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Abstract 

The study of metaphors through a cognitive approach illustrates how mental images 

extend to abstract concepts. Inspired by natural phenomena such as animals, plants, 

etc., Turkish speakers present a metaphorical use of those phenomena in everyday 

speech. The purpose of this study was to evaluate the frequency and percentage of 

the most significant word structures of nature metaphors in Turkish. Another aim 

was to evaluate the names and gender roles of metaphorical words of nature in 

word-formation processes in Turkish. The data of this study were obtained through 

interviews with 70 Turkish speakers and, eventually, 677 words were collected. 

First, the frequency and percentage of morphological concepts were investigated. 

Then, the role of natural phenomena in word-formation processes and their gender 

roles were examined. The findings revealed that nature has influenced the speech of 

Turkish speakers and they utilize names of natural phenomena in their speech 

metaphorically. In Turkish metaphorical nature words, compounding, derivation, 

compounding and derivation, onomatopoeia, and lexical borrowing have the highest 

usage, respectively. Furthermore, the names related to animals, birds, and insects 
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have the highest rate of metaphorical use in this language. The results can be useful 

for poets, teachers, authors, and linguists to gain a better understanding of 

metaphors. 

Keywords: Metaphorical word structures, Nature, Morphological concepts, Word-

formation processes, Cognitive approach, Gender, Turkish language. 
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  چكيده
دهد تصورات ذهنـي بـه مفـاهيم انتزاعـي      ها با رويكرد شناختي، نشان مي بررسي استعاره

هاي طبيعت مانند حيوانات، گياهان  پديدهيابند. گويشوران زبان تركي با الهام از  تسري مي
هدف از پژوهش  كنند. ها را ارائه مي كاربرد استعاري از آن پديدهو ... در گفتارهاي روزمره 

هـا در   ترين مفاهيم ساختواژي، بررسي سهم اين نـام  حاضر، ارزيابي فراواني و درصد مهم
هاي استعاري طبيعـت در زبـان تركـي اسـت.      سازي و سهم جنسيت واژه فرايندهاي واژه

گويشور زبـان تركـي بدسـت آمـد و      70هاي اين پژوهش از طريق انجام مصاحبه با  داده
فراواني و درصد مفاهيم ساختواژي  مورد ارزيابي   ابتداواژه گردآوري شد.  677نهايت، در

سازي و سهم جنسيت ايـن   هاي طبيعت در فرايندهاي واژه قرار گرفت، سپس سهم بخش
وران كـه طبيعـت بـر گفتـار گويشـ     است   هاي پژوهش بيانگر آن ها بررسي شد. يافته واژه
هـاي طبيعـت بـه صـورت اسـتعاري       شان از نام گذارد و آنان در گفتار تركي تأثير مي  زبان
هاي استعاري طبيعت در تركي به ترتيب تركيب، اشتقاق، تركيب و  گيرند. در واژه مي  بهره

هـاي   را دارنـد. همچنـين نـام    گيري واژگاني و تكرار بـاالترين كـاربرد   آوا، وام اشتقاق، نام
حيوانات، پرندگان و حشرات بيشترين كاربرد استعاري را در ايـن زبـان دارنـد.    به   مربوط

تـر   ها مربوط به جنس خنثي است. نتايج پژوهش در شناخت بـيش  چنين بيشترين واژه هم
  تواند مفيد واقع شود. شناسان مي استعاره براي شاعران، معلمان، نويسندگان و زبان
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، سـازي  واژهواژي، فراينـدهاي   ت، مفـاهيم سـاخت  هاي اسـتعاري طبيعـ   واژه ها: كليدواژه
 .رويكرد شناختي، جنسيت، زبان تركي

  
  . مقدمه1

 شد؛ تنها در حد يك صنعت ادبي و بالغي خالصه مي )metaphor(در ديدگاه سنتي استعاره 
ــدهامــا در ديــدگاه شــناختي، اســتعاره روش درك انســان ا  هــاي  ز محــيط پيرامــون و پدي

ــدهاي انتاســت. در ذهــن   جهــان ــدهگويشــوران فراين زيســت  هــاي محــيط زاعــي از پدي
  شود. گيرد و به مرور زمان اين فرايندها به صورت واژگان در زبان جاري مي مي  شكل

