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به مثابه مفاهیمی  هاي آنهاو خصلت حیوانات، اعضاي بدن
  زبان فارسی سازيمفهوم شناختی در

   1بینفریده حق

  
  چکیده

ه بیابد و مفاهیمی است که بشر در می ها از نخستینهاي ظاهري و رفتاري آنحیوانات و مجموعه ویژگی
این ه نوشتدر این . دشودر زبان بازنمایی می و سازيمفهوم و سپس ایجاد مقوله شناختی مهمی منتهی

گیري مفاهیم استعاري و نیز در چند معنایی مورد بررسی قرار هاي مبدأ در شکلابه حوزهمفاهیم به مث
  . گیرندمی

   
  شناسی شناختی، مفاهیم پایه، حیوانات، استعاره شناختی، چند معنایی زبان :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه  - 1

- گیري روابط مفهومی و پیشها، تغییر معنی و شکلگیري استعارهشکلدر  3نگاشت2گیسویجریان یک
جستار مد این آنچه در . هاي اخیر استشناسان شناختی در سالهاي زباندغدغههاي مفهومی از نمونه
هاي فیزیکی و اي از خصوصیات، رفتارها و ویژگیو مجموعه» حیوانات«این است که قرار دارد نظر 

هاي زبانی شود و در قالب صورتواقع می سازيپایگاه مفهوم به مثابهبانان زفارسی برايآنها  رفتاري
عبیرات که ت) ساده یا مرکب(لیهاي فعگروه از عبارتندمختلف  هاياین صورت. گرددمختلف بازنمایی می

سمی که اشاره به همین هاي اها و گروهاسم. دارد )در حیوانات(هاي خاصی آنها اشاره به خوي و خصلت
ساده یا (همچنین، کلمات. شوندوارد می فرایند استعارهارد فوق در ها دارند و البته موخوي و خصلت

حرکتی در هنگام شکار یا  عضوي از بدن آن و یا رفتاران یا که با توجه به شباهت ظاهري حیو) مرکب
 گذاري ابزار آالتمعموالً براي نام کنند وعمل میو به عنوان واژه چند معنا  ساختهآن تعقیب شکار و غیر 

 . رودختلف به کار میو ادوات م
به سپس و  عرفیمو انواع آن استعاره  آنگاه. شودپرداخته میشناخت به مفهوم ابتدا  در پژوهش حاضر

   .گرددمی یکوتاه اشارهرابطه مفهومی چند معنایی 

                                                             
  faridehaghbin@yahoo.com                                              شناسی دانشگاه الزهراءدانشیار، گروه زبان -  1

2- unidirectionality 
3- mapping 
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   شناخت در برابر شناخت - 2
هر رویکردي که  ،در تعبیر کالن. شناختی تعبیرهاي متفاوتی داردشناخت در رویکردهاي مختلف زبان

فرض االت ذهنی اي در ارتباط با حشناختی را فرضیهند و توصیف زبانشالوده زبان را ذهن انسانی بدا
شناسی بانو ز 1ط صدقشناسی شرشناسی زایشی، معنیاز این حیث زبان. شودکند، شناختی محسوب می

، وجهی متفاوت ها دردر تعبیر خرد هر یک از این نگرش اما. گیرندی در یک موضع قرار میشناخت
هاي مهم و رایج از گرایشبه عنوان یکی   شناسی شرط صدقمعنی. کنندشناخت را بررسی و ارزیابی می

به عبارت . مل صدق و کذب استاي و محباور است که شناخت، ساختاري گزارهشناسی بر این در معنی
از ). 1386ا، نیقائمی(شودها و وقایع جهان خارج تعیین میت بشري با رجوع به اشیاء و پدیدهمعرفدیگر 

 استهاي آگاهانه ذهن شرایط صدق حاصل کنششناسی آید که شناخت در معنیاین سخن چنین برمی
  . آیدکه فعاالنه و آگاهانه به دست می و متضمن ادراکی است

پس از جنگ جهانی . شناسان زایشی استخصوص ماهیت شناخت متعلق به زبان رویکرد دوم در
گرایی فتارهن و رابطه بین زبان و اندیشه شد؛ نخست افول ردوم دو رویداد مهم موجب توجه به فلسفه ذ

