بر سر   که هاگن اصطالح زبان و محیط زیست (، از زمانی10: 2002و همکاران ) 2باور بارون به(. 325: 1122 ،کند )هاگن می

حفظ  های مرتبط با زبان و شناخت، چگونگی ها انداخت، این اصطالح و بالطبع مطالعات پیرامونش پا به عرصۀ حیطه زبان

 .زبانی گذاشت آموزی کودک و تحول  ریزی و سیاست زبانی، زبان های زبانی، برنامه ، تنوعانقراضهای در حال  زبان

اشاره کردند و امکان  «محیطی صرف زیست» ای به اصطالحِ ( در مقاله2000) 3برای نخستین بار استفنسن و باندزگارد

صورت  زمینه در این یقابل توجه کاربردیِ  رسد از آن زمان تاکنون پژوهش نظر می بررسی چنین رویکردی را مطرح کردند. به

د: واژگان، شو آن آشکار می گوید، تأثیر محیط بر زبان در سه جنبۀ ( می13: 1112که ساپیر ) چنان ،طور کلی به نگرفته است.

ها،  ایده گذارد. واژگان هر زبان، انبار مایش میرا به ن تأثیرنظام آوایی، دستور )صرف و نحو(. در این میان، واژگان آشکارا این 

نگ تواند فره ند. بنابراین واژگان هر زبان میک معطوف میبه خود هایی است که ذهن اهل آن زبان را  ها و مشغله مندی هعالق

های طبیعی  و پدیدههای گیاهان، جانوران  زیرا هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی خود، گونه ،اهل آن زبان را نیز نشان دهد

قسب، کبکاب، مینایی، سیسی، )سی نام  کم بی کشور برای انواع خرما دستجنودر مناطق  برای نمونه،فردی دارد.  منحصربه

رزک کاشان برای انواع گالبی ب ۀدر منطق و ((3: 1321، صفاریحلَو، سروری، زندنی، خشن خار، استک سرخو، خاصویی و ...)

میوه، گالبی، گونجانی و اَمرود( وجود دارد. کسانی که با این اقلیم و محصوالت آشنا  ، ترشه، شاهپنج نام )حسینی کم دست

شناسی  ( در چارچوب زبان1314) و همکاران قطره اعتقاد به .شناسندرا با یک نام ب  نیستند، ممکن است انواع خرما و گالبی

هایشان  سازی این گویشوران از جهان خارج و تبلور آن در واژهمحیط زیست طبیعی بر شناخت  تأثیرتوان به  محیطی می زیست
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 لف برای بیان مفاهیمی مشخص )برای مثالهای مخت هایی را که در گویش توان ساختار صرفی واژه پی برد. همچنین، می

های شناختی میان  ایسه کرد و از این طریق به تفاوتروند با یکدیگر مق می کار بهها، روابط خویشاوندی و مانند آن(  رنگ

بوم یعنی همان  به بررسی ارتباط مستقیم زبان با زیست محیطی صرف زیست ها دست یافت. گویشوران هرکدام از آن گویش

این رویکرد این است که دستاوردهای ترین  پردازد. یکی از مهم زندگی، آب و هوا و گیاهان و جانوران می پیرامون محیط

ها بسته  ها و زبان را بررسی کند. گویش آنهامعنایی  راتآوری و تغیی ها جمع ها و گویش را در زبانبوم  های مرتبط با زیست واژه

 طور که قطره ند. همانا ها متفاوت بومی در این نوع واژه های زیست کدام از مؤلفهبوم و تغییر در هر اطشان با زیستبه میزان ارتب

ها غیرقابل انکار است و چنین  طبیعی در تنوع لهجه، گویش و صرف زبان نقش محیط زیست ،کنند ( بیان میهمان) و همکاران

توان  محیطی متوسل شد، زیرا می ای به صرف زیست های محلی و منطقه رسد که باید برای یافتن دلیل تنوع گویش نظر می به

 نحوی با توجه به تغییر اقلیم پرداخت. -های صرفی به بررسی تفاوت ب این رویکرددر چارچو

ثر بر زبان ارائه ؤم دادن عوامل منطقی مختلفِ ن( برای نشا1113) 2و دور 1بنگست که توسط ا ، الگویی1شکل شماره 

 ه است.شد

   
 (1113بنگ و دور ) برگرفته از ثر بر ایجاد یا تغییر واژهؤعوامل م بعدیِ سه الگوی :1شکل 

 

عد عوامل واژه عوامل و فیلترهای متفاوتی وجود دارد. بُ گیری و تغییر یک برای شکل ،شود ه از شکل مشخص میک چنان

زبان است. بعد عوامل اجتماعی به گویشوران  ذهنی و منطقی شامل خِرد فردی و جمعی و نظام ذهنی، روانی و شناختیِ

به جامعۀ دیگر  ای جامعه آموزد و از محیط اجتماعی به ما می کند که نبایدهای زبانی اشاره میو  اجتماعی و باید های ویژگی

آورد. بعد عوامل زیستی و  وجود می اجتماعی را در ما به-محیط پیرامون است که بینش کلی روانی متفاوت است. در اصل، این

های طبیعی مانند  های مختلف جانداران، گیاهان، پدیده پیرامونش مانند گونه زیستی انسان با محیط طبیعیِ محیطی به هم

عاملی نیست،  بعدی یا تک ای در زبان تک ایجاد یا تغییر هیچ واژه .های مختلف و مانند آن مرتبط است مها، اقلی دریاها و کوه

طور که برای مثال عمل دیدن فقط فیزیکی نیست، بلکه قدرت مغز و حتی مسائل روانی برای اینکه عمل دیدن اتفاق  همان

-منطقی و زیستی-سه عامل اجتماعی، ذهنی نظرگرفتنِا درتواند ب محیطی می د صرف زیسترویکر. بیفتد نقش حیاتی دارند

 ها و زبان داشته باشد. غییر واژهگیری و ت محیطی توجیه مناسبی برای چگونگی شکل

، استهای مختلفی  دارای رویکردها و زیرشاخهمحیطی  شناسی زیست توان توضیح داد که چرا زبان می 1با شکل شماره 

محیطی ارزش و اعتبار  زیست شناسیِ محیطی و ذهنی و منطقی در رویکردهای مختلف زبانزیرا عوامل اجتماعی، زیستی و 

 د.نمتفاوتی دار

                                                           
1. J. C. Bang 

2. J. Døør 

 عوامل ذهنی و منطقی

 مدل ارتباط زبان با عوامل پیرامونی
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 1های مفهومی استعاره 2-1

شود.  دیگر تعریف می مفهومی برپایۀ حوزۀ مفهومیِ یک حوزۀ فهمِ عنوانِ بهاستعاره ( 200: 1180) 3و جانسون 2لیکاف اعتقاد به

که  5و حوزۀ مقصد ،کنیم که با آن عبارات استعاری خلق می 4و حوزۀ اصلی وجود دارد: حوزۀ مبدأهای مفهومی، د در استعاره

که حوزۀ  درصورتی است،معمول، مفهومی ملموس  طور بههای مفهومی، حوزۀ مبدأ  در استعارهتا آن را درک کنیم؛  کوشیم می

های مفهومی نقش  استعاره ،(2000) 6( و کووچش1180) گیرد. از دید لیکاف و جانسون می کار بهتر  مقصد مفهومی انتزاعی