هـا، گياهـان و محـيط وارد     گـل  هاي حيوانـات، درختـان،   هاي طبيعت از نام برخي واژه
داده است. گويشـوران از  و بخشي از فرهنگ واژگان اين گويش را تشكيل   تركي شده  زبان

در  ،اند؛ به عبارتي هاي طبيعت براي بيان مؤثر پيام خود به شكل استعاري بهره گرفته اين نام
خاطر تأثيرگذاري بيشتر بوده است يا گوينده به داليـل   ها به اغلب مواقع استفاده از اين لغت

را به موضـوع يـا   مختلفي مانند شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي نتوانسته صفت خاصي 
هـا   كارگيري ايـن نـام   هاي طبيعت عاريه گرفته و با به شخص خاصي نسبت دهد، لذا از نام
هاي استعاري طبيعت، وجود تشابه بين  كارگيري واژه منظور خود را انتقال داده است. دليل به

  موضوع يا فرد مدنظر و پديدة طبيعي بوده است. 
هـايي هسـتند كـه كـه      پـژوهش، آن دسـته از واژه  هاي استعاري در ايـن   منظور از واژه

هاي طبيعي پيراموني اعم از طبيعت گياهي، حيواني و انسـاني   ور زبان تركي از پديده گويش
گيري استعاره است ـ كاربردي استعاري از   گيرد و بر اساس تشابه ـ كه شالودة شكل  وام مي

ي با الهـام از طبيعـت گوينـده زيبـايي     كند؛ به عنوان مثال، در زبان ترك آن پديده را ارائه مي
عمـق    [ǰeјrαn]جئيـران كند تا با گفتن كلمه  چهره و جمال معشوقه خود را به آهو تشبيه مي

  احساس خود را در بيان زيبايي وي به صورت كامل به تصوير بكشد.
ــان« ــأثير  مــي )eco-linguistics(محيطــي  شناســي زيســت در چــارچوب زب ــه ت ــوان ب ت

ــور آن در   زيســت   محــيط ــن گويشــوران از جهــان خــارج و تبل ــر شــناخت اي طبيعــي ب
در معنـاي ضـمني    ).241: 1394(قطره، پشتوان، طـالبي دسـتنايي  » هايشان پي برد سازي واژه
خـاطر   تـدريج بـه   بـه  است. اين معاني ضمني هاي طبيعت مفاهيم درخور توجهي نهفته  واژه

هاي اقـوام و ملـل بـه قـرارداد رسـمي       رهنگهاي طبيعت و عالقه به استعاره، ميان ف زيبايي
هاي جامعه در سـيماي   باشد. ويژگي شود. هر زباني آينه جامعه خود مي اجتماعي تبديل مي
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ـ  هـاي اجتمـاعي تـأثير مـي     شـود؛ بـه عبـارتي زبـان از همـة پديـده       زبان متجلي مي ذيرد. پ
اي  ، رابطـه ساخت زبان و ساخت جامعـه و رونـدها و متغيرهـاي زبـاني و اجتمـاعي       ميان«

توانـد توصـيفي    نزديك و تنگاتنگ وجود دارد و مطالعة زبان جدا از بافت اجتماعي آن نمي
رسـد پـژوهش    نظر مي ). به 14:1387(مدرسي» دست دهد  گرايانه از آن به جانبه و واقع همه
  شناختي در زبان تركي مفيد واقع شود.  گونة اجتماعي و بررسي آن از ديدگاه زبان  اين

شـود،   شناسي شناختي مطرح مـي  انرد كلي مطالعة زبان كه امروزه تحت عنوان زبرويك
بخش  تر به طور كلي براي دستيابي به شرحي رضايت عنوان جزء الينفك جنبشي گسترده  به

از طبيعت در اثر كاربرد يك صورت زباني و تجربة عيني و يا حسي يك موقعيت در ذهـن  
شود. به عبـارت ديگـر،    هاي زبان منعكس مي ساخت گيرد و اين تجسم مجدداً در شكل مي

