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  چکیده 
 به اجمال و معرفی کند گرایان دیدگاه شناخت ازرا  2مبحث عواطف تا است آن بر نگارنده در این پژوهش

 بر مبناي ،عواطف انتزاعی هدر حوز استعاري سازي مفهوم الگوهاي عواطف وبه  )زبانی( اي رویکرد گزاره

 معنایی هحوز در واژه تعدادي ابتدااین منظور  به. مورد بررسی قرار دهد فارسی زبان در را رنگ هحوز
 در .است نگر توصیف هاي یویژگ و ها واژه رنگ از فهرستی هدربرگیرند که است  شده انتخاب رنگ
 پایگاه ،3از جویشگر گوگل عواطف، هدر حوز ها واژه این هدربردارند استعاري هاي ساخت بعد، همرحل

 تاشود می تحلیل ها ساخت این سپس .است  شده استخراج خان جن بی هفارسی، و پیکر زبان دادگان
 هاي استعاره آماري تحلیل اساس بر آن، از پس .گردد ارائه هاآن زیرساخت در موجود مفهومیِ هاي ه استعار

- میمعرفی  رنگ ادراکی و شناختی هحوز در استعاري سازي مفهوم کالن الگوهاي شده، استخراج مفهومی
 مهمی جایگاه از شناختی شناسی معنی جدید هاي شهپژو در کالن الگوهاي این به دستیابی .شود

 فرهنگی و اجتماعی مفهوم در شناخت هدربار مهمی اطالعات توان می آن اساس بر زیرا است، برخوردار
  .آورد دست  به آن

   
 هاستعاری، مفهوم هاستعارعواطف،  ، بنیاد پیکرهپژوهش  ،شناختی شناسی معنی :ي کلیديها واژه

  رنگ
  
  مقدمه -1

هاي مفهومی  گیري استعاره در شکل ه مبدأحوز  مثابه  هاي مختلف به رنگ در زباندیداري شناخت  هحوز
رنگ و  ههاي مفهومی انتزاعی بر مبناي شناخت ما از حوز بر این اساس، بسیاري از حوزه. شود واقع می
حاضر این است که  هاصلی در مقال هاي پرسش ،به این ترتیب. گردد به آن قابل درك می  وابسته مفاهیم
سازي استعاري بر  آیا مفهوم رنگ چگونه است؟ هن فارسی بر مبناي حوزدر زباعواطف  سازيمفهوممیزان 

  ؟ بسامد است واطف فرایندي پرانتزاعی ع هها در زبان فارسی در حوز مبناي رنگ
                                                             

  ss.samet@yahoo.com انسانی و مطالعات فرهنگی همگانی، پژوهشگاه علوم  شناسی زبان ارشد کارشناس  -  1
2- emotions 
3- Google search engine 
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ناختی و فرهنگی در زبان هاي ش بازنمود برخی ویژگی هدربار حایز اهمیتینتایج این پژوهش اطالعات 
زبانان تا چه میزان به دریافت دیداري در شناخت،  که فارسی این ،دیگردهد؛ به بیان  می  دست  فارسی به

هایی که مطرح شد،  در پی یافتن پاسخ براي پرسش. به لحاظ فرهنگی حائز اهمیت است ؛اند وابسته
 )8:  1980( 2وجانسون کافیل. چارچوب نظري تحلیل قرار گرفت) 1993 ،1لیکاف(معاصر استعاره  هنظری

به میزان قابل توجهی  3یمفهوم نظام ی، مبنایی استعاري دارد؛ وذهنی مفهومي ها حوزه ند شناختمعتقد
 هرروزم اتیواقع نییتب دراصلی  نقش نظام مفهومی نیا. استعاري است سازي عملکرد مفهوم هنتیج
 ما عملکرد و اندوختن  تجربه دن،یشیاند هویش ،است ينظام، استعار نیاساختار  که آنجا از و داردی زندگ

 در ،ياستعارهاي  تعبار هسازندي الگوها که دندار دیتأک نکته نیا بر )10:  همان( هاآن. است ياستعار زین
 هستندي ا شده داده میتعم يها نگاشت گر،ید عبارت بهست، ا شهیاند در هاآنجایگاه  بلکه ستندینواقع  زبان
 هاستعار  هینظر در موضوع  نیتر یاساس و نیتر مهم  .کنند یم برقرار ارتباط ،یمفهومي ها حوزه انیم که

 مند نظامي تناظرها آن، از منظور واست ی اضیر ازی قرضي ا واژه که؛ است »4نگاشت«،  یمفهوم
به  ،براي نمونه. )190:  2007 ،6راديگ( دارند گریکدا یب یکینزد ارتباط که استی میمفاه نیب 5ياستعار

  :توجه کنید 1ه جمل
 رنگ همیی ها روشن هیسا، عشق رنگ شتریب، محبت رنگی اندک: دیکشی رنگ توان یم رای زندگ -1

  .صفا
 هتوان دریافت که مفاهیم انتزاعی زندگی، محبت، عشق و صفا بر مبناي شناخت حوز می 1ه از جمل

ه مند میان حوز دیگر، تناظري نظام به بیان. اند ازي و قابل درك شدهس رنگ، به لحاظ استعاري مفهوم
- نام  1ه توان براي جمل به همین دلیل است که می. است  مقصد عواطف برقرار شده هرنگ و حوز مبدأ