حاصل  سازيبرخی اشکال آموزشی از طریق شرطی هایی که درشناسی که با وجود پیشرفتدر روان
و هاي مختلف تفکر نشدند ایشان هیچگاه موفق به تبیین جنبههناپذیري ایدهکرده بودند، به دلیل تعمیم

ایانه، تحقیقات و آثار آلن ؛ دوم اختراع رقرار گیردی ضعیف رفتارگرایی در موضعشد تا این امر موجب 
هاي محاسباتی که از پیش از جنگ جهانی آغاز شده در ریاضیات و فراریاضیات و مبانی نظام 2تورنیگ

این . و گسترش تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی منجر شدبود سرانجام پس از جنگ به اختراع رایانه 
 3تاثیر گذار بود تا جایی که افرادي همچون مارشناسان زایشی داد بر تفکر فلسفی چامسکی و زباندو روی

، تهیه مدل پردازش زبان در بودند ن فرآیندهاي ذهنیکه معتقد به محاسباتی و الگوریتمی بود) 1982(
شناسی زایشی ضمن از این رو در زبان ).2006، 4رابرلند(مهمترین وظایف پژوهشگران دانستندذهن را از 

و جبري در  رقومیهمان گونه که روابط  مبانی ذهنی است بر این باورند اراياعتقاد به این امر که زبان د
چنین نظر فودور هم ،استریاضیات فطري و ژنتیکی است، روابط نحوي در زبان نیز فطري و ژنتیکی 

ضمن تاکید ) 1983(5فودور. کنندارچگی شناخت را تصدیق و تایید میاي بودن و نفی یکپمبنی بر حوزه
او بر این . مختلف محدود استهاي کند که ارتباط بین حوزهبودن ذهن این را نیز تصریح می ايبر حوزه

کنند به عبارت دیگر که به طور خودکار عمل میهایی سروکار دارد که پردازش زبان با حوزهباور است 
  . متفاوت است) آگاهانه(آن با عملکردهاي استداللی عملکرد

                                                             
1- turth conditional semantics 
2- Alan Turing 
3- Marr, D. 
4- Ober Land, J. 
5- Fodor, J.A. 
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پیروان نگرش معناشناسان شرط صدق و  را از منظري کامالً متفاوت ازشناسان شناختی، شناخت اما زبان
 ،شناسی شناختیدارند که در زبانبیان می) 14 - 10: 1992(نولیکاف و جانس. کنندمیزایشی تبیین 

مانند درك و هاي ناخودآگاه که شامل کنششود اطالق میلیت یا ساختار ذهنی شناخت به هر نوع فعا
گذرد و هم شنیدن ر دیدگان ما به طور غیر ارادي میکه از براباست پردازش ناخودآگاه تصاویري 

است و ارادي ذهن هاي آگاهانه شامل کلیه کنش نیزگیرد و ایی که گوش در معرض آنها قرار میصداه
  . گرددکه منجر به ادراك می

هایی که آگاهانه یا شود و کلیه فرآیندها و تجربهحافظه نیز امري شناختی محسوب می از این حیث
  . آیند شناختی محسوب می شونده دست میناخودآگاه ب
ل مالحظات اجتماعی، از شناخت است که تعام ايپارچهیک نویسد زبان جنبهمی) 2006(1تیلور

تواند در بافت میسازد و تنها شی و فرآیندهاي ذهنی را منعکس میشناختی، ارتباطی، نقفرهنگی، روان
شناخت ذهنی این امکان این در رویکرد شناختی اعتقاد به یکپارچگی  بنابر. گرایانه درك شودنگرشی واقع

تر از اي از زبان را برجستهت تا هیچ بخش یا به اصطالح مولفهشناسان شناختی بخشیده اسرا به زبان
هاي زبان که در نحو و به ي شناختی روابط بین سازههاعالوه بر جنبهبه عبارت دیگر . ها نبیندسایر مولفه

اي که در معنی و حتی در گزارههاي شناختی بان زایشی قابل حصول است به جنبهطور کلی دستور ز
  . توجه نمایند ،وجود دارد زبان

، برش پردازان در پذیرش قاطعانه این نظر که شناختمعتقد است برخی از نظریه) 6: 1993(2سوئیتزر
کند، نخست آن که دو دلیل را ذکر می کنند؛ او در تبیین چرایی این امرکلمه زبان است مقاومت می

هاي انسان از عهده تجزیه و تحلیل زبان به طور نسبی د بدون اتکا به سایر توانائیانشناسان امیدوارزبان
دیگر وجود هاي ر جهتچرا د -ورف است، اگر این رابطه وجود دارد - دلیل دوم مسئله سپیر. برآیند