  ).26: 1388گيرند (گندمكار مقوالت ذهني انسان از طريق تجربيات او شكل مي
امــا  انجــام شــده اســت؛  در خصــوص اســتعاره هــاي بســياري در كشــور مــا پــژوهش

و به موردي كه اطالقِ طبيعت حيواني و گياهي  هاي پيشينارزيابيِ پژوهش گران در پژوهش
گيـري اسـتعاره باشـد    يابيِ آن در طبيعـت انسـاني در زبـان تركـي، اسـاس شـكل       مشابهت

هاي مربوط به طبيعـت در زبـان تركـي را مطالعـه كـرده اسـت.        برنخوردند. اين مقاله واژه
  هاي ما در اين پژوهش عبارتند از: پرسش

ن تركـي  هـاي اسـتعاري طبيعـت در زبـا     الف. فرايندهاي ساختواژي  پركـاربرد در واژه 
  اند؟ كدام

هاي استعاري طبيعـت در زبـان تركـي     ب. سهم فرايندهاي ساختواژي  مختلف در واژه
  چگونه است؟

  اند؟ هاي استعاري طبيعت در زبان تركي كدام معنايي پركاربرد در واژه پ. فرايندهاي
سـتعاري طبيعـت در   هـاي ا  ت. فراواني و درصد كاربرد مفاهيم معنايي مختلف در واژه

  است؟ تركي چگونه زبان
ــيت در واژه  ــد جنس ــي و درص ــاي ث. فراوان ــي   ا ه ــان ترك ــت در زب ــتعاري طبيع س

  است؟  چگونه
هاي ديگـر   پژوهش حاضر از چهار بخش تشكيل شده است. پس از ارائة پيشينه و يافته

گران در اين زمينه، مباني نظري مربوط به پـژوهش تبيـين خواهـد شـد. در بخـش       پژوهش
سازي و معنايي با ذكـر   معرفي روش پژوهش مهمترين فرايندهاي واژه ها ضمن تحليل داده

ها در  هايي از لغات تركي مورد بحث قرار خواهد گرفت و فراواني و درصد كاربرد آن مثال
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هاي استعاري طبيعت نشان داده خواهد شد؛ همچنين فراواني و درصـد جنسـيت ايـن     واژه
  شود. هاي تحقيق انجام مي گيري كلي از يافته يجهها ارائه خواهد شد. در پايان نيز نت واژه

  
  . پيشينة پژوهش2

 و معرفـي  ) بـه 1398در خصوص تأثير محيط زيست بر زبـان، طـالبي دسـتنايي و قطـره (    
 تفكيك به(مربوط به جانوران  هاي سپس صفت پرداخته، محيطي زيست شناسي زبان توصيف

بختيـاري كـه وارد    لـري  گـويش  در) حشـرات  و پرندگان وحشي، حيوانات اهلي، حيوانات
نيـز بـا تكيـه بـر ديـدگاه       )1391پـور (  احمـدي  .انـد  ارزيابي كرده را  وران شده گويش  زبان
  بيني گويشوران را نشان داده است.  محيطي تأثير محيط زيست بر جهان شناسي زيست زبان

) J. Bang, J. C. & Door( )1996(بنـگ و دور  گيري عوامل محيطي يـك واژه،   در شكل
انـد. ايـن    وران را معرفـي كـرده  عوامل اجتماعي، دانش فردي، جمعي و نظام ذهنـي گويشـ  

  اند.  اجتماعي گياهان، حيوانات و محيط طبيعي معرفي شده  علل
) رابطة طبيعت، استعاره و فرهنگ را بررسي كـرده  Baranyiné, K.( )2018(بارانينه كزي 

جنگل، رودخانـه، آب و هـوا از عوامـل بنيـادي      هاي فرهنگي سازي و اعتقاد دارد كه مفهوم
 .Cuddington, K(خلق شعرهاي عاميانه مجارستاني هستند. همچنين زيمرمن و كودينگتـون 

& . Zimmerman,C( )2007 ــادل ط ــوم تع ــة مفه ــا مطالع ــش ) ب ــين دان ــت ب ــوزان  بيع آم
) نيـز  2015اند كه طبيعت بخشي از باورهاي عادي بومي است. شـريفيان (  كرده  گيري نتيجه