  .را معرفی کرد عواطف رنگ است 7نگاشت
  
  مطالعات هپیشین - 2

 بررسی کردهرا هاي انگلیسی و ایتالیایی  در زبان ها واژه هاي رنگ معنی ضمنی در استعاره) 2006(8فیلیپ
 .ندیر جنسیت مورد مطالعه قرار دادها را بر مبناي متغ انتخاب رنگ) 2006(و همکاران  9لینگ. است
ند که ها در کودکان انجام داد واژه گپژوهشی در مورد فرایند یادگیري رن) 2006(و همکاران  10وردفپیچ

                                                             
1- Lakoff, G. 
2- Johnson, M. 
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4- mapping 
5- systematic metaphorical correspondences 
6- Grady, J. 
7- name of the mapping 
8- Phillip, G. 
9- Ling, Z. 
10- Pitchford, N. 
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ي  ا مقایسه) 2007( 1ژانگ. باشد به هم  ها نسبت رنگ مبنایی براي تشخیص اولویت شناختیتواند  می
ز ن رو حائاین پژوهش از ای. ارائه کرد هاآن هي چینی و انگلیسی و نیز ترجم ها واژه رنگ هدربار فرهنگی

به ) 2007( 2وانگ. شناخت و درك رنگ را بنمایاند هاي فرهنگی تواند تفاوت اهمیت است که می
 هدربار) 2007( 3سامارینا پژوهش .در زبان انگلیسی و چینی پرداخت هاي اصلی واژه معناهاي ضمنی رنگ

 5معناهاي ضمنینیز )2009(4اَلن. رنگ در فرهنگ قفقازي است جنسیت، سن و واژگان توصیفی
 بندي ها را در مقوله نمونه و پیشبسط استعاري  )2009( 6چِپِزُر. هاي انگلیسی را بررسی کرده واژه رنگ

هاي  به تداعی) 2011(  7سیمونز .د توجه قرار دادمور )Red, czerwony( قرمز هواژ شناختی رنگ
ختی شنا نشانه )2011(8سوتراپ. صی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کردهاي شخ ها در الیه عاطفی رنگ

را هاي اصلی در زبان عربی  واژه رنگ) 2011(و همکاران  9الرشید. را بررسی کردهاي اصلی  واژه رنگ
رم و سرد هاي گ هاي مفهومی در رنگ بررسی معناهاي ضمنی و استعاره) 2011( 10سنفورد. کردندتحلیل 

 12سیمنر. نداي رنگ را بررسی کرد راك مقولهاد) 2010(و همکاران  11کلیفورد. را مورد توجه قرار داد
 ،)2012(عموزاده و همکاران  و) 2011(راسخ و غافل . در رنگ توجه کرد13آمیزي حس هبه پدید) 2011(

افراشی و صامت . ندر زبان انگلیسی و فارسی پرداختهاي رنگ د اي و شناختی استعاره به بررسی مقابله
تحلیلی شناختی و : هاي مفهومی رنگ در زبان فارسی استعاره«خود با عنوان  هدر مقال )1391(

زبان فارسی ند که نتیجه رسیدبه این ) 2012، 14رزوفمی(دیداري  ، با توجه به مفهوم فرهنگ»بنیاد پیکره
سازي و  گیري به تصویر هاي انتزاعی گرایش چشم حوزهطیف وسیعی از سازي براي  مفهوم هدر گستر
صامت  و افراشی .ها دارد ها به عنوان حوزه مبدأ در ساخت استعاره واژه کردن مفاهیم و کاربرد رنگ دیداري

 به ها اهمیت رنگبه » تحلیلی شناختی و فرهنگی: اي فیروزهشناسی رنگ  نشانه« هنیز در مقال )1392(
 بوم، تاریخ،  که عواملی همچون زیست هاي فرهنگی پرداختند و نشان دادند کی از انواع نشانهی مثابه

گونه مصنوعات و تولیدات دیگر چگونه آالت و هر ها، باورهاي خرافی، پوشش، زینت ادبیات، بناها، نقاشی
  .بنمایاندفرهنگی  هعنوان نشان  رنگ را قوت بخشد و نقش آن را به هاي یک تواند تداعی می
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  مالحظات نظري - 3
  گرایان شناختو  عواطف - 1 -3

  به چاپ رسیدند 1850و  1830هاي  ههایی که با موضوع عواطف نگارش یافتند، بین ده نخستین کتاب
و  تا پیش از آن، فالسفه، پزشکان). 1848، 4؛ رامسی1855، 3؛ لیال1838، 2؛ کوك1859، 1بِین(

اي که بعدها عواطف نامیده شد؛  5هاي ذهنی حالت هاي گوناگونی براي نامیدن واژهاز  ،گرایان اخالق
اي در علوم  مطالعه  مهم و قابل نظري هعنوان مقول  به مفهوم، این 19از اوایل قرن . 6کردند استفاده می

این . شدتثبیت  9گفتارهایی در دانشگاه ادینبورگ درس ه، با ارائ8یروان حیات و در رویکرد علمی به 7ذهنی
، 1820تا  1810هاي  ، بین سال10گفتارها از سوي  فیلسوفی اسکاتلندي به نام توماس براون این درس

و از سوي دیگر  12گرایی و اخالق 11الهیات زبانی هارائه شد؛ این عمل  از سویی جدایی این مفهوم از حیط
؛ 2010}1820{براون، (لمی مختص به عواطف را در پی داشتمطالعاتی و ع هدهی حوزشکل
 هاطفدر تعریف اصطالح ع، )146- 145: 2010}1820{(راون ب). 14،2011؛ دیکسون150: 13،2010دیلر
نیز ) 130-129: 2003(به نظر دیکسون  .»ارائه تعریف دقیقی از عواطف غیر ممکن است «:گوید می

