فصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا
سال ششم ،شمارة  ،11تابستان 1393

رویکردی ردهشناختی به استعارههای مربوط
به رنگ در زبان فارسی
محمدامین صراحی
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تاریخ دریافت98/11/3 :
تاریخ تصویب81/6/02 :

چکیده

استعاره ،در گذشته ،عمالً درحوزة مطالعاا ادیاب یسرساب مابشا ه
است؛ اما مطالعاا د یا درحاوزة زیاا شناساب شانایتب ،یاهویاهه

درزمینة استعاره نشا مبدها اساتعاره ،رایطاة میاا زیاا  ،ان یشاه و
فسهنگ را یه یهتسین شکل ممکن نشا مبده ؛ یه همین دلیل ،یکاب

از ه فهاي اصلب از این تحقیق ،ییا ایان نکتاه اسات کاه گووناه

اسااتعارههاااي مسیااوب یااه رنااگ یااا زیااا  ،دهااا یینااب و فسهنااگ

فارسابزیانااا ویونا یااوردهانا ؛ از ایاان روي ،در وااهوهح حا،ااس،

استعارههاي مسیوب یه یاازده رناگواژة اصالب را کاه یاسلین و کاب
( )1868وااایحنهااااد کاااسدهاناا  ،از مناااای مختلاا

0

گاااسد دورده و

درگه اارگوب نظسی اة اسااتعارههاااي مفهااومب اصااال ش ا ه یسرسااب
 1استادیار و عضو هیا
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کسدهایم که ازسوي کوگس )0222( 1ییاا شا ه و در د  ،اساتعاره،
و ی هاي شانایتب -فسهنواب درنظاس گسفتاه شا ه اسات .نتاای ایان

تحقیق نشا مبدهن یاودود تع ادي کم از استعارههااي مسیاوب یاه
رنگ که منشاایب دهاانب دارنا و احتماا ً در زیاا هااي دیواس نیا

یهصورتب تقسیباً مشایه یهکار مبرون  ،ییشتس اساتعارههااي مسیاوب یاه

رنگ در زیا فارسب ،ماهیتب فسهنوب دارن که ممکن است یهدلیال

ودود تجسییا گوناگو  ،فساین هاي شانایتب متفااو  ،یافاتهااي
ادتماعب ویهه و حتب محیط دغسافیایب یاص یهودود دم ه یاشن .

واژههای کلیددی :اساتعاره ،زیاا شناساب شانایتب ،ردهشناساب،
رنگواژه ،زیا فارسب.
 .1مقدمه

مطالعة رنگواژهها درحوزههاي زیا شناسب و مسدمشناسب ،ویشینهاي کهان دارد و یاسلین و

کب ( )1868را یهحق مبتوا از وایح گاماا تحقیاق در ایان حاوزه دانبات .یاسلین و کاب
( )1868دروب مقایبة  89زیا دریافتن در این زیا ها ،رنگواژهها ازمیا یازده طبقة رناگ
انتخاب ش ه است که رنگواژههاي اصلب 0نامی ه مبشاون و عباار انا از :سافی  ،سایاه،
قسماا  ،سااب  ،زرد ،دیااب ،قهااوهاي ،ارغااوانب ،صااورتب ،نااارنجب و یاکبااتسي .یااساسااا
وهوهحهاي این دو دانشامن  ،ویهگابهااي اصالب و مشاتسا ایان رناگواژههاا در زیاا
انولیبب ،ی ین شس ان  :نخبت ،دنکه هموب از یک تکواژ سایته شا ه انا ؛ دوم ،دنکاه
معناي د ها در معناي هیچ رنگواژة دیوسي وداود نا ارد؛ ساوم ،دنکاه کااریسد د هاا یاه
گسوهب ان ا از اشیا مح ود نمبشود؛ گهارم ،دنکه ازنظس روا شنایتب ،یساي افاساد یاک
دامعة زیانب و فسهنوب ،یسدبتوب دارن ؛ یهعالوه ،هما گوناه کاه کاب و دیواسا (:1881
 )11گفتهان  ،این رنگواژهها یساي افساد یک دامعة زیانب یاص ،شنایتهش هان .
1. Z. Kövecses
4. Basic Color Terms
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در وهوهحهاي گوناگو صور گسفته دریاارة رناگواژههاا ،تو،ایحاتب گونااگو و
معمو ً متناقض دریارة نقح و الووي شنایتب رنگواژههاي اصلب ییا شا ه اسات (ماننا :

کااب0222 ،؛ هاااردین0222 ،1؛ لیناا زي 0و یااساو 0220 ،3؛ ددریااک1889 ،1؛ رایسسااا ،2
دیویس ،6و دیوی ف0222 ،7؛ ماک ري .)1887 ،9اگسگاه نظسیاة یاسلین و کاب مقباولیتب

دهانب یافته و تاکنو  ،مقالههایب متع د دریارة د نوشاته شا ه اسات ،تقسیبااً هایچکا ام از
د ها یه نقح استعاري رنگها ،یهویهه ازدی گاهب شنایتب و فسهنوب ،یهان ازة کافب توداه
نکسدهان ؛ از این روي ،یکب از ه فهاي مهم این تحقیق از مطالعة استعارههااي مسیاوب یاه
رنگ در زیا فارسب ،ییا این نکتاه اسات کاه گووناه ایان اساتعارههاا یاا زیاا  ،ان یشاه و
فسهنگ فارسبزیانا ویون یوردهان .

یهعقی ة سو ،)61 :0221( 8شایوة یاهکاارگیسي زیاا ازساوي افاساد یاک دامعاة زیاانب،

معمو ً نشانوس تفکس و فسهنگ د هاست .رایسسا و همکارانح ( )128 :0226نیا معتق نا
«شواه متع دي از حوزههاي شنایتب دیوس نی وداود دارد کاه نشاا مابدها ایان تعامال میاا

فسهنگ ،زیا  ،و ان یشه ،از گبتسدگب و البته ویچی گب فساوانب یسیوردار است» .مطالعا د ی
درحوزة زیا شناسب شنایتب ،یهویهه درحوزة استعاره نشا مبده استعاره مابتوانا رایطاة
میا زیا  ،ان یشه و فسهنگ را یه یهتسین شکل ممکن نشاا دها ؛ یاه هماین دلیال ،یاساو

12

( )119 :1876اساتعاره را صااورتب از ییاا نمااادین دانباته اساات کاه زیااا و فسهناگ را یااه
یک یوس مبویون د و نشا مبده ایندو از یک یوس ،د ایبناوذیسن .
کوگس ( )0222در وهوهح یود ،شیوههایب را نشا داده اسات کاه مطالعاة اساتعاره و
فسهنگ را یا یک یوس ویون مبدهنا  .یاهعقیا ة وي ،زیاا  ،یکاب از دنباههااي یبایار مهام
فسهنگ است و فسهنگ نی ازنظاس کاوگس ( ،)091 :0222عباار