گيري كرده است كه زبان  سازي تحقيق نموده و نتيجه شناسي فرهنگي و مفهوم در حوزة زبان
ورك و آلــوين  و فرهنــگ بــا يكــديگر در تعامــل هســتند. همچنــين در ايــن حــوزه ســان 

)Sune Vork, S. & Alwin, F( )2014ــ ــادي،  اهيم زيســـت) برخـــي مفـ ــيط نمـ محـ
ي را محــيط شــناخت اجتمــاعي و زيســت- محــيط فرهنگــي طبيعــي، زيســت  محــيط زيســت
  اند. كرده  تبيين

 ,.Sharifian, F(هاي اعضاي بدن شريفيان، ديرون و نيمير  هاي استعاري نام در حوزة لغت

Dirven, R. & Niemeir, S( )2008وارگـي پرداختـه و    سازي اعضاي بدن و انـدام  ) به مفهوم
  اند. هاي زباني را مؤثر دانسته تعارهسازي و خلق اس نقش نام اعضاي بدن در فرايندهاي واژه
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  نظري . مباني3
  استعاره 1.3

هاي تصوري و اسـتعارة مفهـومي. در    دو نظرية مطرح در بحث استعاره عبارتند از طرحواره
اي دارد و به صورت نيروهـاي   هاي تصوري، طرحوارة نيرو نقش عمده گيري استعاره شكل

  گيرد. قرار ميهاي استعاري  سازي طبيعت زيربناي مفهوم
م غنـي و پـر از جزئيـات    به مفهـوم انتزاعـي و كلـي، و نـه مفـاهي     » طرحواره«اصطالح 

دارد كـه الگوهـاي كلـيِ حاصـل از تجربـه هـاي جسـماني تكرارشـوندة انسـان را            اشاره
را » ظـرف «و » چيـز «توانيم دو واژة  گيرد. اگر بخواهيم مثالي مشابه از زبان بزنيم، مي دربرمي

يـا  » خودكـار «هـايي ماننـد    تـري نسـبت بـه واژه    اي تـر و طرحـواره   كه معاني كلينام ببريم 
  ). Evans, V. & Green, M( 2006 :179( نيو گر وانزيادارند (  »فنجان«

يـك  «كنـد:   ن صـورت بيـان مـي   استعارة مفهـومي را بـه ايـ    )Kövecses, Z((كووچش 
» ها، بين دو قلمروِ تجربه است نگاشتمند، يا  اي از تناظرهاي نظام مفهومي مجموعه  استعارة

هـاي ادبـي    ). برخالف ديدگاه سنتي، استعاره صرفاً به شعر و چكامـه 125: 2018(كووچش
انديشـيم   گردد؛ بلكه نحوة درك انسان از عالم هستي است. نگرشي كه با آن مي محدود نمي

صـر پيرامـوني در   يابند. ذهـن گويشـور از عنا   و مفاهيم انتزاعي جهان در ذهن ما عينيت مي
در ديدگاه «شود.  ها به صورت واژگان در زبان جاري مي پذيرد و اين پديده طبيعت تأثير مي

دهـي بـه    هاي مشترك او با ديگـران در شـكل   جديد، طبيعت مشترك جسم انسان و تجربه
). در اين ديدگاه، استعاره عنصـري  9: 1398(اسداللهي، عليزاده و رنجبر» استعاره مؤثر است

هـاي   هاي جهان است؛ به عبارتي، شيوة فكر كردن در مورد پديده اي تفكر در مورد پديدهبر
هاي مختلف است. مطالعة استعاره از ايـن ديـدگاه    سازي محيط اطراف يا به اصطالح مفهوم

سازد. ليكاف و جانسون  بخشي و ملموس نمودن مفاهيم انتزاعي را روشن مي قابليت عينيت
را  شـود، ديـدگاه سـنتي    نكتـه كـه اسـتعاره فقـط بـه زبـان خـتم نمـي        ) با بيان اين 1980(
كشيدند و ادعا كردند استعاره دربردارندة همة زندگي انسان حتي تفكر و عمـل او    چالش به