داند عاطفه چیست،  کسی می چند ظاهراً هر اند که هر این نظر براون موافقپردازان با  بیشتر نظریه
دارد این  بیان می) a2010وb ( 16طور که ایزارد میسر نیست و همان 15گنجاندن آن در یک تعریف زبانی
طفه عا هدر حوز. یک تعریف جامع از خود، مقاومت نشان داده است  هاصطالح تاکنون نیز در برابر ارائ

طبق . گرایان شناخت و غیر 17گرایان شناخت. کلی و متفاوت سخن گفت توان از وجود دو طیف نظري می
عواطف همیشه بارز عواطف این است  ه، مشخص)که مورد نظر این پژوهش است( گرایان نظر شناخت

                                                             
1- Bain, A. 
2- Cooke, W. 
3- Lyall, W. 
4- Ramsay, G. 
5- mental states 

ر د. appetites, passions, affections, sentiments: توان به این موارد اشاره کرد ها می این واژه هاز جمل -  6
  .  شود نیز براي اشاره به عواطف استفاده می  affect هاي امروزي از واژه بعضی از متن

7- mental sciences 
8- mental life 
9- Edinburg University 
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13- Diller, H.G. 
14- Dixon, T. 
15- verbal definition 
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  ).1شکل(نامند  نیز می) appraisal theories(هاي  ارزیابی  را نظریه ها این نظریه -  17
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عواطف، ري گیشکلبه این معنا که . است 2اُبژه 1هدرباراین قضاوت  .مشمول قضاوتی ارزشی است
 فرد یا موجوديیزي براي که چ باور،یا  قضاوتاین  هبراي مثال، ترس بر پای. است همعطوف به ابژ

  . شکل می گیردخطرناك است، 
  
   اي به عواطف رویکرد گزاره - 1- 1 - 3

مبه  .گیردشکل میچیزي  هدربار حس عاطفیبه این معنا که . داند می هدفمندعواطف را ) 1973(ن سال
 این جمله گزاره. است خشمگین است  اینکه حمید خودکار او را دزدیده لیال از: دقت کنید جمله این
  :شود بازنویسیصورت زیر   تواند به می

  .از اینکه حمید خودکار لیال را دزدیده است -2
  .لیال خشمگین است -3

  :این است که  خشم شده چیزي که باعث بروز به عقیده سالمن 
  .است حمید خودکار لیال را دزدیده  -4
  :سالمن باید میان این دو جمله تفاوت قائل شد هبه عقید 
  .است خشمگین است  اینکه حمید خودکار او را دزدیده لیال از -5
  .است خشمگین شدن لیال شده 3باعثاست   ینکه حمید خودکار لیال را دزدیدها -6

لیال از وقوع چیز دیگري شده خشمگینی  باعثصورت غیرمستقیم   تواند به عمل حمید می ،در واقع
حمید  چون{لیال از اینکه نتوانست جواب سؤاالت امتحان را بدهد خشمگین است : براي مثال. باشد

  . }خودکار لیال را دزدیده است
 و باور داشتن به آن ) … Being angry about(خشمگین بودن  از چیزياگرچه  سالمن

)Believing that…( بیند و عمالً در  مینیز گیرد، میان آن دو شباهت بسیاري  را جدا از هم در نظر می
   .امکان وقوع نداردخود  هاز ابژ ، جداحس عاطفی کند که ود بیان میخ همقال هادام

نظر طبق . توان به دو دسته تقسیم کرد گرایان پیرامون عواطف را می طور خالصه، دیدگاه شناخت به
 عواملدر این دیدگاه، ). 1973؛ سالمن، 1990، 4ناسباوم(اول، عواطف و شناخت معادل یکدیگرند  هدست

طفه را نوعی از اند که عا مدافعان این دیدگاه کسانی). 2شکل (شوند  بدنی و حرکتی به کنار گذاشته می
فرد مرتبط است  5هاي دغدغه داند که با که آن را قضاوتی می) 1990(مانند ناوسبام دانند،  قضاوت می

                                                             
1- about 

انجام (، رفتار شخصی )تهدید(، رفتار دیگران )طوفان(، رویداد طبیعی )سگ(، سازواره )نقاشی(تواند شیء  این ابژه می -  2
 .J(، ؛ دونا )K. Mulligan 2012و مولیگان  K. R. Scherer شرِر(، و یا یادآوري هر یک از موارد پیشین  باشد )عملی نادرست

Deonna ( ،2009و شرر.(  
3- cause 
4- Nussbaum, M. 
5- concerns 
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دهند که بر این باورند  تشکیل می) 1980(1دوم را افرادي نظیر لیونز هدست). هاي ارزیابی مانند نظریه(
  . آورد، ولی با هم برابر نیستند وجود می  اگرچه شناخت، عواطف را به

و نقش  2بیانی؛ نقش شوده میبین عواطف و زبان، دو نقش براي زبان در نظر گرفت هدر رابط
: 1997، 4بامبِرگ(شود  عنوان ابزاري براي بیان عاطفی نگریسته می  بیانی، به زبان به نقشدر . 3شناختی

هایی است که  وهاز شی) حالت چهره و بدن(استفاده از زبان در کنار رمزگان ارتباطی غیرکالمی ). 309
دیدگاه، تمام سطوح ساختاري زبان،  بر طبق این. کند ها عواطف خود را بیان میانسان از طریق آن
شناختی نیز  هدر جنب). 2009و دیگران،  5اُگارکوا( اساسی انسان در بیان عواطف است پاسخگوي این نیاز

