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  کردي ایالمیزبان هاي مفهومی رنگ در ستعارها

  * مریم تفرجی

  **کلثوم گراوند 

      چکیده

از . شد به زبان ادبی شناخته می عنوان مفهومی منحصره ب "استعاره" ،شناسی شناختینتا قبل از پیدایش زبا
مشخص شد  ،شناسی شناختینبابا پیدایش ز اما رفت؛ گقرار می مورد استفاده فاهیم ادبیتنها در م این رو،

شناسی شناختی زبان شگفت انگیز هاي شاخهیکی از . نیز قابل توجه است زبان عامیانهکه کاربرد استعاره در 
را به ها مفاهیم ذهن کاربران هر زبان رنگ ،بر اساس این نظریه . است "مفهومی رنگ ياستعاره" ينظریه

را به ها زبان کردي ایالمی مفاهیم رنگ گویشوراناست که آیا  این لحال، سؤا .کنند زیبایی منتقل می
به صورت یکسان  کردي ایالمی هاي ها در استعارهآیا رنگ ؟برند یا خیر صورت چند معنایی به کار می

مشخص شد  )وصیفی انجام گرفته به صورت تک(ها  پس از تجزیه و تحلیل داده ؟یا خیر اند استفاده شده
  :که

  ؛دنشو به صورت چند معنایی استفاده می ها در زبان کردي ایالمی فاهیم رنگبیشتر م . 1 

از  بر اساس نتایج این تحقیق، .شوند یالمی به صورت یکسان استفاده نمیکردي ا هايهها در استعاررنگ .2 
مفهومی  هاياستفاده از استعاره يشاید بتوان ریشه . دارد بیشترین فراوانی "نگ سیاهر"ها میان تمامی رنگ

  .و جو کرد  جسترنگ را در مذهب و عقاید پیشینیان 

    ، استعاره مفهومی، کردي ایالمیهارنگ :واژگان کلیدي

  )بیان مسأله و اهمیت موضوع( مقدمه

ثرترین پدیده براي گردآوري ابزارهاي متفاوت به مؤ شناسی واز مکاتب نوین زبان شناسی شناختیزبان
هاي این رشته هاي مختلف یکی از زیر شاخهر زباناستعاره د تحلیل کاربردهاي .باشد منظور تحلیل متون می

                                                             
 لئوارجی دانشگاه ایالم و نویسنده مسهاي خاستادیار گروه زبان  

  کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی  
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. کید بوده استأعرانه مورد تبراي بیان مفاهیم شا ايعنوان وسیلهه دور استعاره تنها ب هايگذشتهدر  .است
در  وي .است کردهو دالیل به کارگیري آن را مطالعه ه با زبان استعار يارسطو نخستین کسی است که رابطه

ارسطو معتقد است . نددا ضمنی از کلمات می يا نوعی استفادهاستعاره ر 2"بالغتفن "و  1"فن شعر"کتب
  . استتنها از دیدگاه زیبایی شناختی مورد توجه ي ضروري نیست و ا کاربرد استعاره در زبان محاوره

ي  عناي عاریه خواستن یک واژه به جاي واژهاستفعال و به م در باب مصدراستعاره ) 1381(شمسیا  به اعتقاد
که یکی  استعاره عبارت است از آن"نویسد  در کتاب بالغت و صناعات ادبی می) 1377(یهمای. است دیگر

استعاره تشبیهی  ") 1376(تجلیل به باور ."نظر گوینده باشد دمورشبیه را ذکر و طرف دیگر از دو طرف ت
- در معناي مجازي آن به واسطه اي واژه ياستفاده ،به عبارت دیگر ؛ دي آن ذکر نشواست که یکی از دو سو

با اشاره به تعریف ارسطو  )1375 (کدکنی  شفیعی  ."ي حقیقی دارداهمانندي و پیوند مشابهتی که با معن  ي
از  .ته اسدانست "دیگر تعاره را نامیدن چیزي به جاي چیزاس "از استعاره و به نقل از البیان و التبیین جاحظ