اسات از «مجموعاهاي از
1. C. L. Hardin
2. D. T. Lindsey
3. A. M. Brown
4. D. Dedrick
5. D. Roberson
6. I. Davies
7. J. Davidoff
8. R. E. MacLaury
9. L. Su
10. K. H. Basso
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استنبابها و درا مشتسا از دنیا» .وي معتق است درا اشیاي مادي ،و ی ههاي انت اعاب و
رويدادها درا ما را از دنیا میبس مبکن ؛ یه همین دلیل ،هیچکس نمابتوانا نقاح یبایار
مهم تفکس مجازي و استعاري در و ی هها و رويدادهاي اطساف ما را انکاار کنا  .کاوگس
( )091 :0222وااساز معسفااب الووهاااي فسهنوااب متعاا د گفتااه اساات الووهاااي فسهنوااب
حوزههاي انت اعب ،تنها یهصور استعاري یهوداود مابدینا  .زیاا شناساا و وهوهشاوسا

دیوس مانن گیب  )160 :1888( 1نی معتق ن استعاره ،یکب از ای ارهاي ویهة زیانب اسات کاه
در ذهن گوین گا زیا سایته و یاعث درا و ی ههاي انت اعب فسهنوب مبشود.
تحقیق حا،س درگهارگوب زیا شناسب شنایتب ،یساي مطالعاة اساتعارههااي مسیاوب یاه

رنگ در زیا فارسب انجام ش ه است .رنگواژههاي موردمطالعاه ،درواقا  ،معااد فارساب
یازده رنگواژة اصلبان که یسلین و کب ( )1868ویحنهاد کسدهان  .هما گونه کاه تاوانوس
( )2:0220نی نشا داده اسات ،میاا رناگواژههااي الواوي وایحنهاادي یاسلین و کاب یاا
رنگواژههاي زیا فارسب ،مطایقتب کامل ودود دارد؛ البته یاساساا

الواوي یاسلین و کاب

( ،)1868رنااگهاااي دیااب ،قهااوه اي ،ارغااوانب ،صااورتب ،نااارنجب و یاکبااتسي ازنظااس
سایتواژي ،ازنوع یبیط نیبتن و یهدلیل داشتن ییحاز یاک تاکواژ نمابتاوا د هاا را در
زیا فارسب ،د ء رناگواژههااي اصالب دانبات؛ اماا در تحقیاق حا،اس ،د هاا را یسرساب
کسدهایم.
این وهوهح یساسا

دو دلیل مهام انجاام شا ه اسات :نخبات ،اینکاه مطالعاة اساتعاره،

تصویسي روشنتس را دریارة نظام ادراکب مسدم سااکن در محایطهااي فسهنواب مختلا

یاه

دست ده ؛ دوم اینکه تا دنجا که نوارن گا اطالع دارن  ،تاکنو  ،استعارههااي مسیاوب یاه
رنگ در زیا فارسب ،درگهارگوب زیا شناسب شنایتب مطالعه نش هان ؛ یاس هماین اساا ،
یکب دیوس از ه فهاي این تحقیق ،نشا داد رایطة میا زیاا  ،ان یشاه و فسهناگ از یاک
سو و نی اثبا یا رد این فس،یه است که استعارههاي مفهومب یاهطاور کلاب و اساتعارههااي
مفهومب مسیوب یه رنگ یهصور یاص ،ماهیتب فسهنوب دارن .

1. R. Gibbs
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 .2روش پژوهش

یساي دم دوري دادههاياین تحقیق ،نخبت ،ویکسهاي مشتملیس  0102عبار و اصاطالحا
را تهیه کسدیم که یا استفاده از رنگواژههاا ساایته شا ه یودنا  .ایان مجموعاه ،از

مختل

منایعب گوناگو ازدمله گونة گفتاري زیا فارسب که در یسنامههاي مختلا

صا ا و سایما

یهکار مبرود ،گفتووهاي روزمسه و همچنین گوناه نوشاتاري از مناای زیاس اساتخسا شا ه
است:

ال ) فسهنگها و لغتنامههاي فارسب یهویهه فسهناگ فارساب عامیاناه ،فسهناگ یا ر

سخن و لغتنامة دهخ ا؛

ب) نشسیاتب همچو روزنامهها و مجلههاي گاپش ه در زمینههاي گوناگو ؛
) گفتووهاي روزمسه و یادداشتهاي تصادفب؛
د) متو نثس شامل داستا هاي کوتاه ،رما ها ،زن گب نامهها ،و مجموعهمقا

.

ساا،س ،الوااوي «رون ا تشااخیت اسااتعاره کااه ازسااوي گسوهااب متشااکل از نااه نفااس از

متخصصا مطالعا استعاره ،یهسسوسستب دسارد استین 1یاعنوا گسوه وساگلجااز 0وایحنهااد
شاا ه اساات ،یااساي تشااخیت و اسااتخسا عبااار هاااي اسااتعاري ،ازمیااا ایاان مجموعااة
گسددوريش ه یهکار گسفته ش  .ه ف اصلب این الوو ،ییا شیوهاي روشن ،انعطافواذیس و
قایل اعتماد یساي تشخیتداد عبار هاي استعاري در زیا گفتاري و نوشاتاري اسات .در
الووي رون تشخیت استعاره ،مساحل زیس یهتستیب انجام مبشود:
ال ) تمام متن /گفتما یای یهطورکامل یوان ه یا شنی ه شود؛
ب) واح هاي واژگانب در متن /گفتما تعیین مبشون .
) این مسحله ،یود شامل یخحهایب ی ین شس است:
 ) -1معناي یافتب هس واح واژگاانب یاهکاررفتاه در ماتن تعیاین مابشاود؛ یعناب مشاخت
مبشود این واح واژگانب گوونه یس یک شابء ،رایطاه ،یصوصایت و ...در یافات معناایب
د لت مبکن  .یای یه دنچه قبل و یع از واح واژگانب یهکار مبرود ،توده کسد.

1. J. Steen
2. Pragglejaz Group
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 ) -0دریارة هس واح واژگانب یای نشا داده شود دیا این واح واژگانب ،معناي معاصسي
اصلب تس و رای تس در یافتهاي دیوس دارد یا ییس .معناي اصلبتاس ،داراي ایان ویهگابهاسات:
ملمو تس است (د را راحتتس مبتوا تصور کسد ،دی  ،شنی  ،یویی و احبا کاسد)؛ معماو ً
در فعالیتهاي ی نب و فی یکب ،ریشه دارد؛ دقیقتس است (درمقایل مبهمتاس)؛ ازنظاس تااریخب،
ق یمب تس است .شایا ذکس است که معناي اصلب ،ل ومااً رایا تاسین و وسکااریسد تاسین معنااي
واح واژگانب نیبت.
 ) -3اگس واح واژگانب ،داراي معناي معاصسي اصلبتس و مهمتس در دیوس یافتهاست ،یایا
نشا داد دیا معناي یافتب یا معناي اصلب درتقایال اسات یاا ییاس و دیاا مابتاوا د معناا را
یساسا

مقایبه یا معناي اصلب فهمی یا ییس.