سازي،  دهی، مفهوم کند، بلکه به ادراك، سامان باور بر این است که زبان نه تنها عواطف را منعکس می
هاي  زبان همچنین چارچوب واژگانی، )2006، 6برِت(نمایدمیعاطفی نیز کمک  هبندي، و تجرب مقوله

و برت،  7؛ لیندکویست 2006برِت، (کند  میمشخص هاي گویشوران از تجارب عاطفی را تفسیر ،طبیعی
2008 .(  

براي مثال، . سروکار داردکنند،  می 10داللت 9هایی که بر عواطف کاربرد تمامی واژه با، 8بیان عاطفه
). 13-1: 2008، 11بِدنارِك( شودبیان میدارم پر در می آورم  با اصطالحیا  من شاد هستمبا جمله شادي 

اي  و دسته و آهنگ کالم  زبانی مانند دشنام عناصروسیعی از  هکارگیري گستر بهاز سوي دیگر، عواطف با 
  . 12شوندمیهاي پیرازبانی، مانند حالت چهره و حرکت بدن، نشان داده  از ابزار
  

  اي بازنمایی عواطف در ذهن بر اساس رویکرد گزاره -2- 3-1
  پذیرد؟  شود این است که بازنمایی مفاهیم عاطفی در ذهن چگونه صورت می جا مطرح میالی که اینئوس

ي ها به انگارهتوان میپردازند،  در ذهن می 13هایی که به چگونگی بازنمایی مفاهیم عاطفی از میان انگاره
نشان  15اي معنایی در قالب شبکه) عاطفی(ها، دانش بر طبق این انگاره. کرداشاره  14معنایی عواطف هشبک

                                                             
1- Lyons, W. 
2- expressive function 
3- cognitive function 
4- Bamberg, M. 
5- Ogarkova, A. 
6- Barrett, L.F. 
7- Lindquist, K.A. 
8- emotion talk / affect talk 
9- emotion terms 
10- denote 
11- Bednarek, M. 
12- signal 
13- emotion concepts 
14- semantic network models of emotion  
15- semantic network 
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تشکیل  4، این شبکه از تعدادي واحد بازنمایی)2012، 3؛ تویوانن1984، 2؛ النگ1981، 1باوِر(شود  داده می
نامیده  9ا پردازشگرها، ی8، ردها7، مقوالت6، مفاهیم5ها این واحدهاي بازنمایی که گره. است تشکیل شده

ها از طریق مسیرهایی  این گره. کنند تبدیل می 10اي شوند؛ اطالعات را ذخیره و به صورت گزاره نامیده می
تحریک حسی . شوند کنند، به یکدیگر متصل می ها را منعکس می گره 11شناختی که توان تداعی معنی

مرکزي  گره 12سبب فعال شدن مجاور،) مفاهیم(هايِ  گسترش فعالیت از گره مستقیم و یا سرایت و
 ،معنایی هي شبک ها در انگاره). 1969و همکاران،  13کالینز(داردفعالیت ذهنی خاصی را در پی شود و  می

حالت (هر عاطفه . کنند وضع می 14معنایی، ساختاري سازمند هعواطف، بر اطالعات انبارشده در شبک
 دیگري که نشانگر باورها، پیشینه هاي  گره. کند مرکزي، بازنمایی می هدهند سامان را یک گره) 15عاطفی

. اند خاص مرتبط هآن عاطف مرکزي هدهند سامان اند، به گره مستقر در حافظه یکیو الگوهاي فیزیولوژ
هاي مجاور، صورت  و سرایت این فعالیت به گره  مربوط در شبکه ریق فعال شدن گرهعاطفی از ط هتجرب
از سوي دیگر، انگیختگی سایر اطالعات . داردهاي بعدي را در پی عات در مرحلهرد و پردازش اطالگی می

، 16نیِدنتال(تواند به تولید عواطف منجر شود  نیز می...) باورها، الگوهاي فیزیولوژیکی و(هاي مجاور  در گره
نامه  هاي یک واژه 18خلهاي موجود در مد 17دانش ما از عواطف  به صورت فهرستی از مشخصه ). 2005

 :خشم :تواند به صورت زیر باشد هاي مدخل خشم می کنند؛ مثالً فهرست مشخصه بازنمایی پیدا می
  ). 2003و همکاران،  19بارسالو(کرده، صورت سرخ، فریاد زدن، دشنام دادن  هاي گره استیصال، مشت

مان  ت درونیبررسی حاالزمانی که به « معتقد است )2003(20طور که کوکلمن همانالبته، 
عواطف بیش از آنکه صرفاً . »شوند تمانی و موقعیتی فراموشی میهاي اجتماعی، گف جنبه پردازیم،  می

                                                             
1- Bower, G.H. 
2- Lang, P.J. 
3- Toivonen, R. 
4- representation units 
5- nodes 
6- concepts 
7- categories 
8- traces 
9- processors 
10- propositional form 
11- semantic association 
12- activation 
13- Collins, A.M. 
14- organizational structure 
15- affective state 
16- Niedenthal, P.M. 
17- feature list 
18- entries 
19- Barsalou, L.W. 
20- Kockelman, P. 
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از شناختی،  نشانه  که در هر بافت اندمشترکی 1هاي بینافردي حاالت شخصی و بیولوژیکی باشند، حالت
مهم دیگري است که  هماعی عواطف نیز جنبنقش اجت). 2009، 2ویلس(کنند جمله زبان، ایفاي نقش می