استعاره برپایۀ نام جانوران، گیاهان و  هستند.های ادراکی ما دارند و سرچشمه و مبنای تفکر انسان  اساسی در فعالیت

ها  فرهنگشیر نمایانگر شجاعت است، جغد در برخی  ،برای مثال ؛ها رایج است ها و زبان مام فرهنگهای طبیعی در ت پدیده

( و 144: 2005نژاد و دستجردی،  نمایانگر خردمندی است، اما در زبان فارسی استعاره از فرد شوم و بدیمن است )طالبی

این  ی ضمنیِناهاها و مع (. ممکن است در برچسب250: 2013، 2خورشید استعاره از بخشندگی و قدرت است )دونگ

در  1«انسان گیاه است»و  8«انسان حیوان است» کلیِ های مفهومیِ د، اما استعارههای بسیاری وجود داشته باش ها تفاوت استعاره

 را حتی یک جهانیِ آنهاتوان  (. از این رو می1112 ،و کووچش 2214: 2006 ،10هسییهها وجود دارد ) فرهنگ ۀهم

که در زبان  حیوانیک  هویتِ ۀدهند تشکیلهای  ( بر این باور است که مؤلفه164: 1185) 11بیتسکاژیرو شناختی دانست. زبان

ج( چگونگی و میزان ارتباطش با  ،ب( محل زندگی حیوان ،الف( رفتار حیوان ؛اند یابد، از چهار عامل تشکیل شده تبلور می

شود، به همین دلیل است  ها تعریف می اساس این مؤلفهفرهنگ بر هر نام یک حیوان نیز در استعارۀ د( ظاهر حیوان.و انسان 

برای یک حیوان در دو زبان متفاوت است، برای مثال در فرهنگ ایران، شیر همیشه حیوانی اصیل،  های معنایی لفهؤمکه 

برای توصیف افراد شجاع، واالمقام و « شیرمرد و شیرزن»هایی مانند  آمده و استفاده از لقب شمار می به باارزش و قدرتمند

شرایط طبیعی، این منطقه زیستگاه دلیلِ  در چین، شیر وجود نداشت و بهدیم قدرتمند گواهی بر این اعتقاد است. در زمان ق

جای شیر، در چین ببر سلطان جنگل و نماد قدرت و شجاعت است. برای همین در زبان  ها بوده است. به برای ببرمناسبی 

 (.16: 1313مرتبط با قدرت و عظمت ببر فراوان است )زن رونگ،  ۀالمثل و اصطالح و استعار نی، ضربچی

 
 (2214: 2006، هسییه )هویت یک جانور در زبان هندۀد های تشکیل مؤلفه :2شکل 

رین و زبان آلمانی پرداخت. ماندها در زبان چینی  های حیوان استعاره ۀ( در پژوهشی به بررسی و مقایس2008) هسییه

گویشوران چینی  روزمرۀو ضبط گفتار  ن آلمانیو زبا رینماند زبان چینیِ های معتبرِ پیکرهشده از میان  آوری جمعهای  داده

                                                           
1. conceptual metaphor 

2. G. Lakoff 

3. M. Johnson 

4. source domain 

5. target domain 

6. Z. Kövecses 

7. H. Dong 

8. HUMAN IS A ANIMAL 

9. HUMAN IS A PLANT 

10. S. Hsieh 

11. A. Wierzbicka 
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 ۀها استعار ظاهر است. برای حیوان ها مربوط به ظاهر و توصیف های حیوان دهد که بیشترین استعاره رین و آلمانی نشان میماند

گرفته از  ها نشأت این استعاره همۀنیز شایع است. « کاربرد»مربوط به  ۀان و حیوان و برای گیاهان استعارمربوط به ارتباط انس

 آمده است. دست بهها در گذر زمان  های گیاهان و حیوان انسان ازطریق درک دیداری، مزه و بو و دیگر جنبه ۀتجرب

 آنها جانوران، معنای استعاریِ مرتبط با حوزۀ محیطیِ های زیست فتۀ صآوری اولی پژوهش حاضر پس از جمعدر 

ترین  ، سپس پربسامدترین و عامشود می استخراج ها هرکدام از آن صفت نیِبه این صورت که معنای ضم ؛شود بررسی می

موجودات پیرامون خود  به خصوصیاتِهر زبان  گویشورانِ جایی که از آن شود. جانور بررسی می هر نامِ برایمعنای استعاری 

انور، از معنای استعاری، ضمنی و بوم و درک از رفتار ج از بارزترین خصوصیت جانور برطبق زیست کنند و معموالً دقت می

بختیاری از کدام  ، در این پژوهش بر آنیم تا مشخص کنیم در گویش لریِکنند تشبیهی در گفتار و نوشتارشان استفاده می

 ها و مفاهیم استفاده شده است. جانوران و برای اشاره به کدام پدیده

 ها تحلیل دادهبحث و  -3

ترین منابع  مهم شد. استفاده بختیاری لریِ گویشِ مختلفِ از منابع گفتاری و نوشتاریِهای پژوهش  داده آوریِ برای جمع

از ها در بخش منابع گفتاری  است و داده (1325)فروتن  و (1346) ، قنبری عدیوی(1343) داوری های کتابنوشتاری 

المثل،  که برای جانوران مورد نظر، ضرباز گویشوران خواسته شد  آمد. دست به گویشور بومی 4 گفتار روزمرۀضبط مصاحبه و 

برگرفته از نام  ،گویش بختیاری ی ازهای صفت، 1 ۀدر جدول شمار رسد، بگویند. اصطالح، داستان، متل و هرآنچه به ذهنشان می

ن گویشورا شود. و معنای استعاری بررسی می اللفظی ساختار صرفی، معنای تحت ازنظر ،جانوران اهلی محل زندگی گویشوران

 کنند. های حرکتی و رفتاری این جانوران، از نامشان برای توصیف افراد استفاده می این منطقه با تأمل دقیق در ویژگی

 های گویش بختیاری برگرفته از نام جانوران اهلی محل زندگی گویشوران صفت: 1جدول شماره 

 معنای استعاری 1های پیچیده واژه های نحوی گروه
معنای 

 اللفظی تحت

ختار سا

 صرفی
 صفت تلفظ

، سریع و چابک - کشی: هدیه پیش اسمِ
 اسم Æsm ساده اسب ثروت

 بره Bæræ ساده بره سودمندآرام،  مرده: بسیار اندوهگین بره 

بز گر: فرد بیمار و 
 گیر گوشه

بز هل )بز بدون شاخ(: 
 ناآرام

بو: فرد غریبه و  بز ناهم
 ناآشنا

- 
 

شیطان، پر جنب و 
و  فکر جوش، بی

 اعتنا یب
 بز Boz ساده بز

 خِراتی )بز خیریه(: بیگولی -
 بسیار الغر و ضعیف

هوا  ن و سربهاشیط
 بیگولی biguli ساده نر ۀبزغال و ناآرام.

