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مقاله حاضر به بررسي فرايندهاي ساختواژه استعاري زبان فارسي در چارچوبي شناختي مي پردازد. در اين 
زبان بسياري از واژه هاي ساده، مشتق و مركب با مكانيسم استعاره خلق مي شوند. واژه هاي ساده بر اساس 

نگر معناي شباهت هستند با يك مفهوم شباهت چندمعنا شده اند، واژه هاي مشتق از تركيب وندهايي كه بيا
پايه حاصل شده اند. در ساخت واژه هاي مركب نيز سه نوع رابطه شباهت ممكن است مبناي ساخت واژه 

نقشي. به نظر مي  –هاي استعاري قرار گيرد:  الف) شباهت صوري، ب) شباهت نقشي،  ج) شباهت صوري 
اساس شباهت با واژه ها و مفاهيم موجود يكي از  رسد اين فرايند خلق واژ هاي جديد و درك مفاهيم نو بر

  پايه هاي تواناييهاي  شناختي انسان باشد
  ساختواژه استعاري، شباهت صوري، شباهت نقشي، وندهاي شبيه سازي   كليد واژه:

  
 مقدمه - 1

كم و  پوياترين حوزه ي زبان ساختواژه است زيرا واژگان زبان پيوسته در حال تغيير و تحول معنايي و    
زياد شدن مي باشند . واژه هايي به دليل از بين رفتن مصداق يا مدلول آنها از چرخه ي كاربرد خارج مي 
شوند. برخي واژگان نيز با تغيير معنا و سازگاري با مفاهيم جديد، ضمن حفظ معناي قديم ، به حيات خود 

شوند. به بيان ديگر همواره در زبان تغيير  دهند. گاه نيز واژگاني از زبانهاي خارجي قرض گرفته ميادامه مي
نامه ي كوچك با قابليت مخفي سازي در بدن ) به » ( ملطفه « و تعديل واژگاني رخ مي دهد. امروز واژه ي 

دليل از بين رفتن مصداق آن مرده است. واژه هايي مثل كامپيوتر ، ويروس و... قرض گيري شده اند. واژه 
مان و ... با تغيير معنا ماندگار شده اند. از سوي ديگر براي بيان مفاهيم و ناميدن هاي سپر، پيكان، يخچال، ك

  پديده هاي جديد نيز واژ هايي جديد  با استفاده از امكانات زبان خلق مي شوند. 
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واژه سازي بر اساس فرايند استعاره كه آن را ساختواژه ي استعاري مي ناميم،  يكي از شيوه هاي خلق       
هاي جديد است كه چندان مورد بررسي قرار نگرفته است. در ادامه  پس از بيان پيشينه تحقيق  به واژه

  بررسي و توصيف  ساختواژه استعاري در زبان فارسي خواهيم پرداخت.
  
  پيشينه ي تحقيق  - 2
  نگرشهاي پيشين - 1- 2
سان و اخيراً زبان شناسان موضوع استعاره از گذشته هاي دور مورد توجه ادبا ، فالسفه ، روان شنا  

قرارگرفته است . نخستين كسي كه به صراحت درباره ي استعاره نظرياتي ارائه كرد ارسطو بود كه در دو 
به استعاره مي پردازد. او هر نوع بيان غير قراردادي را استعاره مي داند. » فن شعر« و » فن خطابه « كتاب 

عاره را يك آرايه ي ادبي مي داند كه در شعر و خطابه به كار نگرش او نگرشي ادبي است. يعني ارسطو است
. او استعاره را چنين تعريف مي كند:  مي رود و هدف از كاربرد آن اقناع ، تأثير گذاري و زيبايي آفريني است.

ن كاربرد نامي غريب و نامأنوس در مورد چيزي كه به آن نام شناخته نيست ، بين اين چيز و نامي كه براي آ« 
. ديدگاه ارسطو كه به ديدگاه ) 44 :1385شفيعي كدكني،  (» به كارمي رود نوعي شباهت وجود دارد.

  كالسيك معروف است تا قرن هجدهم ديدگاه غالب بوده است.
گفتني است كه پيش از ارسطو، افالطون نيز نظرياتي درباره زبان ارائه كرده است، ولي وي به صراحت     

طلبي ارائه نمي كند. افالطون زبان را يك كل واحد و تجزيه ناپذير مي داند كه نبايد به درباره ي استعاره م
اجزايي مثل زبان ادب ، زبان علم، زبان خطابه و... تقسيم شود. بنابراين استعاره را ذاتي زبان مي داند و نه 

كه به ديدگاه رمانتيك يك آرايه ي ادبي كه در گونه اي خاص از زبان عارض شده باشد. ديدگاه افالطون 
چوپان زاده، مشهور است، از قرن هجدهم به بعد توسط كساني مثل ريچاردز، بلك و ويكو احيا شده است(

1384 : 344 (. 