زمانی  شود؛ اهمیت این نمودها بیان می...) در کالم، چهره و حالت بدن(هاي عواطف  نمودبازاز طریق 
ترین ابزار  ، در زمانی که ابزار زبان به عنوان اصلیها را در جوامع  فاقد خطشود که نقش آن آشکارتر می

 هاي غیرکالمی این رفتار). 2011، و همکاران 3فَن کلییف(یریم ارتباطی وجود نداشت، در نظر بگ
، 4فریدلوند(و حاالت درونی افراد  ها راي مطلع شدن از نیات، انگیزهمشاهده، ابزارهاي مفیدي ب قابل

. آمده است به شمار می) 2011فَن کلییف و همکاران، (و نیز براي تأثیرگذاري بر رفتار دیگران ) 1992
و تنظیم تعامالت اجتماعی ) 2003، 5اُتلی(به زبان، موجب پختگی بیشتر او در بیان عواطف  تسلط انسان

و  7مربوط به تعهد توانند با حل مسائل هاي عاطفی می براي مثال، نمود). 2006و همکاران،  6کلتنر(شد 
ز پایگاه ، پاسداري ا)2000، 10و ماالموث 9الیس (، )از طریق عواطف عشق و همدردي( 8همیاري
از ( 13روابط متقابل و تخطی از هنجارهاي) 2000و همکاران،  12تیِدنز(، )غرور هاز طریق عاطف(11اجتماعی

چه بیشتر تعامالت اجتماعی هر  مند کردن به قاعده) 1998و همکاران،  14لرنر (، )خشم هطریق عاطف
  ).1988، 16؛ فرانک1999،  15کلتنر و هایدت(بپردازند 

  هاي مفهومی استعاره - 2- 3
مبدأ، در سه طبقه قرار  ههاي حوز ، استعاره هاي مفهومی را با توجه به ویژگی)1980(لیکاف و جانسون 

 20سپس لیکاف و ترنر. 19شناختی هاي هستی ، استعاره18هاي جهتی ، استعاره17هاي ساختی استعاره: دادند

                                                             
1- intersubjective 
2- Wilce, J.M.L. 
3- Van Kleef, G,A. 
4- Fridlund, A.J. 
5- Oatley, K. 
6- Keltner, D. 
7- commitment 
8- cooperation 
9- Ellis, B.J. 
10- Malamuth, N.M. 
11- social status 
12- Tiedens, L.Z. 
13- reciprocity 
14- Lerner, J.S. 
15- Haidt, J. 
16- Frank, R.H. 
17- structural metaphors 
18- orientational  metaphors 
19- ontological  metaphors  
20- Turner, M.  
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 2بندي افزودند؛ و کووچِش این طبقهبه  1هاي تصویري دیگري را تحت عنوان استعاره هطبق) 1989(
نقش شناختی .  هاي مفهومی نام برد استعاره هبه عنوان پنجمین طبق 3ها استعاره از کالن) 2010(

 وران زبانمبدأ براي  همقصد را از طریق ساختار حوز ههاي ساختی این است که امکان درك حوز استعاره
  ).37: 2010 ،کووچش(کند  زبانی فراهم می هیک جامع

 هگیري گستر هاي جهان خارج به خصوص اشیاء، مبناي شکل انسان از مواجهه با پدیده هتجرب 
هایی که از  استعاره). 23 :1980لیکاف و جانسون (کند  شناختی را فراهم می هاي هستی وسیعی از استعاره

، ماده، ظرف و یا یک عنوان یک شیء گرفتنش به نظر  در هواسط  ها یک مفهوم انتزاعی بهطریق آن
افراشی (شناختی معرفی می شود  هاي هستی استعاره هشود، در طبق سازي می به شکلی ویژه مقوله ،شخص

  )75: 2000 ،4به نقل از نوبیوال 8: 1391و همکاران 
 -پایین، درون –مانند باال (اند  جهت و موقعیت مکانی هدهند هاي جهتی با مفاهیمی که نشان استعاره
به نقل از  8: 1391 ،افراشی و همکاران(در ارتباطند ) حاشیه -سطح، مرکز -عقب، عمق -بیرون، جلو

مفهومیِ  ههاي مفهومی، کووچش استعار بنیاد بودن استعاره فرهنگ هدربار). 59:  2009 ،5اورتیز دیاز گررا
گیرد که براي  نتیجه میکند و چنین مقایسه می زمان عمودي استرا با  زمان افقی است

:  2010کووچش ( زمان عمودي است  6زبانان، زمان افقی است، در حالیکه در چینی ماندارین انگلیسی
  .اند اي نامیده هاي طرحواره هاي جهتی را استعاره استعاره) 99:  1989( لیکاف و ترنر ). 41-42

هاي  استعاره«ومی را تحت عنوان هاي مفه دیگري از استعاره هطبق) 89-96: 1989(لیکاف و ترنر 
ی مشترکشان هاي ادراک اي دیگر بر اساس ویژگی اند که یک پدیده را بر پدیدهمعرفی کرده» تصویري

اي است که بر  هاي مفهومی زبان شعر، مملو از استعاره) 57:  2010(بر نظر کووچش بنا. کنند بازنمود می
   .اي ندارندطرحوارهاند اما مبنایی  اساس تصویر ساخته شده