با استفاده از آن سخن کوشد  که سخنور می استهاي شاعران  استعاره یکی از ترفند) 1368(کزازي  دیدگاه
    .  خود را در ذهن شنونده جاي دهد

خود  به اوج 1970 يشناسی است که در دههنهاي جدید زبایکی از گرایش 3شناسی شناختینزبا ،از طرفی
هاي به نام شناس برجستهزبان سه. شودمحسوب میپژوهشی  يبرجسته يحوزه هارسید و امروزه یکی از

لئو تالمی با  ؛"آتش و چیزهاي خطرناك ،زنان "کنیمهایی که با آنها زندگی میستعارها" هايبا کتاب لیکاف
توان را می "مبانی دستور شناختی"و دیوید النگاکر با کتاب  "به سوي معنا شناسی شناختی"کتاب 

شناسانه به نن بار مباحث زباها براي اولیدر این کتاب .ران این گرایش جدید به حساب آوردگذابنیان
در تعریفی متفاوت   )1980(جانسون و لیکاف  .گرفته استي فیلسوفانه مورد بحث و بررسی قرار ا گونه

استعاره تنها  رند کهآنها بر این باو. نداهدانست "چیزي بر اساس چیزي دیگر يدرك وتجربه"استعاره را 
 ينظریه طبق. نه زبان او ،ي مفهومی است که جایگاه آن ذهن بشر استاألهبلکه مس ،یستمنحصر به زبان ن

ررنگ و همه حضوري پدر زبان عامیانه  بلکه ،نیستندزبان ادبی  ها تنها مختص استعاره)1980(لیکاف
در . تا الفاظ یابندمی ر سطح مفاهیم زبانی نمودها دبر این باور است که استعاره) 1994( لیکاف .دارند جانبه
 ،در حقیقت. ترین آن نقد دیدگاه سنتی استعاره بودکه مهم شکل گرفترویکردي نو به استعاره  1380ي دهه

ین زبان حقیقی و زبان مجازي شناسی شناختی، هر گونه تمایزي را بهشتاد زبان يدهه يدانشمندان برجسته

                                                             
1.  Poetics 
2. Rhetoric 
3. Cognitive linguistics 
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 ،کنند مردم در زبان روزمره استفاده می يبسیاري از مفاهیم که عامه بودند ند و مدعیدانستمی دمردو
هاي خود  نظریه)  1989( "فراسوي عقل خونسرد"در کتاب  لیکاف و تالمی ،چند سال بعد. استاستعاري 

ند که بر اساس ه دادیشواهدي ارا ،ي روزمرههاهایی از گفتار عاره بسط دادند و با بررسی نمونهرا در باب است
استعاره  :براي مثال. استدرك استعاري قابل  اي ها بسیاري از مفاهیم مانند مرگ و زندگی تنها به گونهآن
 ها قراردادي از این استعارهاستفاده  ،به عبارتی .شود اده میبه وفور استفدر زبان عامیانه  "گی سفر استدزن"

  : است ههاي زیر مصادیق روشن این نکتمثلال ضرب .است

  ت؛هر گردي گردو نیس

  ؛چرخدروي یک پاشنه نمی در

  سنگ بزرگ عالمت نزدن است؛

  .رسد آدم به آدم می ولی ؛رسد کوه به کوه نمی

-هیچ ،در حقیقت. است امري عادي براي کاربران معمول زبان فارسیها  گونه ضرب المثل استفاده از این

تمام این  مفاهیم لفظی وراي بلکه ،به حساب آورد ي لفظیتوان مصداق معنا یفوق را نم هايهکدام از جمل
مفهومی را جورج  ياستعاره ينظریه .نهفته است "مفهومی ياستعاره "چیزي تحت عنوان ،ها ضرب المثل