ورف معتقد  -در واقع سپیر. شناختی نظام شناختی ما را تشکیل دهدهاي زباننداشته باشد؟ شاید مقوله
-ادامه می) 7: همان (سوئیتزر. دهدبانی معرفت شناختی ذهن را شکل میبودند که این زبان است که م

ناخت انسان بر زبان وي است و نه بر دهنده شدهنده تاثیر شکلدهد شواهدي در دست است که نشان
  . هاي مکانی استاصطالحات مربوط به رنگ و موقعیت نمونه و شاهدي بر این مدعا. عکس

هاي آن است که توجه به ویژگی» استعاره«بنیاد بودن زبان یکی از مهمترین مستندات شناخت
  . سازدعناهاي اسامی حیوانات را روشن میکارکردهاي مختلف هم م

  
  استعاره   - 3

وع به واسطه چیزي از نوع جوهر استعاره را درك و تجربه چیزي از یک ن) 5: 1980(لیکاف و جانسون
نامشخص هاي انتزاعی دهد تا مفاهیم و تجربهد استعاره به ما این امکان را میآنها معتقدن. داننددیگر می

                                                             
1- Taylor, J.R. 
2- Swetser,E. 
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شنا را با و یا حتی مفاهیم جدید و ناآبندي کنیم مقولههاي عینی مشخص، را به کمک مفاهیم و تجربه
  . هاي مفهومی، مشخص و معین سازیمهاي بین حوزهها یا نگاشتاستفاده از الگوبرداري

. شود تالش براي فهم استاستعاره میمعتقد است آنچه باعث برانگیختن ) 133 - 132: 1995(تیلور
در یک قلمرو شناختی بر حسب سازي را مفهوم هاستعار) 1962(1او با الهام از نظریه تعاملی استعاره بلیک

  . داندي مرتبط در قلمرو شناختی دیگر میهامولفه
کند، به صورت زیر توصیف میگیري استعاره را سه رکن مهم در شکل) 277 – 276: 1987(لیکاف

مند و همبستگی قاعده -3حوزه مقصد، خصوصیات و جزئیات  -2، خصوصیات و جزئیات حوزه مبدأ -1
در واقع او . شود،می و مقصد که باعث برانگیختگی نگاشت ري در تجربه روزمره بین حوزه مبدأساختا

  . مقصد در نظام مفهومی استو  اشت بین قلمرو مبدأبر این باور است که استعاره حاصل نگ) 1987(
و  مبدأمند بین حوزه هاي نظامن تاکید بر ناخودآگاه بودن نگاشتضم) 24- 16:  2002(2کووچش

- هاي مرتبط ارائه میو مقصد را همراه با مثال مبدأاي ه، فهرستی از حوزهگیري استعارهمقصد در شکل
  : شمارده شرح زیر بر میرا ب و مقصد مبدأهاي دهد؛ وي حوزه

ها، ابزار و گیاهان، ساختمان ،حیوانات و اعضاي بدن آنهابیماري،  اعضاي بدن، سالمت و :مبدأحوزه 
یی و ها، پول و معامالت اقتصادي، آشپزي و غذا، گرما و سرما، روشناها و بازيالت، ورزشماشین آ

  . هاتاریکی، نیروها، حرکت و جهت
ملت، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، ارتباط، / احساسات، امیال، اخالقیات، تفکر، جامعه: مقصد حوزه

  . های و مرگ، مذهب و رویداد و فعالیتزمان، زندگ
 
  انواع استعاره  - 3-1

و استعاره  4، استعاره هستی شناختی3استعاره را به سه دسته استعاره ساختاري) 38-33: همان (کووچش
انش را براي مفهوم ساختاري نسبتاً غنی از د مبدأدر استعاره ساختاري قلمرو . کندتقسیم می 5جهتی

ست که به گوینده این امکان را استعاره آن اسازد به عبارت دیگر، نقش شناختی این مقصد فراهم می
هاي مفهومی بین در واقع به کمک نگاشت. و درك کندبفهمد  B مبدأرا به وسیله  Aدهد که مقصد می
به عنوان مثال، درك مفهوم زمان به کمک برخی عناصر . شود، این فهم محقق میBو اجزاء   Aاجزا