د) اگس دواب ،مثبت است ،این واح واژگانب را یای استعاره یه شمار دورد.
استعارههایب که یه این تستیب ،یساسا

رون تشخیت استعاره دم دوري ش ن  ،یساساا

نظسیة استعارههاي مفهومب معیار اصال ش ه تحلیال شا ن کاه کاوگس( )0222ییاا کاسده
است.
کوگس( )12 :0222معتق است هس نظسیة استعاره یای یتوان دهانبیاود و گونااگونب
کاریسد استعاره را تو،یح ده ؛ از ایان روي ،وي وسساحهاایب را مطاس کاسده اسات کاه
دراصل ،ایسادهاي ییا ش ه دریارة نظسیة معیار ازدی گاه اوست .ایان دانشامن تاال

کاسده

است یه این وسسحها ،واسخهایب مناسب ی ها  .کاوگس ( )0222معتقا اسات هاس نظسیاة
استعاره یای توانایب واسخداد یه وسسحهاي زیس را داشته یاش :
 گه استعارههایب دهانب هبتن و گسا؟ گوناگونب استعاري ،ییشتس در گه حوزههایب اتفاق مبافت ؟ گه دنبههایب از استعاره ،ییشتس تحت تأثیس گوناگونب قسار مبگیسن ؟ د یل ودود گوناگونب در استعارهها گیبت؟ دیا استعارههاي مفهومب یا یافت فی یکاب ،تجسییاا فسهنواب و فساینا هاي شانایتب،مستبطان ؟ دیا این نظامها یهصورتب کامالً منبجم یا یک یوس عمل مبکنن ؟
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اولین وسسح ،مو،وع اصلب و موردتوده د دسته از زیا شناسا شانایتب یاوده اسات
که دریارة استعاره ،درگهارگوب نظسیة معیار تحقیق مبکنن  .در نظسیة معیار ،اساتعارههااي
وایه ،استعارههایب درنظس گسفته مبشون که ماهیتب دهانب دارنا ؛ اماا یاهگفتاة کاوگس ،یاا
توده یه نتای مطالعا انجامش ه ،این اصل را یای اصال کسد .نخبتین مبالله ،ایان اسات
که در نظسیة معیار ،استعارههاي وایه در مقایبه یا استعارههاي مسکب ،اهمیتاب ییشاتس دارنا ؛
درحالب که یهعقی ة کاوگس ،اساتعارههااي مسکاب در مالحظاا فسهنواب ،نقشاب یبایار
مهمتس ایفا مبکنن ؛ یه عبار دیوس ،اساتعارههااي وایاه در مقایباه یاا اساتعارههااي ویچیا ة
فسهنوب ،معمو ً یبرو یهنظس مبدین ؛ البته کوگس ،منکس اهمیت استعارههاي وایه نیبات؛
ولب یهصورتب یاص ،یاس اهمیات نقاح فسهنواب یبایار مهام اساتعارههااي مسکاب تأکیا
مبکن .
تفاو دیوس نظسیة استعارههاي مفهومب معیار اصال ش ه یا نظسیة معیاار ،در ایان اسات
که یهاعتقاد کوگس ( ،)11 :0222تمام استعارههاي مفهومب ،گه وایه وگه مسکاب ،یاک یاا

گن کانو معنایب 1دارن ؛ ی ا معنا که هس حوزة مب أ ،اقالم مفهومباي ازویحتعیینش ه را
درایتیار حوزههاي مقص ي مبگذارد که یه د اعما مبشود .گوین گا زیا دریارة ایان
اقالم مفهومب که دانح وایة د ها را دریارة حوزة مبا أ نشاا مابدها  ،یاا یکا یوس توافاق
دارن ؛ یه عبار دیوس ،ییشتس حوزههاي مب أ که یه حوزههااي مقصا متعا دي مسیاوبانا ،
مضمو هاي مشتسکب عم ه دارن ؛ مثالً ویحرفت و حسکات مضامو اصالب «سافس» ،یاک
حوزة مب أ است؛ گه یه زن گب وگه یه عشاق اعماا شاود؛ همچناین گسماا داراي مضامو
ش

است؛ یه عبار دیوس ،منظور کوگس از کانو معنایب اصلب ،شایوة صاحبتکاسد

دریارة اشیایب همانن است که استعارة اولیه مبتوان د ها را تو،یح ده  .یهعقی ة کاوگس

( ،)10 :0222کانو معنایب اصلب ،از د نظس اهمیت دارد که تحت تاأثیس فسهناگ 0اسات و
یه ما ادازه مبده دریارة عقای ماستبط یاا یاه حاوزة مبا أ ماوردتوافاق یاک دامعاة زیاانب

صحبت کنیم؛ مثالً در استعارة «میل دنباب گسماا اسات» (لیکااف ،)1897 ،3ازنظاس اساتعارة
1. Meaning Focus
2. Culture Sensitive
3. G. Lakoff
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وایه ،نواشتب که این استعاره را مشخت مبکن  ،یای دهانب یاش ؛ یعنب «گسما» مابیایبات
در ش

میل دنبب نواشت شود؛ اما یهنظس مبرس اینگونه نباشا ؛ زیاسا در زیاانب ماننا

گاگا« ،1گسما» درعوض نواشتهش

در ش

میل دنبب ،در کیفیتهاي مطلوب شاسیک

دنباب مؤناث نواشاات مابشااود .از طاسف دیواس ،در نظسیاة اساتعارههاااي مفهاومب معیااار
اصال ش ه است دنبههایب مختل

دییل در گوناگونب استعارهها موردتوداه قاسار گیسنا .