کنند بلکه حاصل  را ساختاربندي نمی» شناخت«دیگر،  ههاي تصویري برخالف سه نوع استعار استعاره
 .فرافکنیِ ساختارهاي یک تصویر بر روي تصویري دیگر هستند

  :توجه کنید) 8( هاکنون به جمل
  .بود نیامده تابستان و نرفته بکلی زمستان هنوز. 8

  نگاشتناممفهومی قابل دریافت در این جمله بر اساس   هآید که استعار فوق برمی هتوجه به جملاز 
  :زیر قرار دارد

  .زمان شیئی در حال حرکت بر مسیر است

                                                             
1- image  metaphors 
2- Z. Kövecses, Z. 
3- mega-metaphors 
4- Nubiola, J. 
5- Ortiz Diaz Guerra 
6- Mandarin 
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  هاي حرکت میسر شده اختار و مولفهفوق مفهوم زمان بر مبناي ادراك س  نگاشتنامجا که در قالب  از آن
براي روشن . کنیم ساختی معرفی می هرا به عنوان استعار) 8( هدریافت از جمل مفهومی قابل هاست استعار

  :قابل دریافت است) 9( ههاي ساختی از جمل دیگر از استعاره هشدن موضوع، یک نمون
 بسته او روي بر جاودان تا پیشرفت و ترقی درهاي بگذارند خودش  خودي  هب و کنند رها را او اگر. 9

  .شود می
  :به قرار زیر است) 9( همفهومی جمل هاستعار  نگاشتنام 

  .خوشبختی مکانی داراي در است
هاي مکان  آید که مفهوم خوشبختی بر مبناي ساختار و ویژگی فوق برمی  نگاشتاز توجه به نام

و شدگی، اندازه  هایی مانند بعد، محصور جا که ادراك مکان مبتنی بر ادراك ویژگیاز آن. دریافت شده است
هاي دیگر است که همگی با هم در ارتباط قرار دارند و مجموعاً ساختار مکان را شکل  برخی مولفه

اکنون که . شود ساختی معرفی می هبا عنوان استعار) 9( همفهومی قابل دریافت از جمل هدهند، استعار می
هاي تحلیل شده در  هاي مفهومی ساختی را معرفی کردیم جا دارد چهار نمونه از داده استعاره هطبق

رنگ  مفهومی هعبارت استعاري مشتمل بر استعار 408اي متشکل از  که از پیکره پژوهش حاضر را
  :در زیر مورد توجه قرار دهیم ،دست آمده به

  .دلم بر یزن یم عشق رنگ. 10
  .ستین یگرفتن پس نقدها، نیا یول... دیشا شود، تر پررنگ دیشا کند، رییتغ نظرم دیشا. 11
  .کند دور حقیقت شناخت از را انسان نباید رنگین و براق و دروغین تبلیغات. 12
  .است شده رنگ کم اریبس ورزش در اخالق بحث. 13

رنگ ) عواطف( عشق   نگاشتنام)  10( هتوان دریافت، در جمل هاي فوق می طور که از نمونه همان
تبلیغات رنگ است و در   نگاشتنام) 12( هاندیشه رنگ است؛ در جمل  نگاشتنام) 11( هاست؛ در جمل

هدف از . هاي مفهومی صورت بخشیده است سخن رنگ است به استعاره) موضوع(  نگاشتنام)  13( هجمل
هاي مفهومی متفاوتی چون عواطف، اندیشه، ساختار  ها این بود که نشان دهیم حوزه طرح این نمونه

رنگ بر  هجا که شناخت حوزاز آن. گردند بل درك میرنگ قا هتبلیغات و سخن بر مبناي شناخت ما از حوز
، ) درخشندگی/ روشنایی(روشنی –ها همچون تیرگی  لفهؤها و ارتباطات میان این م لفهؤادراك م
و مات بودن و  ، فام، و براق)سیري رنگ(  رنگ بودن یا همان اشباع کم - کدر بودن، پررنگ -شفافیت

گیریم؛ بر  رنگ را ساختمند در نظر می همبتنی است شناخت از حوز) 2011 ،1هولتزشو(هایی دیگر  لفهمؤ
هاي ساختی  استعاره هگیرند همگی در طبق رنگ شکل می ههایی که بر مبناي حوز همین اساس استعاره

   .گیرند قرار می
  
  

                                                             
1- Holtzschue, L.  



  107/ ...حوزه رنگهاي مفهومی عواطف در استعاره
 

  ادراك رنگ -  3 -3
هاي ادراکی  هاي زبانی سروکار دارد ولی منفک از جنبه هاي مفهومی اگرچه با تحلیل استعاره هنظری

ها اطالعات حسیِ دریافت شده از فرایندهایی است که از طریق آن هادراك، مجموع. شناخت نیست
؛ از )166 :1387 ،1استرنبرگ(یابد  شود و معنا می اماندهی میهاي محیطی، بازشناسی و س محرك

ها و  چشم، انواعی از آنزیم هبا رسیدن نور به شبکی. هاي محیطی نوراست مترین این محركمه
، 4هاي دیداري جاذب نور شبکیه و همچنین رنگدانه 3و مخروطی 2اي هاي استوانه ها در نورون دهنده انتقال
 5الکتریکی -يچنین فعالیتی را ترارسانی نور. گیرند تبدیل نور به پیام عصبی را بر عهده می وظیفه

با سه رنگدانه که در بخش (هاي مخروطی  نورون). 354: 2009 7و دسپپولُس 6سیلنبِرنگال(نامند  می
، )8بلند(هاي قرمز  حساس به سه طول موج مربوط به رنگ) اُپسین خود با یکدیگر تفاوت دارند