استعاره هستی شناختی، ساختار شناختی . شانآنها و حرکت هاي مکانیپایه مثل اشیاء فیزیکی، موقعیت
رسد نقش آنها به نظر می. سازدیسه با استعاره ساختاري فراهم میاندکی را براي مفاهیم مقصد در مقا

مقصد باشد، یعنی آنچه ما  شناختی مقوالت کلی مفاهیم انتزاعیرفاً تعیین جایگاه و موقعیت هستیص

                                                             
1- Black 
2- Kovecses 
3- structural metaphor 
4- Ontological metaphor 
5- Orientational metaphor 
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تجربیات ما از اشیاء، مواد و ظروف است بدون اینکه بخواهیم دقیقاً مشخص کنیم کنیم ناشی از درك می
محدود به از آنجا که دانش ما از اشیاء، جوهرها و ظروف . ، ماده و ظرفی استءکه منظور چه نوع شی

  . توانیم از این مقوالت براي درك بهتر قلمرو مقصد استفاده کنیمسطحی عمومی است، ما نمی
ها بر حسب اشیاء، جوهر و غیره براي بخش زیادي از تجربیات ین جایگاه و موقعیت پدیدههذا تعیمع

. یابیمآن را به عنوان یک چیز در می مادانیم ذهن چیست ابراي مثال ما واقعاً نمی. یت استحائز اهمما 
یی که کمترین شناختی، براي ما امکان مشاهده ساختار متصور را در جاهاي هستیبه طور کلی، استعاره

  : نندسازد ماالً ساختاري وجود ندارد فراهم میساختار، ایجاد شده یا اص
  

  قلمروهاي مقصد  مبدأقلمروهاي 
  )ذهن: مانند(اي غیر فیزیکی یا انتزاعیهماهیت  فیزیکی  ءشی

به : مانند(هاو فعالیت) رفتن به مسابقه: مانند(رویدادها
  )کسی سر زدن

  )دویدن در بازي: مانند(هافعالیت  جوهر 
-قطعه زمین بی: مانند(اشیاء فیزیکی توصیف نشده  ظرف 

  ) درخت در جنگل
اراضی مسطح و : مانند(سطوح فیزیکی و غیرفیزیکی

  ) چشم انداز به صحرا
  )مانند عاشقی(حاالت

  رابطه مفاهیم حوزه مبدا و مقصد -3-1-1
  

یعنی چیزي » دارایی خود«دارایی  را به مثابه آن ،ءفتن ترس به عنوان شیبراي مثال، با در نظر گر
، »ترس من«توان عباراتی مثل این به لحاظ زبانی می بنابر. توان تصور کرداست می» مال من«که 

عیت شی را شناختی موقاز طریق استعاره هستی» ءغیر شی«چنین اگر تجربه هم. تولید کردرا  »ترس تو«
ء اگر ذهن به عنوان یک شی. وسیله استعاره ساختاري، ساختمند شودتواند به بیابد، در این صورت می

. »ذهن زنگ زده«را براي آن به کاربرد مثل » ماشین«توان استعاره از آن صورت می شودسازي مفهوم
-هاي غیرانسانی کیفیتتی شناختی است که در آن به ماهیتپنداري صورت دیگري از استعاره هسانسان

هاي طبیعی ر رفتار جانوران در خارج از محیطبیانگ/ گویاي نظریه او«: شود مثالیهاي انسانی داده م
  .»است

ي را براي مفاهیم مقصد به شناختی ساختار مفهومی کمتردر مقایسه با استعاره هستی جهتیاستعاره 
 نقش و کارکرد شناختی این نوع استعاره ایجاد سلسله مفاهیم منسجم مقصد در نظام. دهددست می

هایی که این نقش را قعیت گرفته شده که بیشتر استعارهاز این وا جهتیستعاره نام ا. ستا مفهومی ما
شاید برگزیدن نام . استحاشیه و غیره  -پائین، کانون -گیري مکانی پایه، مانند باالجهتدارند، متضمن 



   1393 تابستان، 37 ، شماره10فصلنامه پازند، سال / 42
  

در هر . بودتر میمناسب که بیشتر با نقش شناختی آن همخوانی دارد» استعاره انسجامی«دیگري مانند 
براي مثال مفاهیم . سازي استالشکل بودن مفاهیم مقصد در مفهوم، منظور از انسجام اشاره به متحدحال