مطرح کرد که یکی از  "کنیم هایی که با آنها زندگی می استعاره" براي اولّین لیکاف در کتاب معروف خود
توان به روشنی  میفوق  هايهجمل با کمی دقت در مفاهیم.  استشناسی شناختی زبان يهاي برجسته تئوري

مفاهیم به فوق به ترتیب  هايهدر جمل .است خاصیر صفات یا مفاهیم ها نمایانگهر کدام از آندریافت که 
  . تاس شده کیدأو بدي نکردن به دیگران ت ادعاي بزرگ و توخالی داشتن ،امیدواري ،قضاوت نکردن

هاي  استعارهتحلیل و بررسی  ،شناسی شناختیزبان يهاي قابل توجه براي محققان در زمینه هزیکی از حو
نگ در تمام ابعاد زندگی بشر ر. باشد می آنزندگی سرشار از رنگ و جلوه هاي  زیرا ؛استمفهومی رنگ 

و پود زندگی بشر در هم قدر در تار نقش رنگ آن .و مفهوم آن به گستردگی مفهوم زندگی است، جاري
ثیر أها تهاي استعاري از رنگ استفاده. براي ما ناشناخته و غریب نیستي آن واژه هرگزتنیده است که 

   .دهاي مختلف دارزبان به چشمگیري در بیان مفاهیم

      ي تحقیقپیشینه
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در این . نداهکردبررسی را در زبان فارسی  هاي مفهومی رنگ  استعاره) 2012(خسرویان   و علی اکبري  -  
هاي فارسی به  مشخص شده که رنگحاضر انتخاب شده است،  يپژوهش که به عنوان الگو براي مطالعه

 بلکه ،ها در یک زبان ثابت نیسترنگ يمیزان استفاده عالوه بر آن،. شوند استفاده می صورت چند معنایی
   .دارند بیشتري کاربرد ها در زبانها  برخی رنگ

در  .نداهها در زبان فارسی و انگلیسی پرداخت رنگ يبه مقایسه تحقیقیدر )  2012(راسخ و  غافلمی اسال -
بر اساس این . هستند "مفهومی" بدن ، حیوانات و موجودات زندههاي  که استعاره هشدمشخص  آن پژوهش

یوان و موجودات غیرزنده بدن ، ح  براي هر سه مورد اعم از هاي فارسی و انگلیسی ها در زبانمطالعه رنگ
حالت  "رنگ زرد"چرا رنگت زرد شد؟ در این جا منظور از :  براي مثال. دنگیرد مورد استفاده قرار نتوان یم

  :ستنده هاي مفهومیاستعارهاز مصادیق  هاي زیرالمثلضرب .است چهره

  ؛پایان شب سیه سفید است

  د؛ترس گزیده از ریسمان سیاه و سفید می مار

  ت؛رویت زرد شده اسرنگ و 

   ؛گوید روت سیاه دیگ به دیگ می

مورد مفاهیم  بهتر مشخص کردن برايهاي رنگ  باال استعاره هايهشود در جمل گونه که مشاهده میهمان
: براي مثال. هر رنگ براي مفهومی خاص استفاده شده است از هاهدر این جمل. دنیرگ قرار می استفاده

    .بیماري و طعنه ، ترس،امید: عبارتند از ر به ترتیبظمفاهیم مورد ن

هاي مفهومی تمام  ي در استعارها نقش عمده مربوط به رنگهاي  معتقدند که واژه) 1996(برلین و کی -  
 وي .دکن هاي متفاوت فرق میها در زبانگمفاهیم رن) 2005( فیلیپبه باور  .کنند یا ایفا میهاي دنزبان

ها نمادي براي خودشان تنها رنگنه . زایی در برقراري ارتباط بین افراد دارندها نقش بسمعتقد است که رنگ
نقش  هازبان يدر همه هارنگ ،بنابراین. هستند مفهومی خاص يدر بردارندهها بلکه هر کدام از آن ،هستند