و  74: 1385 ،حائري روحانی(گیرند  بینی را بر عهده می بوده؛ عمل رنگ) 10کوتاه(، و آبی )9متوسط(سبز
ها نسبتاً همانند است و نیز اینکه رنگی  رنگ ها در مواجهه با شواهد نشان داده که ادراك انسان) . 75

یریم و نه بر اساس مقیاسی پذ اي مشترك می مانند قرمز را بر اساس توافقی ناگفته، در قالب زبان و تجربه
. گیرد پس از ادراك رنگ مورد توجه قرار می هگ در مرحلگذاري رن نام) . 56: 2011 ،هولتزشو(علمی 
ها در نود و هشت زبان به این نتیجه رسیدند که  واژه رنگ هدر پژوهشی دربار) 1969( 12و کی 11برلین
 هدر هر جامع). 55: همان(کنند  ازده رنگ اصلی استفاده میگذاري ی ها از الگوي مشخصی براي نام زبان

 هاي است و نه دربار مقوله هاي درون ها مربوط به تفاوت گذاري رنگ نام هارنظرها درب زبانی اختالف
اي از  قرمز ممکن است بر سر اینکه آن رنگ از چه درجه همثالً در مقول). 56: همان( مقوالت کلی 

نظر وجود داشته باشد ولی بر سر اینکه رنگ مورد  روشنایی و درخشندگی، و اشباع برخوردار است اختالف
داند  نمی کس دقیقاً هیچ). 56: همان(تواند وجود داشته باشد  فی نمیقرمز است یا آبی یا زرد اختالنظر 

این هر فرد در حافظه،  بنابر. کند ها را چگونه تجربه می شخصی دیگر به لحاظ حسی و ادراکی رنگ
 هتجرب انگیز این است که شگفت هنکت). 56: همان(واژه در اختیار دارد  نی هر رنگتصویري شخصی از مع

اجتماعی و فرهنگی  هفردي چگونه جنب هادراکی رنگ، تا این اندازه خصوصی و مبتنی بر تجرب-حسی

                                                             
1- Sternberg, R.  
2- rods 
3- cones 
4- light-absorbing visual pigments 
5- photoelectric transduction 
6- Silbernagl, S. 
7- Despopoulos, A. 
8- long-wavelength/L-cones 
9- medium-wavelength/M-cones 
10- short-wavelength/S-cones 
11- Berlin, B. 
12- Kay, P. 
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اي که نماد  هاي رنگی ها یا گروه رنگ. گردد هاي شناخت جمعی تبدیل می یابد؛ و به یکی از مولفه می
هاي  گرایش دارند تا معانیشان را طی دورهاند  و ازدواج ملت ، مرگ موضوعات مهم اجتماعی همچون

هایی ماندگار به لحاظ  توان به مثابه پدیده تري حفظ کنند؛ به این گونه نمادهاي رنگ می زمانی طوالنی
مل دارد که یک زبان یا یک فرهنگ تا چه میزان اکنون این نکته جاي تأ. گی نگریستاجتماعی و فرهن

دیداري رنگ وابسته است و نیز اینکه چنین  هشناخت بر مبناي حوز هاي انتزاعی سازي در حوزه به مفهوم
براي روشن شدن موضوع جاي دارد توصیف مختصري از فرهنگ . اي چه پیامدي خواهد داشت وابستگی

   .دیداري به دست دهیم
  
  فرهنگ دیداري - 4 -3

تا این اندازه به نمایش  2مدرنیسم و پست 1پردازد که چرا مدرنیسم فرهنگ دیداري به این نکته می هنظری
بود  از اندیشمندانی) 1977(  3فیلسوف آلمانی، مارتین هایدگر. دهد نمایش دیداري تجربیات اهمیت می

 »5عصر تصویر جهان« ههایدگر در مقال .نامید 4که به این مطلب توجه کرد و آن را طلوع تصویر جهان
هاي فرهنگ دیداري،  ویژگی ازشدن آن است؛   تصویري ،هاي عصر مدرن ها و نشانه گوید از ویژگی می

این ویژگیِ . یت نیستندخود قابل رؤ خودي چیزهایی است که بهتحقق بخشیدن به ادراك دیداري از 
سازي استعاري پیوند نزدیکی دارد؛ یعنی  مفهوم هحاضر دربار هفرهنگ دیداري است که با بحث مقال

  ).6: 2012، میرزوف(یت نیستند ؤخود قابل ر  خودي  دیداري به مفاهیمی که به  نسبت دادن تجربه
رمان، یعنی در قرن نوزدهمی در روزنامه و  هطور که اندیش  همان) 5: 2012(میرزوف به اعتقاد 

. شود مدرن نیز به بهترین وجه در قالب تصویر فهمیده می پست 6هتک یابد؛ فرهنگ چند نوشتار بازنمود می
قائل بوده و  ،8ترین کنشِ فکري عنوان متعالی ، به7اي براي کالم ویژه غرب همواره امتیازِ هسنت اندیش

، ولی اکنون با ظهور فرهنگ دیداري .است   در نظر گرفته  اندیشه 9دوم ِ هاي دیداري را بیان دست ازنمودب
به چالش کشیده شده و  10، این حاکمیتم رایانه و اینترنت استثر از پیشرفت علوأزیادي مت  که تا اندازه

غرب  هدر این نگاه، علم و فلسف. است  وجود آمده  هب نامد، می 12»تصویر هنظری«) 1994(11چه میچلآن