  . دارندسوگیري  »پائین«ها به سمت دارند در حالی که متضاد آن »باال«زیر همه سوگیري به سمت 
درآمد او باالست، درآمد براش پائین . صدا تو نبر باال، صدا تو بیار پائین: زیاد باال است و کم پائین  -1

  . است
  . روحیه رزمندگان باالست: خوشحالی باال و ناراحتی پائین  -2
  : کنترل باال و فقدان کنترل پائین  -3
  . او در این اداره موقعیت باالیی دارد -
  .استاو زیر دست من  -
  . او تحت کنترل است -

                                    
  معنایی چند - 4

معنایی یکی از چند .اشاره داردهاي کاربردي مختلف یک واژه در موقعیت به معانی مختلفمعنایی چند
محدود به اکید دارند که هایی از معناي کلمه تنگاران است، آنها به جنبههاي مورد عالقه واژگانزمینه

را بیشتر  یابی به معناي پیش فرضدارند دستنناي خارج از بافت توجه و ثابت است و چون به مع قرارداد
هاي دیگري ها واژهاما از سوي دیگر در همه زبان. )111:  2004، 2و کروز 1تکراف(دهند مد نظر قرار می

دور از  و چه در تلفظ چنان معناي آنهارغم داشتن صورت کامالً یکسان چه در نوشتار وجود دارد که علی
-اند که البته میقائل 3»نامیهم«بط مفهومی مقوله دیگري به نام ها در نظام روانماید که براي آنهم می

-واژگان. )65-63:  2009، 6سعید(یا هر دو ظاهر شود و 5نویسییا هم 4آوائیهاي همتواند در صورت
گیري شکل زیرا منشأدهند قرار می يواحدچند معناها را ذیل مدخل  ،هانگاران معموالً در تهیه فرهنگ

-نامدانند در حالی که همبه وجود شباهت بین معانی واژه میچند معنایی را بسط استعاري دانسته و قائل 
صورت تلفظی و اند که هاي مختلفیها واژهنامکنند زیرا معتقدند همهاي مجزا درج میا را در مدخله

و داشتن تلفظ یا نویسه مشابه ممکن است بنا به دالیل مختلف تاریخی و  ن دارندناً نوشتاري یکسااحیا
ارائه شده باید هاي ا به این مطلب بپردازیم که نمونهدر اینجاین نیست تا  برقصد . تحولی رخ داده باشد

                                                             
1- Craft, W. 
2- Cruse, A. 
3- default meaning 
4- homonymy  

/ خوراکی/ حیوان (نوشتاري یکسان و معانی متفاوتی است مثل شیر اي است که داراي تلفظ و گاهی صورت نامی، واژههم(
  .)ابزار قطع و وصل آب

5- homophony 
.)هاي خوار و خار که تلفظ یکسان اما معناي متفاوت دارندآوایی مانند واژههم(  

6- Saeed,J.I.  
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به مثابه حوزه مبداء » حیوان«پرداختن به مفهوم یرند بلکه هدف ها قرار گنامدر زمره چند معناها یا هم
   .است

  حیوان و استعاره  - 5
بوده است در استعاره  در مفهوم سنتی آنگیري استعاره اري که در ادبیات نیز همواره منشأ شکلپندحیوان

اهده اندام مطالعه رفتار حیوانات و مش. شناختی نیز به عنوان منشأ پیدایش عبارات زبانی مطرح است
ها مشاهده و برخی از رفتارهایی که در انسانهاي خاص آنها و شباهت بین آنها اناییظاهري آنها و تو

ترین ن به عنوان عالیبدیهی است که انسا. شده است هاي زبانی خاصیصورتشود باعث ساخت می
هاي حیوانی باشد، از ها باید برتر و مبري از کنشهم از حیث رفتار و هم خوي و خصلتمخلوق خداوند 

جنبه ) به جز چند مورد(ن و یا نامیدن او با این تعبیراتاین رو به کارگیري این عبارات در مورد انسا
  . توهین و تحقیر در زبان یافته است

 روند همراه بافعل مرکب یا فعل گروهی به کار میفهرست مختصري از این عبارات که به صورت 
  : ن فارسی به شرح زیر استآن در زبانام حیوان مورد نظر و صفت آن و معنی 

  تالش براي فهمیدان راز دیگران : )صفت سگ(بوکشیدن  -
تعجب : )، گاومیش و غیرهشاخ عضوي از بدن برخی چهارپایان است مثل بز، گوزن(شاخ درآوردن -