یکب از این دنبهها که در این نظسیه ،یس د  ،یبیار تأکی شا ه ،دنباههااي میاا فسهنواب 0و

درو فسهنوب 3است که ه ف از د  ،کش

مح ودیتها و مبایلب است که یاعاث ایجااد

گببتوب در تجسییا انبا ها مبشون .
سؤا سوم ،یه مؤلفههاي استعاره ازدی زیا شناسب شنایتب ،مسیوب مابشاود .در اینجاا،
نکتة موردیحث ،این اسات کاه گاه مؤلفاههاا یاا دنباههاایب از اساتعاره و تاا گاه انا ازه در
گوناگونب استعاره دیالت دارن  .کوگس معتقا اسات هاسیاک از مؤلفاههاا یاا دنباههااي
استعاره یه تنهایب یا در تسکیب یا دیوس دنبهها مبتوانن یاعث گوناگونب استعارهها شونن .
د یل ودود گوناگونب استعارهها کاه شاای از هماه دالابتاس یاشا  ،یاه ساؤا گهاارم
مسیوب مبشاود .یاهعقیا ة کاوگس ،دو دلیال عما ه را مابتاوا یاساي وداود گونااگونب
استعارهها تصور کسد :نخبت ،تجسییاا متفااو و دوم ،کااریسدهااي مختلا

فساینا هاي

شاانایتب .هسکاا ام از ایاان دو دلیاال ماابتوانناا گااه ازنظااس درو فسهنوااب وگااه ازنظااس
یسو فسهنوب ،استعارههایب متفاو را یهودود دورن .
دیسین تفاو یه می ا انبجام فسهنواب در تاأثیس متقایال اساتعارههااي مفهاومب ،یافات
فی یکب و د یل گوناگونب استعارهها مسیوب مبشود .یاهعقیا ة کاوگس ( ،)13 :0222ایان
انبجام در ییشتس موارد ،یهصورتب د یب دی ه مبشود.
 .3نتایج
در این یخح ،رنگهاي ذیل را در زیا فارسب یسرسب مبکنیم:
1. Chugga
5. Cross-Cultural
6. Within-Cultural
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 .3-1سفید

در زیا فارسب ،این رنگ یهصاور اساتعاري ،در تسکیباا و اصاطالحاتب متعا د یاهکاار
مبرود .واژة «سفی ووست» ییانوس نهاد مسدمب اسات کاه ووساتب روشان دارنا « .مثال گاچ
سفی ش » یهمعناي وسی
یهمعناي تبلیمش

رنگ یهدلیل تاس

یاا ییمااري اسات« .واسگم سافی نشاا داد »

و وذیسفتن شکبت است .از طسف دیوس ،این رنگ در تسکیب «گوشت

سفی » ،دریارة گوشت مسغ یا ماهب یهکار مبرود کاه یاهرناگ روشان اسات .گااه «سافی »
یهمعناي ن اشتن رنوب یاص یا ی و هسگونه مطلب نوشتنب یاهکاار مابرود؛ ماننا «کاغاذ
سفی » یا «گک سفی امضا» یهمعناي ی و رنگ و نوشته« .سفی یخت» یهمعناي «یو یخت»
است و معمو ً دریارة زنب یهکار مبرود که ن د شوهس

ع ی یاشا « .گشامسافی » دریاارة

شخت یبحیا ،یبشسم ،وقیح و ل یاز استفاده مبشود« .روسفی » یهمعنااي وااا ،یابگنااه و
مبسا از اتهام است و البته یاهصاور کنایاهدمیا  ،در فعلاب مسکاب ماننا «روسافی کاسد »،
یهمعناي ناگی دلوهداد یا وااکسد گناه دیوسي یا ارتکاب گناهب ی ر
و ذلت ،از کبب دلوافتاد است« .سفی شا
م

ویا در حقار

گشام کباب» یعناب درانتظاار دما

کباب،

ها یه دایب دی ه دویتن و گشمهاي یود را یبته کسد  .وقتب این رنگ یا «دساما »

یهکار مبرود ،یهمعناي روشن است؛ مانن « :وقتب یی ار ش م ،دسما سافی یاود»« .سافی را
سیاهکسد » یهمعناي توانایب وارونهدلوهداد گی ي است؛ مانن « :این وکیل مابتوناه سافی
رو سیاه کنه» .
 .3-2سیاه

در زیا فارسب ،رنگ سیاه در تسکیبا استعارياي گوناگو یهکار مبرود .این رناگ نیا
مانن رنگ سفی  ،یساي ییا نهاد مسدمب یهکار مبرود کاه ووساتب تیاسه دارنا  .رناگ سایاه

درزما ق یم ،یا «وو » یهکار مبرفت و «وو سیاه» یهمعناي سکه یا وولب یود که دنباح از
فل ا گسا یها نباش ؛ ولب در فارسب امسوزي ،این تسکیب ،یهمعناي یبارز

اسات؛ ماننا :

«این ماشین یه وو سیاه هم نمبارزه!» .این رنگ یساي تش ی حالت موصاوف (ماننا  :ایان
یچه ک وم گور سیاه رفته؟» و همچنین تأکی یس قی زما (مانن  :مبیوام که ص سا سایاه
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هم درست نشه!) استفاده مبشود .در تسکیبا استعاري متع د دیوسي نی این رناگ یاهکاار
رفته است« .سیاهیخت» یاهمعنااي یاوار ،یفیا

و منفاور یاهویاهه نا د شاوهس یاود اسات.

«سیاهسویته» یه کبب گفته مبشود که داراي رنگ ووسات یبایار تیاسه یاشا « .سایاهشا »
یعنب یا ی یختب توأمشا

و هماساهیاا رنا  ،عاذاب و نوساناب یاود ؛ ماننا « :روز و شابما

ازدست این دوتا ،سیاه ش ه»« .سیاهکسد کبب» یعنب یهاشتباهان ایتن او و یه او ین یا

یاا

کبب را یه یازيگسفتن و فسیبداد ؛ مانن « :حا داري منو سایاه مابکناب؟»« .سایاهکاسد »
یهمعناي تلخکسد  ،یسابکسد و زهسدگینکاسد نیا هبات؛ ماننا « :روزگاار را سایاه
مبکنم»؛ همچنین درمعناي نوشتن گی ي یا یبتودهب یا یبدقتب نی یاهکاار مابرود؛ ماننا :
«تو امتحا  ،یه گی ایب سیاه کسدیم»« .سیاه تنکسد » یهمعناي ع اداریود است« .سیاهمبت»
یه کبب اطالق مبشود که یبیار مبت یاش و «سیاه و سفی » ،کنایه اسات از هسگاه هبات؛
مانن « :دست یه سیاه و سفی ن د » یعنب دست یه هیچ گی ن د و کاري نکسد  .این رناگ
یا معانباي دیوس نی یهتنهایب یا در تسکیبا استعارياي گونااگو در زیاا فارساب یاهکاار
مبرد؛ مثالً یهمعناي غمانوی و رن دور؛ مثل« :حا سستاسس زن گب سیاه یاود را مابییانم»؛
یهمعناي ی یمن و یاعث تیسهروزي؛ مثل« :سق سیاهب داره!»؛ یهمعنااي دلاوده یاه گنااه؛ مثال:
«د سیاه شیطا » یا «کارنامة سیاه»؛ یهمعنب کثیا