  
  نگرشهاي جديد - 2- 2

در قرن اخير زبان شناسان شناخت گرا كه شاخص ترين چهره آن ليكاف است، نگرشي نوين به استعاره    
-دانند كه استعارهدگاه شناختي معروف است. اينان استعاره را يك مكانيسم شناختي ميارائه كردند كه به دي

هاي زباني نمود عيني و سطحي آن است . بنابراين استعاره را بايد يك نظام بندي مفهومي تلقّي كرد و در 
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بلكه يك  . در زبان شناسي شناختي اوالً استعاره يك آرايه ادبي نيستسطح تفكّر و شناخت تحليل كرد

به عبارتي جهت نگرش به استعاره معكوس شده است. در نگرش سنتي استعاره از  ،مكانيسم شناختي است
ادبيات به زبان راه يافته است اما در نگرش جديد استعاره از زبان به ادبيات و ساير حوزه هاي زباني راه يافته 

صالح كار شاعر و اديب زبان است، ادبيات فرزند است زيرا به لحاظ منطقي نيز زبان مقدم بر ادبيات است و م
يكي از امكانات و ابزارهاي زباني است كه در ادبيات بيشترين كاربرد و  پس استعاره  ؛و محصول زبان است
دانند كه در تقابل با زبان  مي گراياني مثل فرگه و مونتگيو استعاره را نوعي زبان مجازيبسامد را دارد. عينيت

نگرند اين دو طبقه بندي از آنجا كه آنها فيلسوف اند و از منظر فلسفي به زبان و جمله ها مي .قراردادي است
اما ليكاف و زبان شناسان شناختي استعاره را يك پديده ي ِ صرف ِ زباني  ،را بر ساختمان زبان حاكم مي دانند

استعاره هاي زباني  .ر بيان قراردادينمي دانند بلكه استعاره مفهومي است و نه صرفاً يك بيان مجازي در براب
ذهني است كه و استعاره فرايندي شناختي « نمود عيني و سطحي استعاره هاي مفهومي هستند. به بيان ساده تر

  )Jakel ،   1997: 29(» در زبان نمود مي يابد.
     »زندگي مي كنيماستعاره هايي كه با آنها « با  انتشار كتاب   1980يكاف و مارك جانسون در سال لجورج 

)Metaphpors We Live by البته قبل از آنها مايكل ردي  .) به بررسي استعاره از ديدگاه شناختي پرداختند
)Michael Reddy ( در مقاله اي اصول اوليه رويكرد شناختي به استعاره را معرفي كرده بود و ليكاف و

سياري از استعاره هاي رايج را نه در سطح زبان كه جانسون آن را كامل تر كردند. اصل سخن اين است كه ب
جورج ليكاف رئوس نظريه ) 1980(» استعاره و انديشه « در كتاب  اً بعد بايد در سطح تفكر تحليل كرد.

  چنين توصيف مي كند:  ،جديد را كه او نظريه معاصر استعاره ناميده است
مفاهيم انتزاعي را درك مي كنيم و با آن استدالل  استعاره مهمترين ساز و كاري است كه ما از طريق آن -1

  انتزاعي مي كنيم .
بيشتر موضوعات، از مسائل ِ پيش پا افتاده تا نظريه هاي پيچيده ي ِ علمي از طريق استعاره قابل دريافت  -2

  و فهمند .
  استعاره ماهيتاً امري مفهومي است و نه زباني -3
  استعاره هاي مفهومي اند .  استعاره هاي زباني فقط  ظهور سطحي -4

نظريه ي ِ معاصر استعاره بيان مي كند كه بسياري از مفاهيم انتزاعي داراي ساختي استعاري اند . اين استعاره 
  اما حاكم بر مفاهيم اند. ، ها اگر چه ممكن است نمود زباني آنها براي ما مشخص نباشد
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  :ين مثالها روشن مي شودمنظور از نمود زباني كامالً مشخص با ارائه ا     
  .نادرشاه با اراده ي ِ آهنين ، كوهي از مشكالت و شورشهاي  داخلي  و خارجي را از پيش رو برداشت )1( 

انبوه ، فراوان )، نمود زباني كامالً » ( كوه « محكم و قوي )، قيد استعاري » ( آهنين « صفت استعاري ِ 
در بافت اين جمله در معناي قاموسي و قرار » كوه « و » آهنين « مشخص دارند و همه ي ِ ما در مي يابيم كه 

بلكه بيشتر نماينده يكي از مشخصه هاي معنايي خود ( قوي محكم و انبوه و زياد ) مي  ،دادي خود نيستند
) واژه آهنين و كوه رساناي 1ما به عنوان سخنگوي زبان در مي يابيم كه در جمله ي (در حالي كه باشند. 
مدرسه نزديك «با » عيد نزديك است « اما تمايز ي بين دو جمله ي ِخود اند، غير از معناي قرار دادي  معنايي
 درك مي» مكان « را به عنوان يك مفهوم انتزاعي برحسب استعاره » زمان « . در اينجا نيز نمي گذاريم» است 
  :كنيم

  ) عيد نزديك است و به زودي از راه مي رسد .2(
  ) وقت گذشت.3(
  ) از گذشته هاي دور تا كنون4(
  ) سفر به آينده ناممكن است.5(
   ) بازگشت به گذشته محال است.6(

مثل اينكه ما ثابت ايستاده  ،براي توصيف زمان استفاده شده است» نزديك « ) از صفت مكاني 2در جمله ي ِ (
پنداريم يا برق، باد، ابر و هر  ايم و زمان به سوي ما مي آيد. گاهي نيز زمان را رودخانه اي در جريان مي