 . نیست می نیز از این قاعده مستثنیبسزایی در انتقال مفاهیم دارند و زبان کردي ایال

هاي زبانی دراستفاده از هاي فرهنگی منجر به تفاوتبر این باورند که تفاوت) 1980( کاف و جانسونلی -
نماد معصومیت استفاده  يبه مثابه "خوك"در ادبیات انگلستان از  :براي مثال. شود هاي مفهومی می ارهعاست
تا کنون تحقیقات  .رودمیه کار عنوان نماد پلیدي به که همین حیوان در ادبیات فارسی ب در حالی ؛شود می
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فارسی انجام گرفته  زبان از جمله هاي مختلفهاي مفهومی رنگ در زبان عارهاست يدرباره يا بسیار گسترده
در زبان کردي  هاي مفهومی رنگ استعاره يهاي تحقیقاتی درباره کمبود پروژهعلت  هب بنابراین، .است

  . دهد کردي ایالمی مورد بررسی قرار می زبانومی رنگ را در هاي مفهاستعاره تحقیق پیش رو ،ایالمی

  سؤاالت تحقیق

  :زیر استهاي  هدف این تحقیق پاسخ به پرسش

 گیرند؟چند معنایی مورد استفاده قرار می به صورت در زبان کردي ایالمی  هاي مفهومی رنگ یا استعارهآ. 1

  اند؟ یالمی به طور یکسان استفاده شدهاهاي مفهومی کردي  هاي مختلف در استعارهیا رنگآ. 2

  روش تحقیق

و در تحقیق  ندنفر از افراد به صورت تصادفی انتخاب شد 15تعداد  ،تحقیق حاضر از نوع توصیفی است
سال  45 ، و بیش ازسوادبی بیشتر آنان. بودندمرد  6زن و  9 شرکت کنندگان. مورد نظر مشارکت نمودند

  . داشتندسن 

و از روش  وري نمودندآمصاحبه گرد و ه را از طریق مشاهدهعهاي این مطالن دادهاحققم :ابزار تحقیق

 .استفاده کردندها توصیفی براي تحلیل داده

مورد مفهومی رنگ متداول در زبان کردي ایالمی  ياستعاره 32تعداد  در این تحقیق :فرایند تحقیق

هاي  ارهخواسته شد استع نامصاحبه از آناین در . نفر مصاحبه به عمل آمدهشت از ،بررسی قرار گرفت
 و قادر به بوده ها ناآگاهانه ها از استعاره نآ يمعتقد بودند استفاده پنج نفر از آنان. مفهومی رنگ را ذکر کنند

 مدت سه هفته به را بهاز افراد   نفر  هفتن امحقق ،بنابراین. به صورت آگاهانه نبودندها  استعاره بیان
تر از روش ثرؤها از این طریق بسار م گردآوري داده. مشاهده قرار دادندمورد  ،ندوشتوجه نمي که ا گونه

    .پیشین بود

 :هاي تحقیق به شرح زیر است نتایج داده: نتایج تحقیق

شوند یا  هاي چند معنایی استفاده میکردي ایالمی از خاستگاه هايرهاول که آیا استعادر پاسخ به سؤال 
براي را ها برخی رنگ توانمی کردي ایالمی هايهکه در استعار ابه این معن است؛ل مثبت اؤجواب س ؟خیر
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ها تنها به مفهوم مثبت یا منفی برخی رنگ کردي ایالمی هايهدر استعار البته،.به کار بردمفاهیم مثبت و منفی 
ها در زبان فت که بیشتر رنگتوان دریا به راحتی می زیربا نگاهی به جدول . گیرند مورد استفاده قرار نمی

خی موارد براي ردر  زبان کردي در ب "رنگ سیاه" :براي مثال. دارند ت ومنفیبمث مفهوم کردي ایالمی
که در برخی موارد در حالی ؛شود استفاده می "سیه دس ،بخت هسی ،پاچگ سیه ،سیه آرو"مفاهیم منفی مانند 