و گاسا؛ مثال« :زیاس نااینهایات سایاه

است»؛ یهمعناي گناهکار در تسکیب یا «رو»؛ ماننا « :روسایاه» .در محاسم ،سایاه مابووشان و
«سیاهب لشکس» یعنب مسدم یبیاصیت و ی و کارایب زم .منظور از «گسیة سایاه» ،شخصاب
است که یاعث رنجح ،اذیت یا ناراحتب کبب مبشود.
در گن دهة گذشته ،تحت تأثیس زیا انولیبب ،تسکیبا استعاري دیوسي نی وارد زیاا
فارسب ش هان که «لیبت سایاه»« ،یاازار سایاه» و «دمعاة سایاه» ،از د دملاهانا  .منظاور از
«لیبت سیاه» ،فهسستب از نامهاي افاساد ،کشاورها ،محصاو

و ...اسات کاه صاالحیت یاا

درستب د ها رد ش ه است و ینایساین یای تنبیه یا تحسیم شون « .یازار سیاه» یاهمعنااي نظاامب
است کاه در د  ،ماسدم کا هاایب را کاه یاهدساتدورد د هاا مشاکل اسات ،یاهصاور
غیسقانونب یسی و فسو

مبکنن « .دمعة سیاه» نی یه تأسب از «سهشانبة سایاه» ساایته شا ه

است که در د  ،افساد زیادي کشته ش ن .
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 .3-3سبز

رنگ سب وقتب یا یعضب میوهها یهکار مبرود ،یهمعناي «نسسی ه» است؛ مانن « :ایان میاوههاا
هنوز سب هبتن » .در «ص درزوي سب در ییالح مبشکفت» ،واژة «سب » یهمعناي د واذیس
و یوشاین است .گاه یهویهه در دملههاي دعایب» ،سب « یهمعناي تندرسات ،یاو
اساات؛ مثاال« :سااب یاشااب!» .گاااه «سااب شا » یااهمعناااي روییا
و ی ارش

و شااد

و گاااهب یااهمعنااب ناگهااا

است؛ مانن « :یهدفعه سسراهم سب ش ن »« .وشت لب کبب ساب شا » یاهمعناب

سبیل دردورد و یه یلوغ رسی

است؛ مانن « :وشت لبح تازه سب ش ه».

این رنگ ،مفهوم یبیطس و امنیود را نی مابرساان و یاه ایان معناب ،تسدماة قس،اب
اصطالحب مشایه در زیا انولیباب اسات« .گاساغ ساب یاه کباب نشاا داد » و «وشات ساب
نشا داد » نی دو تسکیب استعاري دیوسن که ازطسیق تسدمه ،یه زیا فارسب وارد ش هانا .
«گساغ سب نشا داد » یعنب ادازهداد یه کباب یاساي انجاامداد کااري یاا یاا دریواساتب
موافقتکسد ؛ مانن « :رییبح یهح گساغ سب نشو داده»« .وشاتساب » کنایاه از اساکنا
ه ارتومانب است و «وشتسب نشا داد » یهمعناي رشوهداد یا اغواکسد یا وو است.
 .3-4قرمز (سرخ)

رنگ سسخ یع از رنگ سفی و سیاه ،در ییشتسین تسکیبا استعاري در زیا فارساب یاهکاار
مبر ود .همانن دو رنگ سیاه و سفی  ،این رنگ نی یساي اشاره یه نهاد مسدمب یهکار مبرود
که ووستب وسی هرنگ دارن  .این واژه وقتب یا «مو» یهکار مبرود (ماوقسما ) ،منظاور رناگ
قهوهاي مایل یه نارنجب است .سسخش
است؛ مثل« :تا یناگو

یهمعناي یجالاتکشای

یاا یبایار شاسموینشا

سسخ شا » .در گذشاتة ناهگنا ا دور ،رناگ ساسخ ،کنایاه از فاسد

کمونیبت یا طسفدارا کمونیبتها یوده است؛ مانن « :از سسخهاست»؛ ولب این کنایاه در
زیا فارسب امسوز ودود ن ارد .در ارتباطا غیسکالمب ،این رنگ ،نشا دهن ة یطاس اسات
و یهصور «قسما » ،در «دژیاس قسما » یاا «گاساغ قسما » نماود یافتاه اسات .ایان دو تسکیاب
واژگانب ازطسیق تسدمه وارد زیا فارسب ش هان  .این رنگ در «انقاالب ساسخ» ،یاهمعنااي
یونین است« .سسخکسد » یهمعناي در دتح تافتن یا تفتاهکاسد اسات؛ ماننا « :دارم مااهب
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سسخ مبکنم»« .سسخ و سفی یود » کنایه از گهسهاي یاز ،روشان و شااداب داشاتن اسات و
سسانجام« ،سسخ و سفی ش » یعنب تغییسرناگیاافتن گهاسه یاساثاس یجالات ،نااراحتب و...؛
مانن « :هنوام صحبتکسد از کارهاي زشت گذشتها  ،م ام سسخوسفی مبش ».
 .3-5زرد

در زیا فارسب ،این رنگ معمو ً مفهومب منفب دارد و یهعنوا نشانة ییماري یا تس
مبرود .دریارة گیاها « ،زردش » یهمعنب وهمسدهش
موردعالقها

یهکاار

گیااه اسات؛ ماننا « :تماام گالهااي

زرد شا ه یودنا » .دریاارة انباا « ،زردشا » یاهمعنااي کباالتداشاتن و از

ییماري رن یسد است« .زردکسد » در گفتار غیسمؤدیاناه ،یاهمعنااي قضااي حادات کاسد
یهکار مبرود؛ مانن  :یچه رو یشور! زرد کسده!»« .زردکسد » در «شلوار یود را زردکاسد »،
یهمعنب یهش

تسسی

و از تس  ،یود را یایتن نی کاریسد زیاادي در زیاا فارساب دارد؛

مانن « :تا دی یمح ،هسسهتامو زرد کسدیم» .این رنگ در تسکیب یا روزنامهها و مطبوعا
نی یهکار مبرود و یهمعنب مطبوعاتب است که ایباار رويدادهااي هیجاا دور را یاهشاکلب
مبالغهدمی منتشس مبکنن  ،و ازطسیق تسدمه وارد زیا فارسب ش ه است.
 .3-6آبی

رنگواژة «دیب» ،یود ماهیتب استعاري دارد و یعنب منبوب یه دب یا یهرنگ دب .در زیاا
فارسب ،د در متو ادیب و یهویهه در شعس که «دیب» یاهصاور اساتعاري یاهمعناب دساما
یهکار مبرود ،در تسکیبا استعاري دیوس یهکار نمبرود.
 .3-7قهوهای

رنگواژه «قهوهاي» ،یود ماهیتب استعاري دارد و یعنب منبوب یه قهوه یا یهرنگ قهاوه؛ اماا
در هیچ تسکیب استعاري دیوسي یهکار نمبرود.
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 .3-8ارغوانی

رنگواژه «ارغوانب» نی یود ،ماهیتب استعاري دارد و یعنب یهرنگ ارغوا  .ایان رناگ دا
در متو ادیب یساي اشاره یه گهسه و یاهمعناب گهاسة زیباا و گلواو  ،در تسکیباا اساتعاري
دیوسي یهکار نمبرود.
 .3-9صورتی

رنگواژه «صاورتب» یاود ،مااهیتب اساتعاري دارد و یعناب یاهرناگ صاور ؛ اماا در زیاا
فارسب ،در تسکیبا استعاري یهکار نمبرود.
 .3-11نارنجی

این رنگواژه نی یود ،ماهیتب استعاري دارد و یعنب یاهرناگ ناارن « .ناازاناارنجب» تنهاا
اصطالحب است که یا این رنگواژه سایته مبشود و ماهیتب تحقیسدمی دارد و یاه شخصاب
اطالق مبشود که یا ان ا نا مالیمب دزرده شود یا دریسایس هسنوع درد و سختب ،یابطاقات
و یبان ازه زودرن و حبا

یاش .