  پديده اي كه حركت ذاتي آن باشد.
« ) زمان مثل مكاني ثابت است و ما مي خواهيم به سوي آن حركت كنيم. 2خالف جمله (بر) 5در جمله ي ِ (

  .مشخصه مكان است يا هر پديده اي كه مكاني باشد» سكون «  يا» حركت 
  
 بررسي استعاره در زبان فارسي - 3- 2

از آثار دوره ي ِ ساساني به خط و » كاروند  «يد قديمي ترين اثري كه از استعاره سخن مي گويد كتاب شا
زبان پهلوي باشد. اصل كتاب از بين رفته است اما به گواهي ديگر آثار تاريخي به جا مانده كه درباره كتابهاي 

كالمي بوده است ، فنوني كه در زبان معروف دوره ساساني است ، موضوع و محتواي اين كتاب فنون ادبي و 
آثار مذهبي و ادبي ديگر ِ آن عهد مثل اوستا ، درخت آسوريك و ... وجود داشته و اين كتاب توصيف و 
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تبيين آنها بوده است تا خوانندگان در فهم و دريافت ِ مطالب و محتواي آنان مشكالتشان را حل كنند . در 

استعاره و تمثيل زياد ديده مي شود  ، رداويرافنامه و ... استفاده از تشبيهآثاري مثل اوستا ، درخت آسوريك ، ا
  و منطقاً بايد در كتاب كاروند اين نكته مطرح شده باشد . 

 .ي يافتادهبعد از اسالم و رواج آن در ايران، ترجمه، تفسير، درك و فهم قرآن و متون ديني اهميت فوق العا
زبان مادري بود نيز به اين امور توجهي ويژه كردند و البته بزرگترين  حتي اعراب كه زبان قرآن برايشان

سيبويه نخستين نحو  .صاحب نظران و پژهشگران در زبان ديني و علمي آن روزگار ( عربي ) ايراني بودند
 عبدالقاهر جرجاني بزرگترين اديبي است كه مسائل زباني و .منسجم و سازمان يافته زبان عربي را تدوين كرد

به ويژه استعاره را توصيف و تبيين كرده است. چارچوب كار او تا امروز الگوي محققان اين حوزه بوده 
  .است

به طور كلي، در ايران نگرش غالب و حاكم درباره ي استعاره نگرش ادبي بوده است و استعاره چيزي بيش  
ساير گونه ها و حوزه ها ي زباني به از يك آرايه ي ادبي تلقي نشده است. بر اين اساس اگر استعاره  در 

اند رود، تحت تأثير و به تقليد از گونه ي ادبي و اديبان است. افراد و آثار ي هم كه به استعاره پرداختهكارمي
  گرايش ادبي دارند. 

  
  تاثير استعاره بر ساخت زبان: -4- 2

و تبيين نشده است. اگر چه در  در زبان فارسي تاثير مكانيسم  استعاره بر ساخت  زبان  توصيف       
پژوهشهايي كه به توصيف ساختواژه در فارسي پرداخته اند، وندهايي كه رساناي معناي شباهت مي باشند 

  ).  147: 1371معرفي شده اند (كلباسي ، 
خانلري يكي از روشهاي واژه سازي فارسي را تشبيه مي داند ولي به تشريح و توصيف آن نمي پردازد 

  )  98: 1374 (خانلري،
- فرايند استفاده از استعاره در واژه سازي تا كنون از سوي فرهنگستان زبان فارسي و كساني كه آگاهانه معادل

سازي مي كنند مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است و واژه هاي استعاري موجود، محصول شم زباني 
اخودآگاه، از اين امكان زبان فارسي استفاده كرده واژه سازان گمنامي  است كه به جبر نياز واژگاني ن«وذوق 

  ).  475: 1378(بهرامي، »  اند
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   ابعاد توصيف ساختواژه  - 3
قبل از پرداختن به ساختواژه ي استعاري ضروري است ابعاد ساختواژه به طور كلّي مشخص شود، زيرا 

بررسي شود. در توصيف و تبيين ساختواژه  استعاري نيز به عنوان زير مجموعه آن بايد از همين ابعاد 
  ساختواژه دو بعد قابل تصور است: بعد ساختاري و بعد معنايي.

  
  
  بعد ساختاري:  - 1- 3

در بيشتر توصيفهاي ساختواژ ي  زبان فارسي غالباً توجه به بعد ساختاري و صوري آن بوده است . به عنوان 
  وصيف شده اند: مثال تركيب و اشتقاق با ارائه فرمولهايي  به شكل زير ت

  راه آهن   ←اسم            راه + آهن  ←اسم + اسم  
  ثروتمند  ←صفت           ثروت + مند   ←اسم + وند

  رويكرد صوري و مكانيكي به ساختواژه را به زبان رياضي نيز مي توان توصيف كرد:
در نظر بگيريم، آنگاه ساختواژه  nا و تعداد آنها در هر ساخت ر  Yو تكواژه وابسته را    Xاگر تكواژ آزاد را 

  فارسي را در دو فرمول  زير مي توان خالصه كرد : 
   X  واژه ي ساده                       

   xx  → nx  +nx    واژه مركب 
   xy →  ny   +nx واژه مشتق                 

  
  بعد معنايي:   - 2- 3

مشتق تابع برخي اصول و محدوديتهاي معنايي است.  هاي مركب ياهم نشيني عناصر زباني براي ساخت واژه
  همان گونه كه در پديد آمدن ساختار جمله يا ساير ساختار ها اين اصول و محدوديتها حاكمند.