هـاي مبـدأ انسـان و حيوانـات كـه       هـاي مفهـومي حـوزه    گيري استعاره نيز است. در شكل
  كنند. روند نقش اصلي را ايفا مي پنداري و جاندارپنداري به كار مي صورت انسان   به

دهندة افكار گويشوران هـر زبـان اسـت. انسـان بـا درك       هاي فرهنگي انعكاس استعاره
فرهنگـي خاصـي را    هـا الگوهـاي   پـردازي از آن  هاي جهان اطـراف خـود و بـا ايـده     پديده
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بان تركي گردد؛ براي نمونه در باور گويشوران ز ها مي كند كه منجر به خلق استعاره مي  ارائه
  مقولة استعاري آب نماد روشني است.

 چيمرانماغا بير آينا اؤرك بالقيزين اولسون   دا، داش آينا سويا دونمـز  هر قصر سليمان
  )81: 1397(محمدبياني

شـود؛ بايـد    در قصر هر سليمان، آيينة سنگي به آب بدل نمـي «منظور بيت اين است كه 
در اين شعر، » كرد آب است و پاچة دامن برچيد آيينة دلي چون بلقيس داشت؛ كه او تصور

اند تا مفهـوم روشـنايي آب    اند در يك ترادف قرار گرفته آينه و آب كه از نمادهاي روشنايي
  براي مخاطبان به تصوير كشيده شود. 

  
  محيطي شناسي زيست زبان 2.3

نباتـات يـك   شود كه تنـوع حيوانـات و    هاي مختلفي ديده مي در جغرافياي يك زبان لهجه
  تواند از عوامل اين پراكندگي باشد. منطقه با منطقه ديگر مي
شـماري   ها و جوامع بشري به لحاظ عوامل مختلف، تنوعـات بـي   از آنجا كه بين انسان

وجود دارد، زبان نيز به عنوان يك پديدة اجتماعي، ثابت و بدون تنوع نيست. عواملي مانند 
هـاي ارتبـاطي و    ، جنسيت، سن، تحصيالت، موقعيـت هاي اجتماعي مكان جغرافيايي، طبقه

هاي متفاوت  كنند كه زبان نيز در شرايط متفاوت، از تنوع و گونه روابط بين فردي اقتضا مي
   ).7: 1383برخوردار باشد (زندي

اند. سجاياي  ها داشته هاي طبيعت از ديرباز نقش پررنگي در بازنمود برخي ويژگي پديده
نيكوي انساني چون شجاعت، سخاوت و مناعت طبع، يا بالعكس صـفات نكوهيـده ماننـد    

شوند. زبـان آدمـي از    هاي طبيعت ترسيم مي زني و سستي با الهام از پديده هم آزمندي، دوبه
از محيطـي بـه محـيط ديگـر نمـود      هـاي واژگـاني    پذيرد و تفاوت عوامل محيطي تأثير مي

هاي حيوانات، گياهان و درختان در  كنند. يكي از اين عوامل، محيط زيست است. نام مي  پيدا
ها  شوند و آنان به اقتضاي موقعيت اين نام مناطق مختلف وارد زبان گويشوران هر منطقه مي

  برند. كار مي شان به  را در گفتارهاي
بوم زباني را به صـورت   اگن بنيانگذار رابطة بين زبان و محيط زيست است كه زيسته

تعريف كرده اسـت (استفنسـن و بوندسـگارد    » مطالعة تعامل بين يك زبان خاص و محيط«
)Steffensen, S. V. & Bundsgaard, J( 2007 :5  محــيط زنــدگي، ارتبـاط بــا طبيعــت و .(
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هاي هر زبان دارد. محيط زيسـت در   اي در واژه كننده جغرافياي محل گويشوران نقش تعيين
محيطـي ارتبـاط ميـان زبـان و      شناسي زيست هاي يك زبان مؤثر است. زبان گوناگوني لهجه

  كند. محيط طبيعي گويشوران هر زبان را مطالعه مي
  
  ها . تحليل داده4

يعت، بـه  هاي استعاري طب در اين بخش پس از تبيين روش پژوهش و نحوة گردآوري واژه
هـاي مختلـف    سازي و معنايي، فراواني و درصد سهم بخـش  انواع مهمترين فرايندهاي واژه

ها مـورد ارزيـابي    طبيعت خواهيم پرداخت. همچنين فراواني و درصد جنسيت در اين واژه
  قرار خواهند گرفت. 