ارزش، مال  چرم خر: بی
 حرام

حر حمومی )خر فرد 
پرسروصدا،  حمامی(:
 تربیت بی

خر )کرّه خر(:  هولی
ادب، کسی که آداب  بی

 داند. معاشرت نمی
 

فکر،  دان، بینا
بزرگ، پرکار، 

 ارزش ،کممظلوم
 خر/ حر xar/hær ساده خر

تیز و  گیر: زبان سگ پاچه
 دعوایی

سگ لهر: وحشی و 
 سیرنشدنی

 

سیاه: سبزه بداخالق  سگ
 و وحشی

السی: سگ ماده،  سگ
 منفی به دختر یا زن ۀاشار

 ،شده : تلفخور سگ
 رفته ازبین

صلح: صلح  صلح/سگ سی
 ناپایدار

ا، پرسرو صد
، ولگرد، وحشی

 خو درنده
 سگ Sæg ساده سگ

                                                           
 .مشتق مرکب است و هر نوع واژۀ غیرساده اعم از مشتق، مرکبپیچیده،  از واژۀ منظور -1
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 معنای استعاری 1های پیچیده واژه های نحوی گروه
معنای 

 اللفظی تحت

ختار سا

 صرفی
 صفت تلفظ

قل شتری )وقتی چایی 
یا آب در حال جوش 

 شدید است(.
 

برای ارزشمند، 
توصیف ظاهر درشت 

 تناسب و بی
 شتر ʃotor ساده شتر

کردن قاطر  نال
کردن قاطر(: کسی  )نعل

به زور خود  خواهد که می
 ارزش نشان دهد.را با

 قاطر qatər ساده قاطر رفک بی قد قاطرپوزه: فرد کوتاه

گاوزیده )شاخ   شاخ
گاوزده(: کسی که دیگران 

 از وی بیزارند.

سراییلی: آدم پرزور و گاا
 کارپر

فکر و  گامیش: درشت، بی
 پرخور

گاکور: کسی که زیاد غذا 
فهمد کی  خورد و نمی می

 شود. سیر می
 

فکر،  نفهم و بی
 گا Ga ساده گاو پرزور

گربه تیاوانکرده )گربۀ 
بازنکرده(: کسی که  شمچ

بدون بررسی شرایط 
 رود. جا می همه

 

ویزان، آگربه دستی: 
توان  مزه )در فارسی نمی بی

 معادل مناسبی گفت(.
ربه السی )گربه ماده(: گ

آمیز به  توهین ۀبرای اشار
 دختر یا زن

مدبق )گربه مطبخ(:  گربه
 آویزان، سمج

ملق )گربۀ لوس(:  گربه
مزه، خنک،  لوس و بی

 نچسب

وفا، لوس،  بی
 گربه gorbæ ساده گربه ارزش کم

فکر نفهم، بی - -  گوور guwær ساده گوساله 

 - پشم میش: پرارزش

آزار،کسی که  بی
آرام است و به 
دیگران سود 

 رساند. می

 میش miʃ ساده میش

 

 های نحویِ و گروه ی پیچیدهها هواژ فظی، ساختار صرفی و معنای استعاری،لال معنای تحت دادنِ عالوه بر نشان ،1 ۀجدول شمار

از نام جانوران اهلی گرفته شده  مستقیماًو  شوند برای توصیف و در نقش صفت ظاهر میدهد که  محیطی را نشان می زیست

اند، خط تیره در این  شرکت کرده های نحوی های پیچیده و گروه در واژهمورد بررسی نام برخی از جانوران  ر پیکرۀداست. 

 ۀساختار صرفی نام همپیچیده یا گروه نحوی یافت نشده است.  واژۀ مورد بحث ین معناست که در رابطه با جاندارستون به ا

برای هر جانور ترین معنای استعاری  پربسامدترین و عام« معنای استعاری واژه در گویش»در ستون  .است سادهجانوران اهلی 

طبق از بارزترین خصوصیت جانور بر کنند و معموالً یرامون خود دقت مینوشته شده است. گویشوران به خصوصیات موجودات پ

همچنین دو کنند.  بوم و درک از رفتار جانور، از معنای استعاری، ضمنی و تشبیهی در گفتار و نوشتارشان استفاده می زیست

ز نام جانوران اهلی محل زندگی ا شده هساختدهد که  را نشان می محیطی های نحوی زیست گروه های پیچیده و واژه آخر ستون

اسمی و های  سگ و گربه در گروه هایی دربارۀ واژهها و  زیاد از صفت استفادۀ رود. می کار بهگویشوران است و در توصیف افراد 

 ،شود مشاهده می 2 طور که در جدول شمارۀ این دو موجود در زندگی مردم این منطقه دارند. همان تأثیرنشان از  صفتی

کنند. در گذشته در این منطقه صنعت کشاورزی و  زیادی شرکت می های اسمی گروهسگ، گربه، گاو و االغ در  سادۀهای  واژه

 ه،ها و محصوالت خرمن داشت هر خانواده یک سگ برای محافظت از دام طوری که به ،دامداری رواج بسیاری داشته است

هر حیاط حداقل یک گاو و یک االغ  ه وها بود هگاه مناسبی برای گربهدان )مکانی برای انبار هیزم( نیز پنا کاهدان و هیمه

هایی  ها و صفت خود در مثال ۀبردند و گویشوران در گفتار روزمرها در گویش منطقه پرکار این واژه ،. به همین دلیله استداشت
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 ۀمختلفی هستند، برای مثال گرب های ضمنیِها دارای معنا این صفتکنند.  ها استفاده می افراد به کرات از این واژهتوصیف برای 

 دنیاآمدنِ ماده پس از به ۀگربزیرا رود؛  شود که زیاد و سرزده به منزل اطرافیان می ( به کسی گفته می1در جدول تِیاوانکرده )

، که گاهی برد های مختلف می هنوز بسته است( آنها را به مکان هایش که چشمان توله حالیحفظ امنیتشان )درهایش، برای  بچه

برای  هایش گرفته شده است. معنای این عبارت نیز از رفتار گربۀ مادر و توله شود. موجب آزار و زحمت برای اهل خانه می

توان معادل  رسی نمیدر فا (1جدول ) ملق مدبق، گربه دستی، گربه گربهنحوی نام جانوران مانند های  گروهها و  واژهبرخی از 

 مناسبی یافت.

مورد بررسی گویش لری بختیاری  از نام جانوران غیراهلی در پیکرۀ برگرفته محیطیِ های زیست ، صفت2 ۀمارجدول ش

 کند. و معنای استعاری بررسی می اللفظیساختار صرفی، معنای تحت  ازنظررا 

 
 برگرفته از نام جانوران غیراهلی محل زندگی گویشورانگویش بختیاری  های صفت: 2ه جدول شمار

 معنای استعاری های پیچیده واژه های نحوی گروه
معنای 

 اللفظی تحت
ساختار 

  صفت تلفظ صرفی

 انتر æntær ساده انتر قواره زشت و بی - -

بق اووی )قورباغه آبی(: 
 رود. کسی که زیاد حمام می

پاچۀ  بق)کله پارچه کله
 بق bæq ساده قورباغه ارزش کوچک، بی ارزش قورباغه(: بی

نگ کوه(: پلنگِ کُه )پل
 پلنگ pælang ساده پلنگ بسیار ماهر و زرنگ - زرنگ و سریع

خرس تیرخورده: کسی که 
آسیب دیده و سعی در 

 دارد.به دیگران  زدن آسیب
فکر، با هیکلی  بی -

 خرس xərs ساده خرس درشت

 خرگوش xærguʃ مرکب خرگوش سریع و نادان - -
رواه دین شولی )روباه 

روباه: زیرک و  - گر دراز(: شرور و حیله دم
 رواه )روبه( ruwa ساده روباه گر حیله

قرِ شاغال )قهر شغال(: فرد 
کند با کارش به  فکر می

دیگران آسیب زده، اما در 
 واقع سود رسانده است.