  کردن 
 باعث تعجب دیگران شدن و: )نشانه حیوانیت/ ان و چهارپایان عضوي از بدن اغلب پستاندار(دم داشتن -
  . رودلب همراه با شاخ با هم به کار میاغ
  گستاخ و پررو شدن : )نشانه حیوانیت/ ران و چهارپایانعضوي از بدن اغلب پستاندا(دم درآوردن -
کسی را : )نشانه حیوانیت/ ان و چهارپایان عضوي از بدن اغلب پستاندار(دم کسی گذاشتن پا روي -

  عصبانی کردن 
  پنهان شدن : )و موش و غیرهصفت مار (در سوراخی خزیدن -
  نداشتن ثبات در عقیده و عمل : )صفت آفتاب پرست(رنگ عوض کردن -
  رنج و سختی کشیدن : )صفت مار(پوست انداختن -
  دیگران را با سخنان کنایه آمیز آزردن : )صفت مار و عقرب و زنبور و غیره(ننیش زد -
  تمسخر دیگران به قصد  تقلید رفتار: )صفت میمون و شمپانزه(شکلک درآوردن -
  غرولند کردن به قصد گالیه و شکایت : )صفت سگ سانان(غرغر کردن -
  فریاد کشیدن ناشی از عصبانیت: )صفت شیر و خرس و غیره(زدن/نعره کشیدن -
تغییر دائمی : )برخی حیوانات مثل سنجاب و میمونصفت پرندگان و (از این شاخه به آن شاخه پریدن -

   .یا تغییر دائمی موضوع گفتگو عقیده و رفتار و
اما موارد اندك دیگري نیز وجود دارد که اند موارد مشابه دیگر داراي بار منفیموارد فوق الذکر و 

  : ته تعدادشان کامالً کمتر است مثلتعبیر منفی ندارند الب
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  خوشحال شدن : )صفت پرندگان(پر و بال درآوردن -
کارهاي جسورانه که نشانه بلوغ و کمال است، انجام : )پرندگانصفت (بازکردن/ پر و بال درآوردن -

   .دادن، میدان عمل پیدا کردن
  تحریر به صدا دادن و آواز خوش سر دادن : )صفت بلبل و قناري(ه زدنهچهچ -
  کار خارق العاده کردن : )صفت مرغ مرغوب(تخم دو زرده کردن -

رود که با توجه به صفت مورد نظر در به کار می هاامی حیوانات براي اطالق به انسانشماري از اس
  : اهد شد ماننداطالق عموماً جنبه توهین و تحقیر دارد به جز موارد اندکی که به آنها اشاره خو

  موذي : )منفی(مارمولک -
  گرحیله: )منفی (روباه -
  تنبل، چاق و پرخور: )منفی(خرس -
  دیگران کننده رفتار زشت، مقلد و تکرار: )منفی(میمون -
  فراري : )منفی(ماهی -
  ابله، احمق، پرکار : )منفی(االغ/ خر -
  ترسو : )منفی(موش -
  عصبانی و پرخاشگر : )منفی(سگ -
  احمق ) : منفی(وگا -
  کننده کالم تکرار: )خنثی(طوطی -
  زیبا : )مثبت(طاووس -
  زیبا : )مثبت(ماهی -
  شجاع : )مثبت(شیر -
  زشت : )منفی(وزغ -
  . دهدی که با کالمش دیگران را آزار میکس: )منفی(عقرب -
  
  حیوان و چند معنایی  - 6

شناختی و شناخت نخستین و بر این باور است که به لحاظ تاریخی بین مفاهیم پایه ) 1389(بینحق
که انسان از  اندهاییست حیوانات در زمره نخستین پدیدهبدیهی ا. ها ارتباط وجود داردترین پدیدهابتدایی

اولین روزهایی که در زمین هبوط کرد آن را شناخت، با آن ارتباط برقرار کرد و آن را به خدمت خود 
- طالق به ابزار و ادوات به کار میشاید بین این مطلب که نام حیوانات یا اعضاي بدن آنها براي ا. درآورد

 ارد اشارهدر هر حال، به جز مو. داشته باشداز حیوانات در طول تاریخ ارتباطی وجود  بشررود و استفاده 
ها عنوان مفهومی عینی به خوي و خصلتگیري استعاره را از حیوان به که جریان شکل 5در بخش  شده