ساختواژه استعاري به اين جنبه معنايي واژه سازي توجه مي كند. در ادامه براي دقيق تر شدن مطلب به طور 
  بعد ساختاري و معنايي مورد بررسي قرار مي گيرد.خاص ساختواژه استعاري  از دو 

  
  ابعاد ساختواژه  استعاري - 3- 3
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  بعد ساختاري -1- 3- 3

  واژه هاي استعاري از نظر ساختاري سه گونه اند :
واژه هاي ساده : واژگاني اند كه با استعاره دچار چند معنايي شده اند و با حفظ معناي قديم ، حامل  -1

اشند. ساخت اين واژگان ساده است و تحول معنايي آنها بر اساس رابطه ي شباهت معناي جديد نيز مي ب
  معنايي است: سپر ، پيكان ، كمان ، فرمان 

واژه هاي مركب : واژه هاي مركب استعاري را به دو گروه مي توان تقسيم كرد .الف ) واژگان مركبي كه  -2
ه نقش معنايي جديدي ايفا مي كنند مثل : چارچوب. در قبالً در زبان به وجود آمده اند ولي بعد به استعار

واقع اين نوع واژگان نيز دچار چند معنايي شده اند ولي ساختار آنها ساده نيست . ب) واژگان مركبي كه خود 
فرايند استعاره سبب به وجود آمدن آنها شده است؛ اكثر واژگان مركب استعاري از اين گروهند: زبان 

  اراف، سر نخ .گنجشك، شترمرغ، آچ
  واژه هاي مشتق:  -3

). وجود اين 1377است (هاجري، » وند شبيه سازي « از مجموع وندهاي اشتقاقي فارسي حدود بيست وند 
تعداد وند كه نزديك به يك پنجم وندهاي اشتقاقي فارسي را شامل مي شود، نشان دهنده نقش مهم و اساسي 

  استعاره در ساخت واژه اشتقاقي است.
همه ي اين وندها امروزه به يك ميزان فعاّل نيستند. اين وندها به سه دسته كلّي زايا ، نيمه زايا و نازا  البته

قابل تقسيم هستند. وندهاي زايا در فارسي امروز فعالند، واژگان زيادي با آنها ساخته شده وبالقوه مي توانند 
شان كمتر از وندهاي زايا است و نازا هم  نيستند. واژگان ديگري نيز بسازند. وندهاي نيمه زايا بسامد كاربرد

-وندهاي نازا وندهايي هستند كه  واژه جديدي با آنها ساخته نمي شود اما در ساخت برخي واژه ها ديده مي

». آسمان«شوند. به دليل نازا بودن اين وندها واژه هاي ساخته شده با آنها ساده محسوب مي شود، مثل واژه 
  در فارسي امروز نازا شده است. » انم«وند شبيه ساز 

در جداول زير كه بر اساس تحليل حدود چهار صد واژه ي استعاري (مستخرج از متون فارسي امروز) ارائه 
شده اند، جنبه هاي مختلف ساختواژه استعاري مورد بررسي قرار گرفته اند. در مرحله اول واژه هاي اشتقاقي 

اساس بيشترين كاربرد فهرست شده اند. اين مطلب در جدول شماره ي جدا شده  و وندهاي شبيه سازي بر 
  ) آمده است:1(
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 فراواني وند  شماره 
 82 ي 1
 21 َ ك- 2
 10  ه 3
 9 آسا 4
 6 آنه 5
 5 گون 6
 4 واره 7
 3 وار 8
 3 فام 9

 3 سان 10
 3 ديس 11
 2 آل 12
 2 چه 13
 1 سا 14
 1 گين 15
 1 مان 16
 1 او  17
 1 وش 18
 1 يون 19
 1 هم 20

  )1جدول شماره (
                                                                                                                      
)  توزيع واژگان استعاري بر اساس ساخت تركيبي، اشتقاقي و ساده (چند معنايي) آنها 2ر جدول شماره (د

  ارائه شده است:   
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 ساده (چند معنايي)  اشتقاقي-تركيبي مشتق  مركب   شماره 

  بغل   انبر  كالغي آبكي  آچاراف 1
  روي  بلبل زباني اناري اردك ماهي 2
  پهلو  يقه خرگوشي اتاقك  بزدل 3
  پشت  پا مرغي بي كله  پررو 4
  راه  چشم بلبلي برق آسا پوست كلفت 5
  پاي  اسبيدم پايه تاج خروس 6
  سپر  كوركورانه دسته چار چوب 7
  پيكان  گلخانه اي (گاز) پلنگي خاكشير مزاج 8
  كمان  النه زنبوري چتري  خال خال 9