  
  روش پژوهش 1.4

است. شم زباني  ي بوده عين  ها به شكل مصاحبه با گويشوران و مشاهدة آوري داده روش گرد
وران  ها مؤثر بود. به صورت ميداني با مراجعه به گـويش  گران نيز در تنظيم اين واژه پژوهش

هاي استعاري طبيعت را  ها خواسته شد لغت زبان تركي در زنجان ضمن تبيين موضوع از آن
اين ميان تعـداد   برند در اختيار پژوهشگران قرار دهند. از به كار مي  كه در محاورات روزمره

ور زبان تركي براي مصاحبه انتخاب گرديدند كه غالباً افراد مسنّ بودند. براي اين  گويش 70
هاي  كه سواد كافي داشتند خواسته شد در مدت زمان چندماهه واژه شوندگان امر از مصاحبه
يـن  بـا ا   هايي كه ساده طراحي شـده بـود، ثبـت كننـد. در مصـاحبه      پرسشنامهمدنظر را در 

هـا و اطالعـات از طريـق     واژه گردآوري گرديـد. بخـش ديگـري از واژه    677وران  گويش
) و 1376(بهـزادي  نـين يضـاحلي لـوغتي    آذربايجـانين ديلـي  هاي تركـي ماننـد    نامه فرهنگ
دسـت آمـد. نيـز بـراي درك بهتـر ايـن        ) به1391كنايات دلدار (دلدار بناب تطبيقي  فرهنگ
هـا مـورد مداقـه     و كـاربرد آن  و نظـم زبـان تركـي مراجعـه    ها در بافت، به متون نثـر   لغت
  گرفت.  قرار

  
  واژي) سازي (ساخت فرايندهاي واژه 2.4

هـاي   ها براي ساخت واژه شناسي شناخت تكواژها و بررسي چگونگي تركيب آن دانش واژه
ــد اســت.  هــا و قواعــد نحــوة ســاخت واژگــان را   مطالعــة ســاختمان داخلــي واژه«جدي
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) .Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N( (فرامكين، ردمن و هيامز» ويندگ مي  شناسي واژه
هـاي   شـوند و واژه  سازي، تكواژهاي مختلف با هم ادغام مي ). در فرايندهاي واژه76:2003

هاي جديد به لحاظ معنـي و مقولـه دسـتوري بـا      سازند كه ممكن است اين واژه اي مي تازه
  باشند. دهنده آن متفاوت هاي تشكيل واژه

  
  فرايندهاي معنايي 3.4

شناسي نوپاست، مخصوصاً در كشور  هاي زبان پژوهش در حوزة معني نسبت به ساير حوزه
مطالعـة معنـي در زبـان را    «هاي كمتري در ايـن دانـش صـورت گرفتـه اسـت.       ما پژوهش

). Hurford, J. R. & Heasley, B( 1996 :1( (هـارفورد و هيسـلي  » گوينـد  شناسـي مـي   معني
رتي بررسـي معنـاي هـر واحـد از     نظور از معني، مطالعة معنـي در بافـت اسـت؛ بـه عبـا     م

گرفته تا جمله بايد در موقعيت مكاني و زماني انجام گيرد تا به كمك عوامل دخيل در   واژه
  بافت، تفسير درستي از معنا را به دست دهد.

  
  سازي و مفاهيم معنايي ترين فرايندهاي واژه مهم 4.4

معنايي در واژگان اسـتعاري طبيعـت در    سازي و مفاهيم مهمترين فرايندهاي واژهدر زير به 
  شود. زبان تركي پرداخته مي

  فرايند تركيب 1.4.4
هـاي زبـان (انگليسـي)     هاي بسيار مهم در ساختن عمده لغـت  فرايند تركيب يكي از روش«

ديگـر   هسـتند بـه يـك   واژ ونـدي  است. اغلب ريشة كلمات و يا بعضاً دو پايه كه داراي تك
  ).Katamba, F( 1993 :54( (كاتامبا» سازند شوند و كلمة مركب را مي مي  افزوده