 ،خسیس، زرنگ -
 شاغال ʃaqal ساده شغال ، مزاحمبدجنس

 حلق شیر: نهایت خطر

شیرجمعه: کسی که 
 ها را نگه یک هفته بره

دارد و به چرا  می
 برد. می

 

، عرضه کاردان و با
 شیر  ʃir ساده شیر شجاع

 kəsæ مرکب پشت الک ، باحوصلهکند و آرام - -
poʃt پشت کاسه 

 کفتار kæftar ساده کفتار ، ترسونحس، بدذات - -

وحشی، سریع و  - -
 گراز goraz ساده گراز مالحظه بی

اشاره به فرد  - -
 دوست پول

که به نوعی موش 
 یآوری اشیا جمع

مند  براق عالقه
 است.

 گرزه gərzæ ساده

کار: فرد بسیار  گرگ طمع
 کار طمع

گرگ گشنه )گرگ 
گرسنه(: فرد طماع و 

 سیرنشدنی

وحشی، طمعکار،  
 گرگ gorg ساده گرگ خیانتکار

- - 
قواره در  بدشکل و بی

عین حال با رفتارهای 
 عجیب

gærgæra ساده مارمولک بزرگ
s گرگراس 

اشکمِ مایون )شکم مادیان، 
 مایون mayun  مادیان سودرسان و آرام - بچه مادیان(: پرارزش
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 معنای استعاری های پیچیده واژه های نحوی گروه
معنای 

 اللفظی تحت
ساختار 

  صفت تلفظ صرفی

 مار سیا: بدجنس و وحشی

مار آستین پیغمبر: بسیار 
 ناسپاس

سر: فرد بسیار  مار هفت
 رسان آسیب

زیرک، خیانتکار،  -
 مار mar ساده مار ناسپاس

 ریزجثه )مخصوصاً - -
 مشک moʃk هساد موش فرد با سر کوچک(

- 
بازیِ میمین )رقص 
میمون(: ادا و اطوار 

 سبک و مسخره
 میمین meimin ساده میمون قواره زشت و بی

 هفی hæfi ساده افعی، مار بزرگ وحشی، پرخاشگر - -

 

ان دهد که برگرفته از نام جانور گویش بختیاری برای توصیف افراد را نشان میمحیطی در  زیستهای  صفت، 2 ۀجدول شمار

ترتیب بیشترین بسامد را در این پیکرۀ  گرگ، خرس، مار و شیر بههای  غیراهلی محل زندگی گویشوران است. واژه

 د.نشده دار آوری جمع

نام جانوران غیراهلی محل زندگی گویشوران را نشان  با هستۀ های نحوی این جدول، گروه های نحویِ گروه ستون

نشان های نحوی  ها و گروه در ترکیبگرگ و خرس  سادۀهای  از واژه زیاد استفادۀرود.  می کار بهدهد که برای توصیف افراد  می

حداقل در گذشته این چنین بوده است. این  دهد که نشان می یا دارد منطقه زندگی گویشوران ایناین دو موجود در  تأثیراز 

های  مردم این منطقه داستانس و گرگ و مار است، و زیستگاه جانورانی مانند خر منطقه دارای اقلیم سرد و کوهستانی است و

 های اسمیِ گروهو  شده استگذاری رمزمنفی  به یاد دارند. نام این سه جانور در معناهای ضمنیِ این جانوران ۀزیادی دربار

 .اشاره کرد کار، خرس تیرخورده گرگ طمع توان به می برای مثال ؛شده استزیادی از این سه واژه ساخته 

ساختار  ازنظررا گویش لری بختیاری  مورد بررسیِ ۀحشرات در پیکربرگرفته از نام  محیطیِ های زیست ، صفت3ل شماره جدو

 کند. و معنای استعاری بررسی می اللفظی صرفی، معنای تحت

 
 های گویش بختیاری برگرفته از نام حشرات محل زندگی گویشوران صفت: 3 ۀجدول شمار

های  گروه
 معنای استعاری ی پیچیدهها واژه نحوی

معنای 
 صفت تلفظ ساختار صرفی اللفظی تحت

- - 
 )معموالً و چابکزرنگ 

 کار بهبرای دختر کدبانو 
 رود(. می

 پروانه pærvanæ ساده پروانه

- 
مرده )پشۀ  پشقه

مرده(: فرد بیش از 
 حد ساکت

 پشقه pæʃqæ ساده پشه پر سر و صدا، مزاحم

 تش 1تش tæʃ tæʃ مکرر مرکب هزارپا یوذم  -

رشک )تخم  کثیف - -
 رشک reʃk ساده شپش(

- 

شش نُفت )شپش 
دماغ(: برای 
جلوگیری از 

 زخم چشم

 شش ʃəʃ ساده شپش سبک و کوچک، کثیف

                                                           
 تش در این گویش به معنای آتش است. -1
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های  گروه
 معنای استعاری ی پیچیدهها واژه نحوی

معنای 
 صفت تلفظ ساختار صرفی اللفظی تحت

کپر 
شیطون )تار 
عنکبوت(: 
موهای 
آشفته و 

 ژولیده

 شیطون ʃeitun ساده عنکبوت ، زشتبدیمن -

 کنه kænæ ساده کنه سمج، آزاردهنده - -

 گنج gondƷ ساده زنبور پرحرف - -

 

افرادی با  توصیفصفت و برای  عنوانِ بهحشرات برخی از یابیم که در این گویش از نام  ، درمی3 ۀجدول شمار با نگاهی به

ها  با دام نیزند، شپش، پشه و کنه ا هدر قدیم دامدار بوداین منطقه بسیاری از مردم  شود. استفاده می های خاص ویژگی

معنای ضمنی  . حشرات در این گویش معموالًاند ن منطقه وارد شدهگویش مردم ای واژگان در نتیجه در و دارند،ستی همزی

رسد شباهت  نظر می به است؛ معنای هزارپا تش به تش دهد. معنای ضمنی مثبتی را انتقال میکه پروانه  جز بهمنفی دارند، 

 کار بهی و در معنای منفی موذتش برای اشاره به افراد  تش گذاری بوده است. امدلیل این ن های آن زارپای زرد به آتش و شعلهه

. شیطون برای اشاره به افراد زشت و بدیمن رود می کار به در این منطقه برای نامیدن عنکبوت )شیطان( شیطون واژۀ رود. می

کوچک که در این منطقه  ۀهای پابلند با جث عنکبوت ویژه عجیب و سرعت زیاد عنکبوت، و به ظاهر ممکن استرود.  می کار به

نج گُ گویند.  ن میشیطو است، به همین سبب به این حشره  ختهاندا ها می شیطان در داستان دفراوان است، مردم منطقه را به یا

منطقه هایی است که در این  در گویش لری بختیاری به معنای زنبور است، گنج سور )زنبور قرمز(، گنج عسل، گنج زرد نام

نای مثبتی در این زنبور مع شود، فراد پرحرف دارد، برخالف آن چه تصور مینج اشاره به اشود. گُ برای انواع زنبور استفاده می

 پیشی گرفته است. آوای زنبور )ویزویز( و ایجاد مزاحمت این آوا، از پرکار بودن زنبور در ایجاد معنا گویش ندارد و گویی