  فرمان  لوله خرطومي خوشه اي(بمب)  راه راه 10
    نوك مدادي دندانه زبان گنجشك 11
    چشم بادامي ديوانه وار  شتر مرغ 12
    زير ميزي شطرنجي  سر نخ 13
    جوجه تيغي شبگون  گل رخ 14
    بازار گرمي طاق ديس خرچنگ قورباغه 15
    پيش پا افتاده قارچي  پله پله 16
    دست و پا چلفتي ماهواره  بلند همت 17
    چشمك زن پوسته  كوته فكر 18
    حفره روباهي زبانه روشن فكر 19
    مويه  بودار 20

  )2جدول شماره (
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نيست، بلكه صفت، قيد، حرف اضافه » اسم«ساختواژه منحصر به مقوله ي دستوري كار كرد استعاره در حوزه 
) توزيع اين واژه ها بر اساس مقوله نحوي 3و حتي عبارتهاي فعلي نيز با آن پديد مي آيد. در جدول شماره (

  آنها نشان داده مي شود:
  

  فعل  حرف اضافه قيد صفت  اسم شماره
  ب كردنآ  بغل ديوانه وار آبكي  آسمان 1
  آب شدن  روي رودررو اناري  برفك 2
  آب بستن  پشت شاخ به شاخ بزدل  خرچنگ 3
  از راه بدر كردن  پهلو طوطي وار پوست كلفت  زنجيره 4
  آفتابي شدن  پاي كوركورانه خون گرم  راهنما 5
  بو بردن  سر مرده وار تيره روز  زغالك 6
  مزه ريختن    سنگدل  سرنخ 7
  پشت پا زدن    نقره اي  گاو صندوق 8
  روي گردانيدن    شبگون  يخچال 9

  حالجي كردن    كوته فكر  فرمان 10
  )3جدول شماره (

  
  ساخت معنايي واژگان  استعاري  -2- 3- 3

در ساختواژه استعاري بر اساس رابطه معنايي شباهت، مفاهيم و واژگان موجود مبناي درك و خلق مفاهيم و 
) اين پديده را با 28: 1991؛ نقل از هاينه و همكاران، 1963ورنر و كاپالن( هاي جديد قرار مي گيرند.واژه

دهند. طبق اين اصل مفاهيم عيني  توضيح مي» براي ايفاي نقشهاي جديد به كارگيري ابزارهاي قديمي «اصل 
قالب روند. تجربيات غيرفيزيكي در  براي درك، توضيح يا توصيف پديده هايي كه كمتر عيني اند به كار مي

تجربيات فيزيكي، زمان در قالب مكان، علت در قالب زمان و روابط انتزاعي در قالب فرآيندهاي فيزيكي يا 
  شوند. روابط فضايي بيان مي
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) نيز قائل به وجود تعدادي ب1386؛ به نقل از استاجي، 32 -34: 1991در همين راستا، هاينه و همكاران ( 

توانند براي درك  كنند. بنابراين مي اي را براي شناخت انسان فراهم مي نيمفهوم پايه هستند كه نقاط ارجاع عي
آيند. به عنوان مثال بدن انسان نقاط ارجاع فراواني را براي جهت يابي  كه كمتر عيني اند به كار   مفاهيمي

ان در كند. به عبارت ديگر اندامهاي بدن با توجه به جايگاه نسبي شان در بدن يك انس فضايي فراهم مي
  به كار روند. » مكان«توانند براي اشاره به مفهوم  وضعيت ايستاده مي
دهند در زبانهاي برخي جوامع بدوي آفريقاي  ؛ به نقل از همان) گزارش مي126: 1991هاينه و همكاران (

شرقي كه بقايشان وابسته به حيوانات است، وضعيت فيزيكي يك حيوان چهارپا براي بيان جهات فضايي به 
و مقعد به فضاي پشت  (front)، سر به فضاي جلو(on)رود. در اين زبانها واژه پشت به فضاي رو كار مي
(back) مفاهيم مكاني در » مكان مثل يك شيئي است«كند. در واقع در اين موارد بر اساس استعارة  اشاره مي

دن واژه هاي بسيط بغل، پشت، قالب اشياء ملموس قابل مشاهده بيان شده اند. اين مكانيسم در چندمعنا ش
شود. پيامد زباني بيان مفاهيم مكاني در قالب اشياء اند، ديده ميروي، سر، پهلو و پاي كه نام اندامهاي بدن

ملموس قابل مشاهده نهايتاً تبديل مقولة اسم به قيد يا حرف اضافه است؛ چرا كه غالباً مفاهيم مربوط به اشياء 
ت اسم و مفاهيم مكاني به صورت قيد مكان يا حرف اضافه كدگذاري ملموس قابل مشاهده به صور

  شوند. مي
از سوي ديگر در حوزه ساختواژه اشتقاقي نيز نام اندامهاي بدن بر اساس رابطه شباهت، مبناي خلق     

د اند. در نمونه هاي زير پايه اشتقاق نام عضوي از بدن است كه با يك پسونواژگان اشتقاقي بي شماري شده
  رساننده معناي شباهت همراه شده است:

مويه، چشمه، دماغه، لبه، دندانه، زبانه، ريشه، گردنه، دسته، پايه، بدنه، پوسته، ناخنك، قوزك، دستك، چشمك 
  و....