به   "رنگ زرد" ،بر اساس نتایج این تحقیق. "سیا خال و هچاو سی"مانند  ؛کند مفهومی مثبت را القاء می
 ، "زرین لهپاچ"در برخی موارد براي مفاهیم مثبت مانند  :براي مثال. شود صورت چند معنایی استفاده می

  . کند صدق می نیز هاگرن سایر همین روند براي. شود استفاده می "رنگ زرد "براي مفهومی منفی مانند

ور یکسان استفاده طکردي ایالمی به  هايهها در استعارال دوم تحقیق که آیا رنگؤه سبه منظور پاسخ ب
نتایج .  اند ها در زبان کردي ایالمی به طور یکسان استفاده نشدهتوان پاسخ داد که رنگ ؟ مییا خیر شوند می

 .هستندتري برخوردار ها از فراوانی بیشرنگ يها مانند رنگ سیاه نسبت به بقیهدهند برخی رنگ نشان می
  :متصور شدها،  شاید بتوان دالیل زیر را ي گویشوران زبان کردي از برخی رنگدر مورد دلیل استفاده

بیشترین فراوانی را داشت که در بیشتر موارد بیانگر مفاهیم  "رنگ سیاه"هاي مفهومی رنگ، در میان استعاره
ي عزا و ظلمات است و نا امیدي، آگاه نشانهامر ناخود فقدان نور است و همین يسیاهی نشانه. منفی است

  .کندنابودي و فالکت را القاء می
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  رنگ سیاه

  ها استعاره  مفاهیم  فراوانی

وڵ سیھ، پاچگ سیھ، قال سیھ، ئارووسیھ  بدیمنی  4   ت

  مین سیھ هسیھ، ز ناس ھھ  نا امیدي  2

  س سیھ هد  نابودي  1

  رگ ھسیا ب  عزا  1

  خت ھسیا ب  یچارگیب  1

  ت سیھۊر  شرمندگی  1

ش رۊ  طعنه  1   ت سیھقال و قال ئ

  رگ ھچاو سیھ، سیا خال، سیا ب  زیبایی  3

  رنگ زرد

  ردگه ، زرد زهنگ  ه، ررد زهگ  ھس  توهین  2

  رد هنگ ز هردی، ر هز  بیماري  2

  رد هز كشگ  نیرنگ  1

  رد همین ز هز  پاییز  1

  رد هم ز ھچ  پلیدي  1

ھ زه   خوش یمنی  1   رین پاچ

  رنگ سفید
  رمگ چھ، ریش رمگ چھگیس   تجربه  2

  ، سفید بختئسپ رۊ  دعا  2

  كھ و سووار  تقدس  1  رنگ آبی

  رنگ سبز
  سوزه  ظاهر  1

  و نیشانھ سوزیھئا  طبیعت  1

  قژ سور  بد جنسی  1  رنگ قرمز
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استعاره رنگ  14 ،هاي مختلفاز رنگ متشکله استعار 32از تعداد  ،دهد گونه که جدول باال نشان میهمان
هاي رنگ. باالترین تعداد را به خود اختصاص داده است شود رنگ سیاهاند؛ و معلوم میرا پوشش دادهسیاه 

استعاره و قرمز با یک استعاره در   دوسبز با  ،استعاره سهآبی با  ،استعاره چهار با سفید ،استعاره هشتزرد با 
  .ي قرا گرفتندهاي بعدجایگاه

  گیرينتیجه

. کنندتفاده میها اسي از رنگاهي استعارا راي بیان مفاهیم ذهن خود به گونهکاربران زبان کردي ایالمی ب
نه این نوع استفاده از زبان  عالوه بر آن،. فی نیستتصاد هارهو مبرهن است که استفاده از استعاواضح  کامالً

هاي  هراستعا از استفاده ،بنابراین. ددار پیوندي ناگسستنی هیم ذهن سخنورانبا مفابلکه  ،استمند تنها نظام
 . باشد ند میهدفم کاري کامالً ،عادي و در عین حال ایالمی امري کامالًمفهومی رنگ در زبان کردي 