 .3-11خاکستری

رنگواژة «یاکباتسي» نیا مااهیتب اساتعاري دارد و یعناب یاهرناگ یاکباتس؛ اماا در هایچ
تسکیب استعارياي یهکار نمبرود.
 .4بحث

یسرسااب نتااای ایاان تحقیااق درگهاارگوب نظسیاة واایحنهااادي کااوگس ،حاااکب از ودااود

استعارههاي مفهومب زیس در زیا فارسب است:

 بیماری ،سفید است :از مع هدرد ،رنوح مثل گچ سفی ش ه یود. -ترس ،سفید است :از تس  ،مثل گچ ،سفی ش ه یود.

 تسلیمشدن ،سفید است :یا یسه ،مجبور ش م وسگم سفی رو یا یبسم. -بدی ،سیاه است :لعنت یه د سیاه شیطا !
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 -غم ،سیاه است :دلم از غصه ،سیاه ش ه.

 شرم ،سرخ /قرمز است :وقتب نام د رو دی  ،صورتح (مثل لبو) سسخ ش . بیماری ،سرخ /قرمز است :از تب ،مثل لبو سسخ ش ه یود. عصبانیت ،سرخ /قرمز است :از عصبانیت ،سسخ ش ه یود. -ترس ،زرد است :همه زرد کسده یودن .

 -خطر ،قرمز است :دژیس قسم  /گساغ قسم .

مطالعااا محققااا نشااا ماابده ا در زیااا انولیبااب و احتمااا ً زیااا هاااي دیوااس نی ا
استعارههاي مفهومب یادش ه و عبار هاي زیانب د ها ودود دارن :
!""Are you OK? You are as white as a sheet
""Fear made him as white as a sheet.
"They showed the white flag".
""black deeds
""He is in a black mood.
"Giving a lecture for the first time made him as
"red as a beet
""High fever made his face red
"He immediately saw red".
""red alert
""yellow-bellied

ILLNESS IS WHITE
FEAR IS WHITE
SURRENDER IS WHITE
EVIL IS BLACK
SADNESS IS BLACK
BASHFULNESS IS RED
ILLNESS IS RED
ANGER IS RED
DANGER IS RED
FEAR IS YELLOW

یهنظس مبرس ییماري ،تس  ،تبالیمشا  ،یا ي ،غام ،شاسم ،عصابانیت و یطاس تقسیبااً
یهشکلب مشایه ،ازسوي فارسبزیانا و انولیببزیاناا درا مابشاون  .یاهعقیا ة کاوگس
( ،)39 :0222وقتب و ی هاي انت اعب ،ازنظس استعاري ،یین افسادي که یه دامعههااي زیاانب و
فسهنوب گوناگو تعلق دارن  ،یهصورتب یکبا درا مبشون  ،ساه احتماا وداود دارد:
نخبت ،دنکه این شباهت ،کامالً تصادفب است؛ دوم ،دنکه یکب از زیا ها این استعاره را از
زیا دیوس وام گسفته است؛ سوم ،دنکه انوی هاي دهانب ،علت ودود استعارههاي مشاایه در
این فسهنگهاست .د استعارههاي مفهومب «یطس ،قسم است» و «تبلیمش  ،سفی اسات»
که شای از زیا انولیبب قسض گسفته ش ه یاشن  ،شاباهت میاا دیواس اساتعارههاا ناشاب از
ودود انوی هاي دهانب است .یهعقی ة کوگس ( ،)01 :0222این انوی
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نمونة علمب عصبشنایتب تجبم استعاره ،یه یهتسین شکل مبتوا نشا داد .یاساساا

ایان

دی گاه ،استعارههاي مفهاومب درواقا  ،دساتهاي از عصابهااي درو مغ نا کاه یاهوسایلة
م اري عصبب ،یه یک یوس متصل مبشاون  .در ایان سیباتم ،عصابهاا حاوزههااي مبا أ و
مقص را یهوداود مابدورنا و ما ار عصابب نواشات اسات .در هاسکا ام از اساتعارههااي
مفهومب یا  ،حوزة مب أ ،یک رناگ ماننا سافی  ،سایاه ،قسما (ساسخ) و زرد اسات کاه از
حوزة فی یکب و ملماو

رناگهاا انتخااب شا ه کاه یاهصاورتب یبایار ملماو  ،ازساوي

فارسبزیانا و انولیببزیانا تجسیه ش ه است؛ سا،س گوینا گا ایان دو زیاا  ،میاا ایان
رنگها و حوزة انت اعبتس مقص  ،تناظسي ایجاد کسدهان تا تفکسي استعاري را یلاق کننا .
این تناظسها که هما نواشتها هبتن  ،استعارههاي مفهاومب را یاهوداود مابدورنا  .نکتاة
دالب ،این است که ییشتس استعارههایب که در زیا هاي فارسب و انولیباب و احتماا ً دیواس
زیا ها ،یهصورتب مشتسا درا و تولی مبشون  ،مسیوب یه احباسا انا ؛ ماننا « :تاس ،
ساافی اساات»« ،تااس  ،زرد اساات»« ،شااسم ،سااسخ اساات» و «عصاابانیت ،سااسخ اساات» .ایاان
شباهتها احتما ً در شباهت میاا فی یولاوژي انباا هاا از یاک ساو و تجسییاا مشاتسا
مستبط یا این احباسا از سوي دیوس ریشه دارن ؛ ماثالً وقتاب شخصاب عصابانب مابشاود،
قلبح تن تس مبزن  ،فشاریونح ییشتس مبشود و درنتیجه ،یو  ،سسی تس و یا حجماب ییشاتس
یه نقاب مختل

ی نح فسستاده مبشود .ویاما هااي ایان فساینا فی یولاوژیکب ،ساسخشا

صور و اف ایح دماي ی

است؛ یه همین دلیل ،سسیب صور و البتاه گسمااي زیااد ،یاه

عصبانیت مسیاوب اسات .ایان تجسییاا یا نب ،اساتعارة «عصابانیت ،ساسخ /قسما اسات» را
ماااابسااااازد کااااه در دملااااههااااایب مانناااا «از عصاااابانیت ،سااااسخ شاااا ه یااااود» و
 He immediately saw redدر زیا انولیبب نمود زیانب مبیاینا  .اساتعارة «عصابانیت،
گسما است» نی حاصل همین تجسیة ی نب اسات کاه البتاه یاه مو،اوع ایان تحقیاق ،مسیاوب
نمبشود .ظاهساً فساین هاي فی یولوژیکب اي مشایه نی هنوام یجالتکشای

رخ مابدهنا .