  انواع رابطه شباهت:
شباهت به طور كلي بين مدلول واژگان استعاري با مدلول واژه اي كه منبع استعاره بوده است، سه نوع رابطه 

  نقشي.  –ممكن است وجود داشته باشد: الف) شباهت صوري،  ب) شباهت نقشي،  ج) شباهت صوري 
  الف) شباهت صوري : 
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به عنوان نمونه بين كالهك كه واژه استعاري است با كاله كه منبع  استعاره است از نظر شكل ظاهري و 
هاي فيزيكي نيز مثل رنگ شباهت صوري صوري شباهت برقرار است. الزم به ذكر است كه ساير مشخصه 

  محسوب مي شوند. در اين قسمت به توضيح بيشتر اين نكته مي پردازيم.
در زبان فارسي به جز رنگهاي سياه، سفيد، قرمز، سبز، زرد و بنفش بقيه رنگواژه ها از نظر ساختي مشتق اند  

اي ساخته شده  -ز اسم و پسوند نسبي  اي همراهند. اين رنگها صفت مشتقي هستند كه ا -و با پسوند نسبي
اند. اين شيوه اشتقاق بسيار زاياست؛ چرا كه رنگهاي جديد نيز با اين شيوه ساخته مي شوند (مثل رنگ 

).  در روند ساخت رنگواژه هاي "يخي"و  "كالباسي"كه رنگهاي خودرواند يا رنگ  "دلفيني"يا  "گيالسي"
هاي عيني بيشتر به عنوان (اسم) پايه اشتقاق به كار مي روند كه داراي  اي، آن دسته از پديده–مشتق با پسوند 

  ويژگيهاي زير باشند:
  همه اين اسامي مدلولي عيني در دنياي بيرون دارند. -1       
 اين عناصر معموال رنگ ثابتي دارند.  -2

 اسامي مذكور عمدتا شامل گياهان ، فلزات و كانيها مي گردند. -3

 پديده ها مبناي ساخت صفات توصيفي مشتق قرار گرفته اند. گياهان بيش از ساير  -4

با توجه به توانايي چشم انسان در تشخيص تنوع گسترده اي از رنگها ( كه گاه تا ميليونها رنگ نيز تخمين 
زده شده است) سخنگويان زبان براي عينيت بخشيدن به مفهوم انتزاعي رنگ و دقيق تر كردن رنگ مورد نظر 

هاي عيني بهره مي گيرند. سخنگويان زبان حتي رنگهاي انتزاعي بسيط را  نيز با سه با پديدهخود از مقاي
افزودن صفتي  به آن حالتي عيني مي بخشند: سياه پركالغي، سرخ آتشي، سفيد يخچالي، سبزعلفي/ چناري/ 

.... ( استاجي،  مغزپسته اي / ارتشي / فسفري/ چمني/ لجني، زردليمويي/ قناري، قرمزجگري / گوجه اي و
  الف).1386

مالحظه مي گردد كه رابطه شباهت و مكانيسم استعاره  در ساختواژه رنگهاي زبان فارسي نقشي پايه اي دارد؛ 
چرا كه به جز رنگهاي سياه، سفيد، قرمز، سبز، زرد و بنفش ساير رنگواژه هاي زبان فارسي كه بسيار گسترده 

  اند با اين مكانيسم خلق مي شوند.
  شباهت نقشي :  ب)

  كاركرد و نقش واژه استعاري شبيه منبع استعاره  است: 
  چنگ ،   چنگ           برق          ديوانه            يخچال            : منبع استعاره 
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  يخچال            : واژه استعاري  چنگال ، چنگك       برق آسا       ديوانه وار     

  
در مثالهاي ارائه شده بين واژه هاي استعاري و منبع استعاره شباهت نقشي و كاركردي وجود دارد. مثالً 

نيز بر اساس همين شباهت ساخته شده است: »  برق آسا«است. واژه استعاري  » حركت سريع » «برق«ويژگي 
  حمله ي برق آسا.

  قشي: ن –ج) شباهت صوري 
اين رابطه در واقع جمع شدن هر دو شباهت صوري و نقشي در يك واژه است. بسامد اين گونه واژه  بسيار 

  كه از نظر صوري و نقشي با سنگ شباهت دارد.  "سنگ پشت "پايين است. مثل
) توزيع نمونه هايي از واژه هاي استعاري بر اساس اين سه ويژگي نشان داده شده 4در جدول شماره ي (  

  است:
  نقشي–صوري شباهت نقشي شباهت صوري  شماره

 چنگال آب خوردن  اتاقك 1
  زبان مادر زن بز دل  آچار اف 2
  زبان مادر شوهر ديوانه وار  پا فيلي 3
  پشتسنگ زالو صفت تاج خروس 4
  طوطي وار  چتري 5
  نرم دل  حنايي 6
  رعد آسا  زنجيره 7
  بلبل زباني  شطرنجي 8
  موي دماغ  موي رگ 9

  راهنما النه زنبوري 10
  ) 4جدول شماره (
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  جمع بندي   - 4