                                                             
1- Modernism 
2- Postmodernism 
3- Heideggerm M. 
4- world picture 
5- The Age of the World Picture 
6- fragmented 
7- spoken word 
8- intellectual practice 
9- second-rate illustration 
10- hegemony 
11- Mitchell, W.J.T. 
12- picture theory 
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متن  هجهان به مثاب گونه است که فهمِ این. است  کرده 2متنی هرا جایگزین انگار 1تصویري هاکنون انگار
و  4گرا ساختار 3شناسی زبان -بر -هاي مبتنی جنبش گفتمان فکري منبعث از غالبِنوشتاري، که بر 

تصویر را از  هنظری ،اگر بخواهیم به بیانی ساده. است  مورد بازنگري قرار گرفته ،حاکم بوده5ساختارگرا پسا
شود؛ و مبین نگاهی  متنیت مطرح می هتصویر در مقابل نظری هنظری: اید بگوییمب ،قول میچل معرفی کنیم

تصویر  هر قالب مشاهد، جهان نه در قالب خوانش متن، بلکه داست و بر اساس آنید به فهم جهان جد
                                                                                                      ).16 :1994 ،میچل(شود  فهمیده می

/ ، جایگزین گفتمان زبانیتصویر هتر معتقد است که نظری لمیرزوف در نگرشی معتد ،البته 
 نگارنده). 7: 2012، میرزوف(تر، و موثرتر کرده است  تر، سریع شناختی نشده است بلکه آن را جامع زبان
متنیت  هتصویر در کنار نظری هگزینند و معتقدند که نظری می رو را بر حاضر نیز این دیدگاه میانه همقال
  .دست دهد  بهتري از شناخت  اند دریافت جامعتو می
  
  گیري نتیجه تحلیل و - 4

عبارت استعاري به همراه  408هاي   نگاشتنام حاضر مبتنی بر فهرستی از  پژوهشهاي آماريِ  تحلیل
عواطف رنگ   نگاشتنام توان دریافت که  بر اساس این فهرست می. ها است  نگاشتناماین  بسامد وقوع

به بیان . هاي مفهومی برخوردار است استعاره همای کاربرد در بناز بیشترین میزان  47 با بسامد است
دهد که به لحاظ زبانی و فرهنگی، گرایش چشمگیري  این تحلیل و آمار مرتبط به آن نشان می ،تر ساده

چه این یافته با استناد به آن. داردادراك بینایی وجود  ههاي عواطف مبتنی بر حوز سازي حوزه در مفهوم
اي که در این مرحله جاي  نکته .دهد نامد همسویی نشان می فرهنگ دیداري می هتوسع) 2012(میرزوف 

هاي پژوهش نگارنده بر سایر  در  کل داده شده، عبارت استعاري تحلیل 408که براي توجه دارد این است 
توان دریافت  ارائه شد که بر اساس آن می  نگاشتنام 85 هاي انتزاعی نظیر اندیشه، زمان و جز آن، حوزه

جا به این نکته در همین[. اند مند رنگ درك شدهساخت ههاي مفهومی انتزاعی بر مبناي حوز کدام حوزه
رنگ در  ههاي مفهومی حوز مقاله استدالل کردیم که تمام استعاره) 2 -3(کنیم که در بخش  اشاره می

آمده، نقدي را بر   دست این سطور، آمار به هبه اعتقاد نگارند ].ندگیر هاي ساختی قرار می استعاره هطبق
رسد که به لحاظ برخورداري از کارایی نظري،  نظر می  سازد؛ به هاي مفهومی وارد می رهاستعا هنظری

تري عمل کند  اد قدرتمندسازي باید بتواند با اقتص سازوکاري کانونی براي مفهوم مثابه  همفهومی ب هاستعار
البته تردیدي . برانگیز است ملعبارت استعاري تا حدودي تأ 408به   نگاشتنام  85که نسبت یعنی این

اند؛ یعنی امکان آن وجود دارد   کم در حال حاضر تا حدي سوبژکتیو هاي شناختی، دست نیست که تحلیل
                                                             
1- pictorial model 
2- textual model 
3- linguistics-based movements 
4- Structuralism 
5- Post-structuralism 
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 حاضر با ارجاع به همقال هالبته نگارند. بندي جدید دچار تغییر شود در یک طبقه  نگاشتنام 85که آمار 
هایی که به لحاظ معنایی  تا با یافتن مدخل تالش نمود) 1388 ،فراروي(فرهنگ طیفی  اي به نام واژه گنج

ها استخراج و  مدخل مفهومی آن هها را بر اساس حوز  نگاشتنام  از فراگیري بیشتري برخوردار بودند،
  .دبندي کن طبقه

پژوهش  هترین نتیج و نیز توضیحاتی که ارائه شد مهم ها  نگاشتنامهاي آماري بر اساس تحلیل
 عواطف، انتزاعی هسازي براي حوز مفهوم هحاضر نمایش آماري این مطلب است که زبان فارسی در گستر

هاي این پژوهش، زمینه را  یافته. دارد عاطفی سازي و دیداري کردن مفاهیم گرایش چشمگیري به تصویر
هاي انتزاعی  ، حوزهرنگ هبر مبناي حوز سازي استعاري آورد که در مفهوم فراهم می الئوبراي طرح این س

    .چه جایگاهی برخوردارنداز   مانند آن و ، زمان، ارزشاندیشه ماننددیگري 
  
  

  ها شکل

  
 یابیارز رویکرد  ـ1شکل
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