اگس این تو،یحا  ،درست یاشن  ،الووي «یشم» را که ازسوي یعضب زیا شناسا شانایتب
مانن لیکاف و کوگس ( )1897و کوگس ( 0222و  )0223ییا ش ه است ،یای یهگوناهاي
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اصال کسد که یتوان ودود اساتعارة مفهاومب «عصابانیت ،قسما  /ساسخ اسات» را کاه ایان
دانشمن ا  ،نادی ه گسفتهان  ،تودیه کن .
یهنظس مبرس استعارههایب دیوس که دریارة رنگ ،در زیا فارسب وداود دارنا  ،داراي
ماهیتب فسهنوبان و احتما ً در زیا هاي دیوس و دستکام در زیاا انولیباب (یاا اطمیناا
کامل) ودود ن ارن  .در اینجا ،د ها را ذکس مبکنیم و یساي تو،یحداد فسهنگینیاادیاود
د ها ،تنها یاستواه دو مورد از این استعارهها را ییا مبکنیم:

 بخت ،رنگی است :ییچاره سیاهیخت ش ه است! شکس ی ا دیتس سفی یخت ش ! -گستاخی ،سفید است :وبسة گشمسفی

 -سالمتی ،سبز است :امی وارم همیشه سب یاشب!

 -زیبایی ،ارغوانی است :گهسه ارغوانب کسده یود.

استعارة «یخت ،رنوب است» ،از این تفکس یسمبدی که فارسبزیانا  ،یخات را یاهعناوا
اتاقب درا مبکنن که هم داراي در است (درهاي یو یختب یهرویح یبته شا ه اسات)
وهم یه رنگدمی ي نیاز دارد (یخت ،سافی اسات و یخات ،سایاه اسات) .گااهب نیا یخات
یهصور انبانب درا مبشود که ممکن است لبا

سافی یاا سایاه ووشای ه یاشا ؛ ماننا :

«یخت یهح لبخن زده» و «از هس دري کاه یا یختب وارد یشاود ،از در دیواس ،یاو یختاب
یار مبشود»؛ البته مورد اییس ،مسیوب یه مو،اوع ایان مقالاه نیبات .شاای ایان تفکاس در
ان یشههاي ویشینیا  ،ریشه داشته یاش که دستکم ،دریارة دیتسانشا  ،یخات را یاا ازدوا ،
مستبط مبدانبتهان و در د اتاقب که گفتیم ،کنایه از کل زن گب یوده است.
مستبطکسد زیبایب یا رنگ ارغوانب ،در فسهنگ فارسب ،ریشهاي تاریخب دارد .سا هاا
ویحاز ورود و حتب تولی لوازم درایشب ،در ایسا  ،رسم یوده است که یساي زیباتسکاسد و
درایح نویاوگا و یهویهه نوعسوسا  ،گلیس هاي گل ارغاوا را یاه لابهاا و گوناههااي
دنااا ماابمالی ناا ؛ ینااایساین ،در گذشااته ،یکااب از عواماال زیبااایب زنااا  ،ارغااوانبیااود
گهسههایشا یوده است .ارتباب میا حوزة انت اعب زیبایب و حوزة کامالً ملماو

ارغاوانب،

یه تولی استعارة مفهومب «زیبایب ،ارغوانب است» منجس ش ه است که امسوزه ،تنها در ادییا
و یهویهه شعس ،نمود زیانب دارد.
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 .5نتیجهگیری

دادههاي این تحقیق را  67مورد از تسکیبا و اصطالحا استعاري مسیوب یه رنگ تشاکیل
دادهان که ازمیا د هاا ،تسکیباا اساتعاري مسیاوب یاه رناگ سایاه یاا  02ماورد (37 /30
درص ) ،ییشتسین فساواناب و تسکیباا اساتعاري مسیاوب یاه رناگهااي قهاوهاي ،ارغاوانب،
صورتب و یاکبتسي ،ی و هیچ نمونهاي ،کمتسین فساوانب را دارا یودهان  .در دا و زیاس،
فساوانب استعارههاي مسیوب یه رنگ را در زیا فارسب نشا دادهایم:
جدول  .1فراوانی ترکیبات استعاری مربوط به رنگ
استعاره

فساوانب

درص

ردی
1

رنگ سیاه

02

37/30

0

رنگ سفی

13

18/1

3

رنگ قسم (سسخ)

11

16/10

1

رنگ سب

12

11/83

2

رنگ زرد

2

7/16

6

رنگ دیب

0

0/89

7

رنگ نارنجب

1

1/18

9

رنگ قهوهاي

2

2

8

رنگ ارغوانب

2

2

12

رنگ صورتب

2

2

11

رنگ یاکبتسي

2

2

مجموع

67

122

فساوانب استعارههاي مسیوب یه رنگ در زیا فارسب ،یهگونهاي یا نظسیاة رناگواژههااي
اصلب یسلین و کب ( )1868مطایقت دارد .یسلین و کب در وهوهح یود 89 ،زیاا را یسرساب
کسده و دریافتهان « ...اگسگه تع اد واژههاي مسیوب یاه طبقاا رناگهااي اصالب در زیاا هااي
مختل ا

تفاااو دارن ا  ،ک االً یااازده طبقااه رنااگ اصاالب ودااود دارن ا کااه زیااا هاااي مختل ا ،