در اين مقاله نقش مكانيسم شناختي استعاره در ساختواژه زبان فارسي مورد توصيف و تحليل قرار گرفت. در 
هاي اين چارچوب بر اساس رابطه معنايي شباهت، مفاهيم و واژگان موجود مبناي درك و خلق مفاهيم و واژه

جديد قرار مي گيرند. مالحظه شد كه رابطه معنايي شباهت مي تواند در خلق واژه هاي جديد ساده، مشتق و 
وزه ساختواژه اشتقاقي پسوند مركب و در انواع مقوالت دستوري تجلي يابد. عالوه بر اين مشخص شد در ح

  اي از كاركرد بسيار گسترده اي برخوردار است. –
بيشتر توصيفهاي پيشين ساختواژه در زبان فارسي از نوع ساختاري بوده است، در واقع اين توصيفها به 
چگونگي ساخت واژه پرداخته اند نه به چرايي آن. بررسي حاضر كه از دو جنبه ساختاري و معنايي به 

رويكرد معنايي به ساختواژه به موازات رويكرد صوري و  نگرش و ختواژه پرداخته است، نشان مي دهدسا
  ساختاري به آن مي تواند در شناسايي و ارائه اصول واژه سازي در  زبان فارسي مفيد باشد. 

و تبيين اصول كار كرد استعاره در حوزه ساختواژه يك امكان بالقوه و ناب در فارسي براي واژه سازي است 
و قواعد حاكم برآن مفيد و ضروري به نظر مي رسد. عالوه بر اين، با توجه به اين كه استعاره ها در هر زباني 
بسيار فرهنگ وابسته اند، بررسي و مقايسه اين گونه استعاره ها در زبانهاي مختلف مي تواند روشنگر نكات 

  كار آيد.ارزشمندي باشد و در امر ترجمه و آموزش زبان به 
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  ضميمه (فهرست واژه هاي استعاري مورد تحليل) : 

 –آبي آسماني  –آب كردن  –آبكي  –آبشاري  –ابري ( نوعي دمپايي )  –آبِ خوردن -آبدار –آب بستن 
آفتابي  –آسمان  –از راه بدر  –احمقانه اردك ماهي  –آچاراف  –اتاقك  –بشقابي ( آنتن )  –آب و رنگ 

 –با مزه /بي مزه  –بالشتك  –باال كشيدن  –بازار گرمي  –اناري آب شدن  –انبر كالغي  –آلبالوئي  –شدن 
 –بزدل  –برگه  –برگ برنده  –برفك  –برجك  –بدنه  –بد بين  –بچگانه  –ببر آسا  –با نمك / بي نمك 

بي آبرو   -بي ظرفيت  –بي راهه  –بو بردن  –بودار  –بنفشه گون  –بلند همت  –بلبل زباني  –بلبلي  –بغل 
پشت  –پولك  –پشمك  –پنيرك   -پر چانگي  –پررو  –پادرهوا  –پايه  –پشت سر  –پاي  –به پل بردن  –
پشم  –پشت پا زدن  –پلنگي  –پري رخ  –پري چهره  –پخته  –پيرو  –پا فيلي  –پيش پا افتاده  –پشته  –



 683    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

 –پلكاني  –پله پله  –پستانك  -پياز مو –پدرانه  –پامرغي  –پهلو زدن  –پوست كلفت  –پو سته  –شيشه 
تاج  –ي انبار ) پوزه گرگي ( نوع –پهلو  –پيكره  –پادرازي  –پايين  –پس رفت  –پيشتاز  –پيشرفته 
 –تابلو  –تعطيل   -تيره روز  –تبري   -تنگ چشم   -تنگ دست   -تهي دست  –تنديس   -خروس 
چشمك  –چشم بندي  –چشم چراني  –چنگك  –چنگال  –جوگندمي  –جوجه تيغي  –جگري  –تگرگي 

 –ادامي چشم  ب-چشم بلبلي –چتري  –چشم انداز  –چشم گير  –چشمه  –چارچوب  –زدن ( چراغ ) 
 –حلقه ي مفقوده  –حلّاجي كردن  –حسن يوسف  –حنايي  –حفره روباهي ( سنگر نظامي )  –چكشي 

 –خرچنگ قورباغه  –خرگوش  –خرچنگ  –خر مهره  –خوني ( نوعي پرتقال )  –خون گرم  –خون سرد 
 –خاكستري  –خروسك  –خوشه  –خوشه اي ( بمب )  –خال خال   -خربزه اي ( نوعي باند بلند گو ) 

 –دسته  –خميره  –خفه كردن ( ماشين )  –خفاشي ( نوعي مانتو )  –خرخوان  –خر زور  –خر پول  –خام 
دو هزاري  –دلسوز  –دندانه  –ديوانه وار  –ديوسان  –دهانه  –دنبال  –دل نازك  –دست و پا چلفتي 

دم  –دم اردكي  –م كفتري د –دم اسبي  –دريچه  –دامنه  –دست خواندن  –دست رو شدن  -جاافتاد
 –دم روباهي ( نوعي گياه )  –دست راست / چپ  –دست اول / دوم ....  –دلفيني  –درد سر  –خروسي 