 گویش بختیاری برگرفته از نام پرندگان محل زندگی گویشورانهای  صفت: 4جدول شماره 

های  واژه های نحوی گروه
 معنای استعاری پیچیده

معنای 
ساختار  اللفظی تحت

 صفت تلفظ صرفی

کسی که زیاد و روان  - 
 بلبل bolbol ساده بلبل کند. صحبت می

تیل بنگشت )بچه 
آزار و  گنجشک(: بی
 کوچک

 بنگشت bəngəʃt ساده گنجشک جثه و مظلوم ضعیف -

مرک_مشتق جغد نحس و شوم - -
 بودبودک budbudæk ب

ربط  کسی که زیاد و بی - -
 بوقلمون buqælæmun ساده بوقلمون کند. صحبت می

 خروس xorus ساده خروس بدون مهارت ،مدعی - -

مالز )کرکس  دال بی
بدون زبان کوچک(: 

ناپذیر و  فرد خستگی
 مقاوم

رده دال دهون دِ
پاره(:  )کرکس دهان

 دال dal ساده کرکس صدا، پر سروناپذیر خستگی -
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 دراز زبان

 

)کالغ کفنه بِ غال
حالت )سرفه کند(: 

جای تو  به (دعایی
 کالغ سرفه کند.

حالو  غالبی
دایی(:  )کالغ بی

 کس غریب و بی
 غِال/کال qəla/ kæla ساده کالغ ، مرموزپرحرف، مدعی

مرغ مکینه )مرغ 
: فرد تنبل، کارگاه(

 حال بی
 مرغ morq ساده مرغ پرسود، نادان، تنبل -

 واروک varuk ساده مرغ جوان پا و دست بیتجربه،  بی - -

 

در  بودبودک. شود وفور استفاده می مردم به ن اهلی و غیراهلی در گفتار روزمرۀنام پرندگا های برگرفته از صفتدر این گویش 

دن فرد منحوس با چشم شور و برای نامیرود و  می کار بهدر این گویش برای اشاره به جغد  اما ،است هدهدمعنای  فارسی به

شود و برای  ها و اصطالحات این گویش استفاده می المثل دال )کرکس( در ضرب شود. استفاده می شور ی چشمها پیرزن ویژه به

این جانور معنای کالغ است،  به پرکاربرد و بختیاری گویش لریِ غِال یا کال، در رود. می کار بهناپذیر  فرد مقاوم و خستگیاشاره به 

 کردن است( معنای سرفه )کفنیدن به «فنهکُغال بِ» گروه نحویِ رود. می کار بهبرای اشاره به افراد پرحرف، مدعی و گاهی مرموز 

این معنا که تو سرفه نکن، کالغ سرفه  رود، به می کار بهکند، این اصطالح  برای مثال وقتی کودکی سرفه می معنای دعایی دارد،

 .رود می کار بهپا  و تدس و بی تجربه افراد بیمعنای مرغ جوان است و برای اشاره به  در این گویش به واروککند. 

هستند. این  ساده 4و  3، 2، 1 های در جدولهای مرتبط با نام جانوران  صفت بیشتر همان گونه که مشاهده شد،

 2(، گرینبرگ1111) 1ثهسپلم .با طبیعت پرکاربرد هستندگویشوران این منطقه  گستردۀارتباط  ۀواسط بهها  صفت

دارای ساختار  شوند و معموالً در زبان در گذر زمان کوتاه می کاربردهای پر ( معتقدند که واژه118:1185) 3( و بایبی32:1166)

 شدن در گذر زمان دارد.تر به کوتاهبیشتری باشد، میل  و پرکاربردتر هرچه واژه پربسامدتر ،هستند. درواقع سادهصرفی 

 گویش لری بختیاریدر  جانورانبرگرفته از های  صفت ررسی معنای استعاریب 3-1 

استفاده  .دشورو  های خاصی روبه پیچیدگی مفاهیم انتزاعی مربوط به خصوصیات انسانی سبب شده تا همواره بیان آن با چالش

ای ملموس و محسوس نمایش داده  گونه باعث شده است که مفاهیم ذهنی بهانوران برای توصیف انسان، های مربوط به ج از واژه

در گویش لری بختیاری جانوران ت عاطفی و میزان هوش ا، رفتاری، خصوصیهای جسمی ویژگیاین بخش به بررسی در شود. 

محیط پیرامون  مربوط به جانوران ذهنی-رفتاری های جسمی و شاخص ، دربردارندۀ6و 5 ۀارشم های شود. جدول می  پرداخته

استفاده شد، البته در  (2010)4ساکاالسکایتاز الگوی  ذهنی-برای استخراج این خصوصیات جسمی و رفتاریاست.  گویشوران

ت ساکاالسکای باورِ به ها حذف و برخی دیگر اضافه شدند. های جانوران در این گویش، برخی از ویژگی روند بررسی ویژگی

های  ویژگی :ازاند  رود، عبارت می کار بهجانوران  های مربوط به حوزۀ که در استعاره های انسانی ترین ویژگی مهم ،(2010)

های رفتاری )تنبلی، گیجی،  های ظاهری، حرکت بدن، قدرت و نوع صدا(، ویژگی )اندازه، سن، وضعیت سالمت، ویژگی جسمی

بودن،  گناه و معصوم ادبی(، خصوصیات عاطفی )عصبانیت و مخالفت، شادبودن، بی یب بودن و طلبی، مغروربودن، ضعیف فرصت

های  ترین ویژگی گری و حماقت(. خصوصیات ذکرشده، مهم بودن، حیله باهوش) هوشبودن( و  یوانهبودن، د ضعیف و خسته

)اندازه،  جسمی های ویژگی، 5 ۀماردر جدول شرفته است.  کار به جانوران حوزۀهای مربوط به  انسانی هستند که در استعاره

                                                           
1. M. Haspelmath 

2. J. Greenberg 

3. J. Bybee 

4. A. Sakalauskaite 
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های  با توجه به دادهشود، به این صورت که  هر جانور بررسی میدر ظاهر، حرکت، قدرت و صدا(  سن، وضعیت سالمت،

 شود. مربوط به جانوران لحاظ می های جسمی ویژگیگفتاری و نوشتاری،  ۀشد آوری جمع

 لری بختیاریگویش جانوران در  های جسمیِ ویژگی :5 ۀشمارجدول 

 نام حیوان

وضعیت  سن اندازه
 صدا قدرت حرکت ظاهر سالمت

ت
رش

د
ک 

وچ
ک

 

تاه
کو

 

ند
بل

اق 
چ

غر 
ال

ان 
جو

 

یر
پ

لم 
سا

مار 
بی

 

یبا
ز

ت 
زش

یع 
سر

ته 
هس

آ
ف 

عی
ض

 

ی
قو

ف 
عی

ض
 

ند
بل

 

پر
دا

وص
سر

 

ن
خش

 

                     اسم
                     انتر
                     بره
                     بز
                     بق

                     بلبل
                     بنگشت
                     بودبودک
                     بوقلمون
                     بیگولی
                     پروانه
                     پشقه
                     پلنگ

                     تش تش
                     خر/ حر
                     خرس

                     خرگوش
                     خروس

                     دال
                     رواه )روبه(

                     سگ
                     شاغال
                     شتر
                     شش
                     شیر

                     شیطون
                     غِال/کال
                     قاطر

                     پشت کاسه
                     کفتار
                     کنه
                     گا

                     گراز
                     گربه
                     گرزه
                     گرگ

                     گرگراس
                     گنج
                     گوور
                     مار

                     مایون
                     مرغ

                     مشک
                     میش
                     میمین
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 نام حیوان

وضعیت  سن اندازه
 صدا قدرت حرکت ظاهر سالمت

ت
رش

د
ک 

وچ
ک

 

تاه
کو

 

ند
بل

اق 
چ

غر 
ال

ان 
جو

 

یر
پ

لم 
سا

مار 
بی

 

یبا
ز

ت 
زش

یع 
سر

ته 
هس

آ
ف 

عی
ض

 

ی
قو

ف 
عی

ض
 

ند
بل

 

پر
دا

وص
سر

 

ن
خش

 

                     واروک
                     هفی

 

برای حیوانات اهلی بیشتر  جسمیهای خصوصیات  میانگین شاخص صورت بهشود که  ، مشخص می5ارۀ با توجه به جدول شم

های زیادی دربارۀ گراز، گرگ و مار  المثل ها، اصطالحات و ضرب ها، مقایسه گویشوران این منطقه از مثالهمچنین است. 