سازند كه به ايـن كلمـة    شوند و واژة جديدي مي ها با هم تركيب مي در زبان تركي واژه
شود. ممكن است واژة مركب با كنار هم قرار گرفتن عناصر مختلـف   جديد مركب گفته مي

هـاي اسـتعاري    انند فعل+فعل، اسم+اسم، صفت+اسم و ... . در ارزيـابي واژه ساخته شود؛ م
  طبيعت مشخص گرديد كه :

هاست. اين فرايند بـا   الف. فرايند تركيب فعل+فعل پربسامدترين فرايند از ميان اين واژه
داد آن، فعـل مركـب اسـت.     ستاك ستاك حال+مصدر فعلـي سـاخته شـده اسـت و بـرون     
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تركي با كنار هم قرار گرفتن ستاك  [αlαzlαmαğ?] (كندن علف هرز)  قآالزالمامركب   واژة
شـود كـه در معنـاي اسـتعاري      اندن) ساخته مـي - (ماق - (سوز) و مصدر فعلي  آالزالحال 

  مغلوب كردن ديگري است.
شـود و بـا هـم فعـل مركـب       ب. در فرايند اسم+فعل، اسم با ستاك فعـل تركيـب مـي   

(شـخم) و   شـوخوم بـا تركيـب اسـم     [šox̌umlαmαğ]ماق ال شوخومسازند. كلمة مركب  مي
زدن درست شـده اسـت كـه بـه معنـاي اسـتعاري         (زدن، كردن) به معني شخم الماق  فعل

  دگرگون كردن جايي است.
شـود و اسـم جديـدي     پ. در فرايند اسم+اسم، يك اسم با اسـم ديگـري تركيـب مـي    

(سـيب)   آلمـا (زمين) و  يئرهاي  واژه از تركيب [јerαlmα]يئرآلما شود؛ مثال كلمة  مي  ساخته
خاصـيت   زميني و در استعاره بـه فـرد بـي    ساخته شده است. اين واژة مركب به معني سيب

  گردد. اطالق مي
گيـرد و بـا هـم     لـة اسـم قـرار مـي    ت. در فرايند صفت+اسـم مقولـة صـفت كنـار مقو    

ارگـرفتن در كنـار   (كور) بـا قر  كوراسازند؛ به عنوان مثال، واژة  مركب جديدي را مي  صفت
سـازد كـه بـه خفـاش      را مي [korαšæpælæk] كوراشپلك(خفاش) لغت مركب  شپلكواژة 
  شود و در استعاره نيز منظور فرد بدعنق است. مي  گفته

ــي واژه   ــان ترك ــفت، در زب ــب اسم+ص ــاي  ث. در تركي ــوه ــو) و  لوم ــيرين(ليم  ش
سازند كه به مفهوم استعاري كسي كه  را مي  [lumuširin]لوموشيرينشوند و لغت  مي  تركيب

  تازه ازدواج كرده است.

  فرايند اشتقاق 2.4.4
زبـان اسـت. بـا افـزوده شـدن       هـاي سـاختواژه در   فرايند اشـتقاق از پركـاربردترين روش  

  يابد. اشتقاقي به پايه، مقوله و معناي واژه تغيير مي  وندهاي
شـوند و   ) افـزوده مـي  rootتكـواژ پايـه (  در نتيجة فرايند اشتقاق، وندهاي اشـتقاقي بـه   

اي است كه در سـاختمان آن   چه گفته شد واژة مشتق واژه آيد. بنا بر آن مشتق پديد مي  واژة
  ). 85: 1398واژ قاموسي و يك يا چند وند اشتقاقي به كار رفته باشد (افراشي يك تك

مـود دارد. ايـن   كاربرد فرايند اشتقاق در زبـان تركـي بيشـتر بـا پسـوندهاي اشـتقاقي ن      
سـازند. برخـي از    وندهاي بـا افـزوده شـدن بـه اسـم يـا بـن فعـل واژة جديـدي مـي           پس
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ي استعاري طبيعت در زبـان تركـي   ها ترين پسوندهاي اشتقاقي كه در ساخت واژه پركاربرد
  اند عبارتند از:  كار رفته به