پردازیم که به دلیل در اینجا به ذکر مواردي از  زبان فارسی می دهد،عنوان مفاهیمی ذهنی، نشان می به
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آن استفاده  نامیدنابزاري که از نام حیوان براي بش حیوان و عملکرد شباهت در رفتار و نوع حرکت و جن
توان به جز چند معنایی نام دیگري براي توصیف رابطه مفهومی موجود در آن اتخاذ کرد و شده، نمی

  . گرددوم از عینی به عینی نیز محسوب میگیري مفهضمناً نمونه مناسبی از جریان شکل
قال آب از یک سطح به سطح دیگر اي که به دلیل شکل خمیدگی آن باعث انتلوله ):عضو بدن(گلوشتر -

  . شودمی
ها براي هدایت مسیر نصب ها و جادههاي کوچک راهنما که در کف خیابانچراغ): عضو بدن(گربهچشم -

  . کنندمی
   .شودجزء دستگاه نیروي محرکه محسوب می اي است در اتومبیل کهقطعه): عضو بدن(دستسگ -
شود و ب مینیروي محرکه محسو دستگاهاي است در اتومبیل که جزء قطعه): عضو بدن(دستشغال -

شغال در پی سگ به  شود معموالًدر رفتار عملی گفته می(دست استد آن به دنبال عملکرد سگعملکر
  .)روددنباله گله می

  پیچ کوچک شبیه تاج خروس : خروسک -
یا آستین براي گشاد کردن اي سه گوش که در فاق شلوار وصله) خیاطیدر (نوع پیچ کوچک: مرغک -

  . دوزندلباس می
  . شودو در ورزش ژیمناستیک استفاده می اي که قسمت فوقانی آن شبیه پشت خر استچهارپایه: خرك -
  چرخ چاه : خربله -
  . دهند تا فرو نریزد چوب کلفت یا میله آهنی که به صورت شمع یا عمودي زیر چیزي قرار می: خرپا -
  . رودردن جریان آب به کار میرسانی براي قطع و وصل کهاي آبابزاري است که در شبکه: چلچله -
  هاي قدیم، دوچرخه امروزي از آالت جنگ): اي شبیه کبکپرنده: (دراجه -
  . گیردور هواپیما از نیروي باد بهره میابزاري که در موت: ملخ -
  . گیردشابه از نیروي آب یا باد بهره میهاي مدستگاهدر قایق و کشتی و سایر ابزاري : پروانه -
  . بستندتوپ یا پیکان کوچک که روي شتر مینوعی سالح مثل : زنبورك -
  . کنده از سوخت نفت و غیره استفاده مینوع چراغ دستی ک: زنبوري -
  . شودغیره دوخته میس یا کیف یا کفش و اي کوچک که با قالب روي لباحلقه: سگک -
ي شبیه اي است با ظاهرشرهگیري نام حق که خود نوعی گیره است منشأ شکلسنجا(:سنجاقک -

ها هنگام دهند تا مهرهها قرار میابزاري است که در سوراخ سرپیچ) دگوینسنجاق که به آن سنجاقک می
  . حرکت باز نشوند

  نوعی فنر با شکل حلزون: حلزونی -
ها و تایرها مانع خروجی هوا مدخل ورود و خروج هوا در الستیک اي است که دروسیله: کرمک/کرم -

  . شودمی
  . نوعی قالی ضخیم که بافت آن شبیه پوست خرس است: خرسک -
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ابزارهاي دیگري نیز وجود دارند که از نام حیوان به عنوان صفت و توصیف ابزار مورد نظر استفاده 
  . ار کالغی، چراغ زنبوريشود مانند چراغ موشی، آچمی

  
  بندي جمع  - 7

-در نوشتار حاضر تالش شد تا مفهوم سازي در زبان فارسی بر مبناي حوزه شناختی حیوانات و خصلت
نکته قابل توجه این بود . هاي اندامی و رفتاري آنها در قالب استعاره و چند معنایی مورد بررسی قرار گیرد

ضمناً چندمعنایی نام حیوانات  .الباً بار منفی به همراه داردغه انسان بهاي حیوانات که نسبت دادن خصلت
 ین باره اینا و بسط به حوزه ابزار و ادوات فرایندي پربسامد در زبان فارسی است و نکته جالب توجه در

  .سازي از حوزه شناختی عینی به عینی استاست که نشانگر مفهوم
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