اند. اسب )درشت، سالم، سریع،  داشته ویشوران تأثیر زیادیکنند، به این دلیل که این جانوران از دیرباز در زندگی گ استفاده می

زیبا، قوی(، سگ )پیر، بیمار، زشت، پرسروصدا، دارای صدای خشن(، گربه )کوچک، جوان، ضعیف، باصدای ضعیف(، گرگ 

ند( و گاو )پیر، سریع، قوی، با صدای بلند(، مادیان )درشت، بلند، زیبا، قوی، سالم( خر )درشت، قوی، جوان، با صدای بل

 هستند. ویژگیهای مربوط به بدن جانور  ویژگیهای  دهندۀ بیشترین شاخص )درشت، بلند، چاق، قوی، با صدای بلند( نشان

 زیبایی در اسب، شیر و مادیان مورد توجه مردم این منطقه است.

یدرگویش لری بختیار های معنایی مربوط به بدن جانوران ویژگی :6جدول شماره 

 نام جانور
های معنایی  ویژگی

 مربوط به بدن جانور
خر، خرس، شتر، گاو، گراز،  ،اسب

 درشت عیافگوساله، مادیان، 

 بره، قورباغه، گنجشک، پشه،
 کوچک شپش، کنه، موش، مرغ جوان

 کوتاه مرغ
 بلند شتر، گاو، مادیان

 چاق خرس، گاو، گوساله، مادیان، میش
 الغر بز نر

روس، خر، خ زغاله نر،بره، بز، ب
 جوان گربه، گوساله، مادیان، واروک

 پیر سگ، گرگ
 سالم ، شیر، میشاسب

 بیمار پشه، سگ
 زیبا اسب، شیر، مادیان

 ، هزارپا،انتر، بودبودک، پشه
، کرکس، سگ، شغال، عنکبوت

 پرست، موش، میمون ، آفتابکفتار
 زشت

 نام جانور
های معنایی  ویژگی

 مربوط به بدن جانور
اسب، بز، بزغاله نر، پروانه، پلنگ، 

 ،زنبور ز،، خرگوش، روباه، گراهزارپا
 مار، موش

 سریع

 آهسته پشت(، میش پشت )الک شتر، کاسه

 ضعیف )قدرت( ، گربه، مرغبره، قورباغه، گنجشک
، پلنگ، خر، خرس، شتر، اسب

و، گراز، گرگ، مار، شیر، قاطر، گا
 مادیان، افعی

 قوی

 ضعیف )صدا( گربه
، بوقلمون، خر، خروس، قاطر، بلبل

 دا(بلند )ص غال، گاو، گرگکالغ، ش

بز، بلبل، بوقلمون، بز نر، سگ، 
 پرسروصدا زنبور

 خشن )صدا( مار ، کفتار،جغد، سگ،کالغ

 

های  بر طبق داده .دهد نشان میرا  هستند در گویش لری بختیاری های جسمی ویژگی نی که بیانگرنام جانورا، 6 ۀجدول شمار

از نام جانور  استفاده باالیی در بسامد تی است کهاز جمله خصوصیا «بودن بودن و سریع زشت» شود که جدول مشخص می

 کار به ( دارد که نام جانوران بیشتر برای تحقیر2006هسییه ) ۀمورد بررسی نیز تأییدی بر گفت ۀپیکر. صفت دارد عنوانِ به

 دارد و کاربرد منفیافراد معنای  در توصیفضعیف  و مانند زشت، پرسروصدا، بیمار، پیر هایی زیرا صفتروند تا تحبیب،  می

کاربرد ی مثبت دارد، یمعنابار افراد  توصیفجوان که برای  و هایی مانند زیبا، سالم بیشتری در میان نام جانوران دارد، اما صفت

 کمتری دارد.



03 

 

؛ هر حشره حداکثر دارندکمتری نسبت به دیگر جانوران  های جسمی ویژگیدهد که حشرات  بررسی پیکره نشان می

بودن برای پروانه،  سریع  بودن و پرسروصدابودن برای زنبور، خصوصیت های سریع  دارد، برای مثال خصوصیت جسمی ویژگیسه 

 رود. می کار بهتش(  بودن برای عنکبوت )شیطون( و هزارپا )تش زشت

ادبی، خیانت،  و بی یاخالق ، بیکوشی، تنبلی، ناهشیاری، تقلید )سختهای رفتاری  ویژگی، 2 در جدول شمارۀ

بودن و دیوانگی(  و معصوم یگناه (، خصوصیات عاطفی )عصبانیت، شادی، بیتطلبی، غرور، خشونت، مرموزبودن، شجاع رصتف

 ویش لری بختیاری با توجه به پیکرۀدر گ( بودن احمقتجربگی و  گری، بی ودن، حیلهب )باهوش و باتجربهو میزان هوش جانوران 

 روند. می کار بههای انسان در این گویش  ها در معنای استعاری برای توصیف ویژگی گیاین ویژشود.  می ارائهگفتاری و نوشتاری 

 جانوران در گویش لری بختیاریو میزان هوش  عاطفی های رفتاری، ویژگی :2جدول شماره 

 نام حیوان

 غیره هوش خصوصیات عاطفی رفتار

ت
سخ

 
ش

کو
 

ل 
نب

ت
 

یج
گ

لد 
مق

ی 
و ب

ق 
خال

ی ا
ب

 
ب

اد
کار 

مع
 ط

ص و
ری

ح
 

یان
خ

کار
ت

 

ت
رص

ف
 

ب
طل

 

ور 
غر

م
 

ب
ؤد

م
ن 

خش
وز 

رم
م

اع 
شج

ی  
بان

ص
ع

 

اد
ش

 

ی
ب

 
وم

ص
مع

 و 
ناه

گ
 

انه
یو

د
 

ربه
تج

 با
ش و

هو
 با

له
حی

 
ر 

گ
 

ی
ب

 
ربه

تج
 

ق
حم

 ا

س
نح

 

                       اسم
                       انتر

                       بره
                       بز
                       بق

                       بلبل
                       بنگشت
                       بودبودک
                       بوقلمون
                       بیگولی
                       پروانه
                       پشقه
                       پلنگ

                       تش شت
                       خر/ حر
                       خرس

                       خرگوش
                       خروس

                       دال
                       رواه )روبه(

                       سگ
                       شاغال
                       شتر
                       شش
                       شیر