ان که مردم ایالم مسلم جاناز آ .در برخی موارد از رنگ سیاه براي بیان زیبایی اشاره شده است از جمله
ن کریم دلیلی راسخ براي وریان بهشتی با چشمان سیاه در قرآکه اشاره به ح تصور کردشاید بتوان  ،هستند
-راي استفاده از برخی دیگر از رنگاگرچه همین دلیل را ب. باشداز رنگ سیاه با مفهوم زیبایی  آنها ياستفاده

اند دلیلی آگاهانه تون کریم میآقردر  )ع( ید بیضاي حضرت موسی :براي مثال. ها نمی توان نادیده گرفت
از ) ع( اثر ماندگار امام علیهج البالغه، در ن ،چنینهم. باشدبراي استفاده از رنگ سفید با مفهوم مثبت 

گ سیاه براي بیان مفاهیم اند که از میان آنها رنبیشتر کالم خویش استفاده فرموده ثیرها براي تأرنگ
رنگ سبز براي خرمی و شادابی و رنگ  ؛، زوال و افسردگیان دادن ضعفرنگ زرد براي نش نامطلوب؛

از برخی مفاهیم  استفاده يریشه شاید بتوان ،بنابراین. بیان مفاهیم ناگوار استفاده شده استقرمز هم براي 
  . جستجو کرد در مذهب و عقاید پیشینیان استعاري را
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Abstract 

Analysis of Ilami Kurdish Color-terms conceptual Metaphors 

Maryam Tafaroji Yeganeh * 

Kolsum Garavand ** 

Before the emergence of Cognitive Linguistics (CL), metaphor was 
known as a term limited to literature. Thus, it was supposed it is only 
used in literary works; whereas, the manifestation of CL shows the fact 
that the appliance of metaphor ordinary language is remarkable. One of 
the wonderful branches of CL is Color Conceptual metaphor Theory. 
According to this theory, colors carry the language users' concepts 
interestingly. Thus, the present study, is going to answer the following 
question: first, Are color terms used for carrying multiple meaning in 
Ilami Kurdish language? And the second one, Are the color terms 
distributed equally in Ilami Kurdish Language? The results of analyzed 
data showed that most of the color conceptual metaphors are used for 
both positive and negative connotations and also the color terms are not 
used equally by Ilami Kurdish language users. It is worthwhile explaining 
that the appliance of color conceptual metaphors can be rooted in 
religious believes.     

 
 

Key words: color term, conceptual metaphor, Ilami Kurdish        
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   ضمیمه

  ها استعاره

   / pâchəg siya/، پاچگ سیھ //âru siya سیھروآ

  / têwəl siyâ/ول سیھ ت،  / / qəIâ siyâقال سیھ

  / zamîn siyâ/ زمین سیھ  / henâs siyâ/ھناس سیھ

  / das siyâ/ دس سیھ

   /siyâ barg /سیا برگ

  /siyâ baxt / سیا بخت

   / rût siyâ/ ت سیھۊر

      / qəlâ wa qəlâ üŠê rüt siyâ /ت سیھۊر شقال و قال ئ

  /siyâ barg / ، سیا برگ/sIa khal/ ، سیا خال/ /châw sIaچاو سیھ

  /zardeg/ردگ  ه، ز/rang zard/ زرد  نگ ه، ر  /sag zard/گ زرد ھس 

  /rang zard/رد هنگ ز ه، ر  /zardî/ یرد هز

   /zard gəŠke /زرد گكش

   /zamîn zard/ رد همین ز هز

  /cham zard/ چم زرد

   /pachəla zarîn/زرین پاچلھ

  /rîsh əspê/، ریش ئسپي  /gis əspê/گیس ئسپي

   /sefêd baxt/، سفید بخت / rû əspê/ئسپي ۊر

   /kaw səwâr/كھ و سووار

    /sawza/سوزه

   /âw nîshane sawîza/آو نیشانھ سوزیھ

 