 –ره گشا  –رگه  –رعد آسا  –دوغ آب ( نوعي مالت سيمان )  –يك رنگ ( ساده )   -دورنگي ( منافق ) 
 –زردچوبه  –ريشه  -روشن فكر –رنگ باختن  –راه  –روي  –روباه صفت  –رودر رو  –راه راه  –رهنمود 

 –زبان بسته  –زير ميزي  –( نوعي كاكتوسي با برگهاي دراز و خاردار )  –زبان مادر زن / زبان مادر شوهر 
زانو ( نوعي لوله كوتاه  –زرفام  –زعفراني  –زنجير ه  –زره پوش  –زرهي  –زرشكي  –زيتوني  –زغالك 

 –سيه دل  –سر تا پا  –ژرف ساخت  –زبانك  –زبانه  -زال مو –الو صفت ز –زبان گنجشك  –خميده ) 
 –سفيد شيري  –سفيد برفي  –سياه بخت  –سفيد بخت  –سيه كار  –سيه روز  –سخت جان  –سنگدل 

سنگ باد ( پر باد كردن  –سيب آدم  –سيبك  –سپر  –سنگين  –سنگ اندازي  –سر به هوا  –سفيد يخچالي 
 –سر  –سوزني برگ –سگ دست  –سنگ پشت  –سر نخ  –سنجاقك  –سيني ِ ماشين  –چرخ ماشين ) 

شاه  –شاه جوي  –شاه كليد  –شاه لوله  –شاه كار  –شاه رگ  –سوزنِ  ( كاربراتور )  –ستاره  –سرمه اي 
رغ شتر م –شير زن  –شير مرد  –شير دل  –شمعداني  –شورش را در آورده  –شلّاقي ( نوعي انبر  )  –دزد 

 –شير گرم  –شانه به سر  –شاخك  –شتري  –شاخ / شاخه  –شطرنجي  –شتر گاو پلنگ ( زرافه )  –
  شمعِ –شبگون  –شبرنگ 
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 –طاقديس  –صابوني ( نوعي آجر )  –شانه خاكي ( جاده )  –شكرك  –شمعك  -  ( ماشين )

 –عنابي  –عبايي  –عسلي  –عدسي  –علفي  –عاشقانه  –عروس ماهي  –عقربك  –طاليي  –طوطي وار 
قطره  –قفسه  –فيلي  –فيروزه گون  –فيروزه اي  –فيلگوش –فرمانِ ( اتومبيل )  –عروسك  –عقب مانده 

  طال ( نوعي آلوي 
كف  –قارچي ( مدل مو)  –قورباغه اي  –قهوه اي  -فشنگي ( نوعي چراغ مشعلي )  –فيتيله پيچ  –زرد ) 
كج  –كلّه شق  –كوته فكر  –كم ظرفيت  –كالهك –كليك كردن  –كجروي  –كوركورانه  –كف  –گرگي 

كلّه  –كالغ پر  –كرم ِ ( رايانه اي )  –كلّه پوك  –كلوخ شدن  –كليشه اي  –كنج كاوي  –كج بين  –فهم 
گاو  –گاو آهن  –گل رخ  –گردنه  –كاكائويي  –كمربندي ( جاده )  –كمان  –كلّه قوچي ( پسته )  –قندي 

گل  –گل شيپوري  –گندمگون گردن كلفت  –گربه سان  –گل فام  –گل گون  –گهواره  –گوشه  –صندوق 
لوله  –الله گون  –گمراه  –گلوگاه  –گرگ صفت   -( گازهاي ) گلخانه اي  –گل كاغذي  –گاو زبان 

  لواشي –ليمويي  –لوله خرطومي  –لب  -لبه –لبو  –النه زنبوري  –تفنگي ( نوعي مدل شلوار ) 
 –مزه ريختن  –موي دماغ  –موجي  –ميگون  –ماهيچه  –ميخچه  –مدوار  –مرده وار  –( نان )=  مردانه  

 –موشواره  –ماهواره  –موي رگ  –مويه  –مارپيچ  –مار ماهي  –ماه رخ  –مه وش  –مهسان  –مه لقا 
ميخ توپريز ( مدل مو  –مگسك  –منقل  –مشعل  –ماشي  –ميل بادامي  –مغز پسته اي  –مخملك  –مهتابي 

نيشِ (  –ناخنك  –نارنجك  –نارنجي  –نرم دل   -نرم خو  –نقره اي  –نقره فام  –ناوديس  –مرجاني  –) 
 –ويروس ( رايانه )  –نخودي   -نازك نارنجي  –نوك  –نوك مدادي  –ناخن خشك  –نخ نما  –چاقو ) 

پشتيبان  –موشكافي  –هلو انجيري  –هم راه  –همايون  –يخچال  –يقه اسكي  –يقه خرگوشي  –يقه هفت 
  درِ   –دست و پاگير  –
سر  –كريستال ( ماده مخدر)  –شيشه ( ماده ي مخدر )  –قرصِ ( برنج )  –كليد ( سؤاالت )  –( كشويي )  

   –سرخ آتشي  –زرد قناري  –سركوب  –در گم 
 –پري سا  –نيلگون  –قير گون  –سنگواره  –سرمه فام  –مهسا  –عقب نشيني  –تو سري خور  –چشم گير 
                -معجزه آسا  –برق آسا  –غول آسا 
       