                       شیطون
                       غِال/کال
                       قاطر

                       پشت کاسه
                       کفتار
                       کنه
                       گا

                       گراز
                       گربه
                       گرزه
                       گرگ
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 نام حیوان

 غیره هوش خصوصیات عاطفی رفتار

ت
سخ

 
ش

کو
 

ل 
نب

ت
 

یج
گ

لد 
مق

ی 
و ب

ق 
خال

ی ا
ب

 
ب

اد
کار 

مع
 ط

ص و
ری

ح
 

یان
خ

کار
ت

 

ت
رص

ف
 

ب
طل

 

ور 
غر

م
 

ب
ؤد

م
ن 

خش
وز 

رم
م

اع 
شج

ی  
بان

ص
ع

 

اد
ش

 

ی
ب

 
وم

ص
مع

 و 
ناه

گ
 

انه
یو

د
 

ربه
تج

 با
ش و

هو
 با

له
حی

 
ر 

گ
 

ی
ب

 
ربه

تج
 

ق
حم

 ا

س
نح

 

                       گرگراس
                       گنج
                       گوور
                       مار

                       مایون
                       مرغ

                       مشک
                       میش
                       میمین
                       واروک
                       هفی

 

خصوصیات عاطفی، عصبانیت و از میان  های ، تنبلی و ناهشیاری، از میان شاخصیرفتار خصوصیات های از میان شاخص

های رفتاری، عاطفی و میزان هوش  ویژگید را در میان یشترین کاربرب ،بودن تجربه های خصوصیات در مورد هوش، بی شاخص

ادب، خیانتکار،  بی تنبل،ادب، خشن، عصبانی، دیوانه(، گربه ) تجربه، احمق(، گراز )گیج، بی ، عصبانی، بیگاو )گیج دارد. جانوران

 مغرور، طلب، کار، فرصت ( و مار )خیانتگر و حیله طلب، خشن، عصبانی کار، فرصت کار، خیانت طلب، مغرور(، گرگ )طمع فرصت

این  .هستندهای رفتاری، عاطفی و میزان هوش جانوران  ژگیویهای  بیشترین شاخص( بیانگر گر خشن، مرموز، حیله

رود.  می کار به فرد گیج و احمق واژۀ گاو برای توصیف هکروند. چنان می کار بهاستعاری برای توصیف انسان  صورت بهخصوصیات 

 ت.نرفته اس کار به، برای توصیف قورباغه و شپش 6کدام از خصوصیات جدول  هیچاین است که دیگر  ۀنکت

 در گویش لری بختیاریهای رفتاری، عاطفی و میزان هوش جانوران  ویژگی بانام جانوران  :8 ۀجدول شمار

 نام جانوران
های رفتاری،  ویژگی

عاطفی و میزان 
 هوش

 کوش سخت .اسب، پروانه، خر، شتر، قاطر، زنبور

 تنبل مرغ، مرغ جوان، خرس، گربه، گوساله
، خر، هبره، بز، بز نر، بوقلمون، پش

خرس، خرگوش، قاطر، گاو،گراز، مرغ، 
 مرغ جوان، میش

 گیج

 مقلد انتر، بوقلمون، میمون
 ادب اخالق و بی بی غال، کفتار، گراز، گربهسگ، ش

 حریص و طمعکار کفتار، کنه، گرگ
 خیانتکار شغال، کفتار، گربه، گرگ

 طلب فرصت پرست آفتابگربه، گرگ، 
یر، شتر، شبوقلمون، پلنگ، خروس، 

 مغرور گربه، مار

 مؤدب 
، مار، گراز، گرگ ، سگ، شغال،کرکس

 خشن افعی

 نام جانوران
های رفتاری،  ویژگی

عاطفی و میزان 
 هوش

 مرموز افعیمار، پرست،  آفتاب، کالغ
 شجاع شیر

، سگ، شتر، گاو، گراز، کرکس پلنگ،
 عصبانی افعیگرگ، 

 شاد میمونبز، بلبل، خروس، 
 گناه و معصوم بی ، میشگنجشکبره، 

 دیوانه مرغ جوانقاطر، گراز، 
 باهوش و باتجربه کالغ، شیر، باهرو

 گر حیله ، گرگ، مارروباه
، مرغ، گوساله، خر، قاطر، گاو، بز

 تجربه بی مرغ جوانمیش، میمون، 

 احمق مرغ جوانخر، گاو، مرغ، 
 نحس جغد، کرکس، عنکبوت

 

 .دهد ری بختیاری را نشان میدر گویش لهای رفتاری، عاطفی و میزان هوش جانوران  ویژگی ان با، نام جانور8 ۀجدول شمار

استفاده از  است که بیشترین بسامد را در ازجمله خصوصیاتی« بودن گیج» ویژگیِشود که  های جدول مشخص می برطبق داده
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بز، بیگولی، خر، قاطر، گاو، گوور، مرغ، میش، میمون، نام جانور ) 10با « تجربه بودن بی». ویژگی صفت دارد عنوانِ بهنام جانور 

 عنوانِ بهاز لحاظ تنوع نام جانوران پلنگ، دال، سگ، شتر، گاو، گراز، گرگ، هفی( نام جانور ) 8با « بودن عصبانی»( و وکوار

 5 ۀجدول شمار ر کاربرد دارد. مانندفقط برای اشاره به شی« بودن شجاع» ویژگیِ را دارد. صفت در این گویش بیشترین کاربرد

نیز کاربرد  های رفتاری، عاطفی و میزان هوش جانوران ویژگیدر  ،دنرو می کار بهتحقیر افراد  برای که معموالً هایی ، ویژگی6و 

طلب، مغرور،  کار، فرصت ، خیانت ادب اخالق و بی بی»های منفی مانند  صفتمیانگین نام جانورانی که در  طور بهد، و نبیشتری دار

 رود پرکاربردتر است. می کار بهافراد  توصیفبرای  «تجربه، احمق و نحس گر، بی لهعصبانی، دیوانه، حی خشن،

 های رفتاری، عاطفی و میزان هوشِ ویژگیگویشوران لری بختیاری با توجه به  زندگیِ محیطِ جانورانِ پس از بررسیِ

 ریِاستعا، گویشوران خصوصیات 5 شمارۀ مانند جدول شود که ، این نتیجه حاصل می8، 2، 6، 5 ۀشمار های ذکرشده در جدول

دلیل این امر آن است که گویشوران از قدیم با این حیوانات  اند. برشمرده توصیف انسان در بیشتری را برای حیوانات اهلی

وخوی این جانوران دقت بیشتری کند  انسان به رفتار و خلقتا اند، و این ارتباط زیاد باعث شده است  ارتباط نزدیکی داشته

فتاری، عاطفی خصوصیات راز تعداد کمی از حشرات برای اشاره به  قابل ذکر این است که نکتۀ(. 2006، 2و مارتینز 1)کابالیس

ارتباط کمتر با گویشوران دلیل این مسئله  نیز کوچک این جانوران و ۀرسد انداز نظر می به که، است شده و هوشی استفاده

اند تا  رفته کار به جسمی )مربوط به بدن جانور( های یژگیام حشرات بیشتر برای توصیف وهای برگرفته از ن عالوه، صفت به باشد.