رنگواژههاي یود را ازیین د ها انتخاب مبکنن » (یسلین و کب .)0 :1868 ،د ها همچناین یاه
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این نتیجه دست یافتن که انتخاب این رنگواژهها تصادفب نیبت .اگس زیانب فقاط داراي دو
رنگ یاش  ،این دو رنگ حتماً سفی و سایاه یواهنا یاود و اگاس زیاانب ،رناگواژة ساومب
داشته یاش  ،د رنگواژه ،ل وماً قسم (سسخ) است .گهارمین و ونجمین رنگواژه ،ساب یاا
زرد یواه یود .اگس رنگواژههایب دیوس نی ودود داشته یاشن  ،یهتستیاب ،دیاب و قهاوهاي
یواهن یود .در گهار رنگواژة یااقبمانا ه ،یعناب ارغاوانب ،صاورتب ،ناارنجب و قهاوهاي،
تستیبب یاص دی ه نمبشود.
نتای این تحقیق ،ییانوس د است کاه فساواناب اساتعارههااي مسیاوب یاه رناگ در زیاا
فارسب ،یا سلبلهمساتب ودود رنگواژهها در زیا هاي گوناگو  ،کامالً مطایقت مبکنا و
شای یتوا این فساوانب را یا سلبلهمساتب یادگیسي رنگواژههاي اصالب ازساوي کودکاا ،
مسیوب دانبت؛ ی ین صاور کاه کودکاا نیا نخبات ،رناگواژههااي سایاه و سافی را
مبدموزن و س،س رنگواژة قسم و یهتستیب ،یقیة رنگواژهها را فسامبگیسن  .تا دنجاا کاه
نوارن گا این مقاله اطالع دارن  ،تاکنو  ،تحقیقب در این حوزه ،دریارة زیا فارسب انجاام
نش ه است؛ ینایساین ،اثبا درستب این فس،یه ،یه انجامش

واهوهحهااي گباتسده در ایان

زمینه نیاز دارد.
دیوس فس،یة ن دیکتس یه حقیقت ،این است که یساسا

الووي ویحنهادي یسلین و کب

( ،)1868فقط رنگواژههاي سفی  ،سیاه ،قسم (سسخ) ،سب و زرد را مبتاوا ازناوع اصالب
دانبت و از این روي ،شاای یتاوا ایان فس،ایه را مطاس کاسد کاه تسکیباا اساتعاري در
زیا ها ،فقط یا رنگواژههاي اصلب سایته مبشون  .اثبا درستب ایان فس،ایه نیا نیازمنا
یسرسب مقایلهاي گن زیا مختل

است که هاماکناو  ،نوارنا گا درحاا انجاامداد د

هبتن .
نتای این تحقیق و همچنین مقایبة مختصس استعارههااي مسیاوب یاه رناگ در زیاا هااي
فارسب و انولیبب نشا مبده که ییشاتس اساتعارههااي مسیاوب یاه رناگ در زیاا فارساب،
ماهیتب فسهنوب دارن و ممکن است یه یکب از علتهاي زیس یهودود دم ه یاشن :
ال ) یهعقی ة کوگس ( ،)031 :0222دو دلیل عم ه را مبتوا یساي فسهنگینیاادیاود
استعارهها درنظس گسفت :یکب تجسییا گوناگو و دیواسي فساینا هاي شانایتب متفااو .
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ازنظس وي ،ایندو یا یک یوس عمل مبکنن و نمبتاوا د هاا را از هام دا ا کاسد .اساتعارة
مفهومب «زیبایب ،ارغاوانب اسات» ،نموناهاي یبایار یاوب یاساي تودیاه ایان علاتهاسات.
کوگس ( )011 :0222اینگوناه اسات

کاسده اسات کاه حافظاه یاا تااریخ رويدادهااي

گوناگو که در گذشتة یک فسهنگ روي دادهان  ،در زیا رم گذاري مبشون ؛ یناایساین،
یبیاري از استعارههایب که اکنو  ،در یک زیا یاص یهکاار مابرونا  ،تاأییسي زماانب را
میا تجسییا مسیوب یه حوزة مب أ در زما گذشته و تجسییا کنونب نشا دهن .
ب) یافت ادتماعب ،ازدمله روایط ق رتب ،ماننا اساتعارههاایب کاه تنهاا یاساي زناا یاا
مسدا یهکار مبرون نی یهصورتب قایل توده ،یس استعارههاي مورداستفاده در زیا  ،مؤثسن .
استعارة «یخت ،رنوب است» ،نمونهاي یبیار یوب از اینگوناه اساتعارههاا در زیاا فارساب
یهشمار مبرود .در فسهنگ ایسانب ،یخت ،داراي رناگ سافی یاا سایاه اسات .ایان اساتعارة
مفهومب معمو ً دریارة زنا و یساي نشا داد موفقیود یا نبود ازدوادشا یهکار مبرود؛
اما استعارة مفهومب و عبار هاي زیانب مسیوب یه د  ،یهن ر یساي مسدا استفاده مابشاود
و این مبلله ،مسدسا ریاود دامعاة ایاسا در گذشاته را نشاا مابدها  .ایسانیاا  ،یخات را
یهصور اتااقب تصاور مابکننا کاه داراي در اسات و از ایان روي مابگوینا « :درهااي
یو یختب یهرویح یبته ش ه است»؛ همچنین ازنظس دنا  ،یخات مابتوانا رناگ سایاه یاا
سفی داشته یاش .
) محیط فی یکب ماننا دغسافیاا ،منااظس طبیعاب و محال ساکونت افاساد نیا در وداود
استعارهها اثسي یب ا داشته است و یهنظس مبرس یعضب استعارههااي ماورداساتفاده در زیاا
فارسب مانن «سالمتب سب است» ،تحت تأثیس ایان عامال یاهوداود دما ه یاشان  .در زیاا و
فسهنگ فارسب ،رنگ سب  ،نشانة شادي ،سالمتب و ساسزنا گب اسات و از دنجاا کاه ایاسا
ازنظس دغسافیایب ،ناحیهاي یشک ،کمدب و درنتیجه کامدریات اسات ،وداود دریات و
سسسب ي ،نشانة زن گب ،شادي و سالمتب است .این استعاره همچنین رایطة میا تفکس ،زیاا
و فسهنگ را یهیویب نشا مبده .
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د) یساسا

دی گاه ساویس 1و وورف ،)013 :1871( 0انبا دها را ازطسیق مانظمکاسد

د یااهصااور طبقااا زیااانب مخااتت هااس زیااا  ،ازونجااسة زیااا یااود ماابیینا  .در نظسیاة
رنگواژهها ،یساسا

یافتههاي کب و کم،تو  ،)66 :1891( 3این سخن ی ا معناست که در

هس زیا  ،رنگها یهصورتب متفاو رم گذاري مبشون ؛ اما یسلین و کب در واهوهح یاود
دریافتهان رنگواژهها را مبتوا یهراحتب ،از زیانب یه زیاا دیواس تسدماه کاسد؛ یاه هماین
دلیل ،یافتههاي د ها نشانوس ودود دهانبهاي معناشنایتب در رنگواژههاسات و یناایساین،
دنا یهدنبا رد نظسیة ساویس و وورف یودن ؛ اما تا دنجا که یه کاریسد استعاري رناگواژههاا
مسیوب مبشود ،تسدمة استعارههاي مسیوب یه رنگ از زیانب یه زیا دیواس اگاس غیاسممکان
نباش  ،دستکم ،یبیار مشکل یهنظس مبرس (  .ا .توانوس .)0220 ،این ماهیات فسهنواب
استعارهها دلیلب یوب ،هسگن غیسمبتقیم ،یساي اثبا درستب نظسیة ساویس و وورف است.
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