های مختلف رفتاری،  در جنبه مار و گرگ خرس، حیوانات وحشی مانند گراز، شغال،سوی دیگر، . ازهای رفتاری و ذهنی ویژگی

ین جانوران از قدیم در ااند، زیرا  ها برای توصیف انسان کاربرد داشته اند و در صفت عاطفی و هوشی برای انسان متمایز بوده

نوعان خود از نام این جانوران  های آنها توجه داشته است و برای توصیف هم اند و انسان به رفتار محیط پیرامون انسان زیسته

 کند. استفاده می

 گیری نتیجه -5

هایی از  می، به جنبهمفهو و استعارۀمحیطی  زیست صرف محیطی، زیست شناسیِ رویکردهای زبان معرفیِ ضمن ،مقالۀ حاضردر 

. در گویش لری بختیاری پرداخته شد نام جانورانمربوط به  محیطیِ های زیست از واژه هایی دادهاین رویکردها در تحلیل 

، و برای دنارتباط زیادی داشته و داربا طبیعت  و دامداری شغل کشاورزی ۀواسط بهنطقۀ چهارمحال و بختیاری مگویشوران 

تنوع  ،4، 3، 2، 1 ۀهای شمار جدول .اند ویژه از جانوران بسیار الهام گرفته عناصر موجود در طبیعت و بهها از  توصیف پدیده

، خصوصیات جسمی )اندازه، سن، 5در جدول شمارۀ دهد.  را در این گویش نشان میبرای توصیف افراد کاربرد نام جانوران 

بررسی شد، اسب )درشت، سالم، سریع، زیبا، قوی(، سگ  رهوضعیت سالمت، ظاهر، حرکت، قدرت و صدا( هر جانور در پیک

)پیر، بیمار، زشت، پرسروصدا، دارای صدای خشن(، گربه )کوچک، جوان، ضعیف، باصدای ضعیف(، گرگ )پیر، سریع، قوی، با 

لند، چاق، قوی، با صدای بلند(، مادیان )درشت، بلند، زیبا، قوی، سالم( خر )درشت، قوی، جوان، با صدای بلند( و گاو )درشت، ب

های رفتاری  ، ویژگی2در جدول شمارۀ  های مربوط به بدن جانور هستند. دهندۀ بیشترین ویژگی صدای بلند( نشان

طلبی، غرور، خشونت، مرموز بودن، شجاعت(،  ادبی، خیانت، فرصت اخالقی و بی کوشی، تنبلی، ناهشیاری، تقلید، بی )سخت

بودن و دیوانگی( و میزان هوش جانوران در گویش لری بختیاری با  گناهی و معصوم یخصوصیات عاطفی )عصبانیت، شادی، ب

استعاری برای  صورت بهها  های قبلی اشاره شد، این ویژگی ه در بخشکچنانتوجه به پیکرۀ گفتاری و نوشتاری بررسی شد. 

ادب، خشن،  تجربه، احمق(، گراز )گیج، بی ، بیهای این جدول، گاو )گیج، عصبانی با توجه به دادهرود.  می کار بهتوصیف انسان 

طلب، خشن، عصبانی و  کار، فرصت طلب، مغرور(، گرگ )طمعکار، خیانت ادب، خیانتکار، فرصت عصبانی، دیوانه(، گربه )تنبل، بی

فتاری، عاطفی های ر های ویژگی گر( بیانگر بیشترین شاخص طلب، مغرور، خشن، مرموز، حیله کار، فرصت گر( و مار )خیانت حیله

 و میزان هوش جانوران هستند.

                                                           
1. I. D. Cabanillas 

2. C. T. Martínez 
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و  های ظاهری این پیکره، ویژگی موجود در برگرفته از جانورانِهای  در استعاره های این پژوهش نشان داد که یافته

 ، پرندگان و حشراتهای وحشی های مربوط به حیوان که مورد توجه انسان است، بیشتر از ویژگی اهلیهای  حیوان رفتاریِ

 های ویژگی انسان در گذر زمان و های اهلی است، ارتباط نزدیک انسان با حیوان دلیل بدیهی است که این مسئله به است.

گرگ  گراز، شغال، مار، خرس وهای برگرفته از  صفتازسوی دیگر،  دقت مشاهده کرده است. ها را به این حیوان رفتاری و عادات

داشت و این های فراوانی  شاخص( 8و  2 )جدول رفتاری و ذهنی های یژگیو( و 6و  5)جدول  جسمی های در میان ویژگی

های مربوط  صفتلحاظ ساختار صرفی نیز  به زیاد این حیوانات در زندگی گویشوران این منطقه بوده است. تأثیردلیل  به موضوع

 .ترشدن دارند ایل به کوتاههای پرکاربرد و پربسامد در گذر زمان تم واژه ساده هستند، زیرابه نام حیوانات اهلی 

های دیگر محیط زیست  های برگرفته از نام جانوران پرداخته شد، و با توجه به تأثیر جنبه تنها به صفتاین پژوهش در 

بوم و  تزیست، زیس در راستای رویکردهای مختلف مرتبط با زبان، محیط های دیگر توان آن را آغازی برای پژوهش بر زبان، می

 .نستمانند آن دا

 منابع

 .32-11، 12شماره  ست،یز طی. انسان و مح«یطیمح ستیز یشناس زبان بر  یدرآمد(. »1310طاهره. ) پور، یاحمد

 .کتابخانه طهوریتهران:  .های بختیاری المثل ضرب .(1343داوری، بهرام )

 .11-30، 2، ش1س .ادی ادبیاتمجله مطالعات انتق .«های چینی و فارسی المثل در ضرب حیوانات(. »1313) انگزن رونگ، و

های گویش الر )با تکیه  شناختی از کاربرد حیوانات در ضرب المثل تحلیل معنی» .(1312ندیمی )و نرجس مقدم، آزاده  شریفی

، 13س .2های ایرانی ها و گویش زبان ۀنام نامه فرهنگستان. ویژه ۀفصلنام .«بر داللت، موضوعیت و کارکرد اجتماعی(

 .132-151 ،1ش

. مجموعه مقاالت اولین سمینار خرما .«بررسی اکولوژی درخت خرما و ارقام آن در استان کرمان»(. 1321صفاری، مهری )

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 .111-132 ،48ش .نامه فرهنگستان ۀفصلنام«. یاریش بختیاز گو ییها واژه یشناس شهیر» .(1311طاهری، اسفندیار )

 اهواز: انتشارات خوزستان. .های بختیاری مثل ۀجینن. گ(1325فروتن، فرید )

انجمن  .اندیشی صرف مجموعه مقاالت سومین هم .«آن ۀصرف شناختی و گستر» .(1310و مهناز طالبی ) قطره، فریبا

 .131-154. سی ایرانشنا نزبا

 .شناخت زبان .«های زبانی شمحیطی در پژوه رویکرد زیست» .(1314) دستنایی و مهناز طالبیحمیده پشتوان ، قطره، فریبا

 .231-243علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  پژوهشگاه، 11، ش6دوره

 .نشر ایلشهرکرد:  .های بختیاری المثل ضرب .(1346قنبری عدیوی، عباس )

 ؤلف.متهران:  .واژگان اشکانی و ساسانی در زبان لری(. 1312ضا )کرمیان، غالمر

 .های ایرانی شناسی گویش زبان ۀدوفصلنام .«های گویش لری لنده ی از واژهگزینش» .(1315پور، مرضیه و باقر خرمی ) مسیحی
 .143-151، 1، ش1دانشگاه شیراز، س
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