سـازد؛   گـردد و صـفت يـا اسـم مـي      يكه به بن مضارع فعل افزوده م» اق«الف. پسوند 
 فيشـقير (از فرط ناراحتي چون آب فوراه كردن) از بـن   [fišğirαğ] فيشقير+اقعنوان مثال   به

  (كردن) ساخته شده است. اق–(فواره) و 
سازد كه اسم است؛  با افزوده شدن به فعل يا به صفت، واژة جديدي مي» ي«ب. پسوند 

درسـت   ي–(چسب) و پسوند  ياپ(به معني استعاري بِناء) از بن فعل  [јαpi] ياپ+يمثالً 
  شده است.

 اؤرك+لـي سـازد؛ ماننـد    شود و صفت مـي  به اسم اضافه مي» لي«ساز  پ. پسوند صفت
[ʔürækli]  لي–(قلب) و وند  اؤرك(به معناي استعاري باجرأت) از اسم.  

 آچيق+ليـق شـود؛ مثـل    شود و اسم درست مـي  كه به صفت افزوده مي» ليق«ت. پسوند 
[ʔαčiğliğ] اند. درست شده ليق–(باز) و  آچيق (به معناي استعاري آزادي) كه از واژة  

 [ʔαčiğ] آچ+يـق سـازد؛ مـثالً     گـردد و اسـم مـي    به بن فعل اضافه مـي » يق«ث. پسوند 
  ساخته شده است. يق–(باز) و  آچمعناي استعاري بدحجاب) كه از تكواژهاي   (به

  فرايند تركيب و اشتقاق 3.4.4
اي است كه در آن دو ريشه (تركيب) و يك يا چند وند  سازي، واژه ند واژهحاصل اين فراي«

و » رفتـار «و » خـوش «از دو ريشـة  رفتـاري كـه    (اشتقاق) شركت داشته باشد، مانند خوش
  ).14: 1388(ضياءحسيني» ساخته شده است» ي- «وند   يك

هـم يـك    گيرنـد و بـا   قـرار مـي   دو واژة مستقل با يك يا چند تكواژ وابسته كنـار هـم  
 [dordʔælli] دورداللـي سازند كه مركب مشتق نـام دارد. بـه عنـوان نمونـه در واژة      مي   واژة

(دسـت) بـا هـم     اَل(چهـار) و   دورددست و پـا) (چهـار دسـت) دو واژة مسـتقل       (چهار
ها افزوده شده است. اين واژه در اسـتعاره   ساز نيز به آن صفت لي- اند و پسوند  شده  تركيب

  را محكم و جدي چسبيدن است. به معناي چيزي

  آوا فرايند نام 4.4.4
گرديـده و در محـاورات مـردم     بعضي از آواهاي طبيعي بـه عنـوان واژة اصـلي وارد زبـان     

  ها معمول و متداوال است. اند، اين امر در زبان شده  معمول
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دهـد.   شان را نشان مـي  ها معني برخي نمادهاي آوايي در زبان وجود دارند كه صداي آن
آوا هستند؛ مانند صداي وزوز (زنبور) يا مرمر (سـگ)   هاي نام ها داراي لغت بسياري از زبان

كننـد   شـوند را تقليـد مـي    هـا مربـوط مـي    كه صدايي موجودات يا كارهـايي را كـه بـه آن   
  ).7: 2003يامزردمن و ه  (فرامكين،

كـار را  (به معني استعاري  [fisirdαmαğ] فيسيرداماقدر زبان تركي به عنوان نمونه واژة  
كـردن ـفس فـس كـردن فارسـي ـ اسـت. يعنـي          فيس فـيس ) به معني با تأني انجام دادن

  هاي كسي كه در اثر خستگي مفرط ناشي از كار با صداي فس فس همراه است.  نفس

  يري واژگانيگ فرايند وام 5.4.4
» گوينـد  ها را لغـات عـاريتي مـي    گيري يعني لغتي را از زبان ديگر گرفتن، كه اين لغت وام«

 اسالن يا  [ʔαslan]آسالندر زبان تركي  [šir]شير  ). لغتHudson, G( 2004 :246( (هادسن
[ʔæslαn]    است كه از زبان فارسي به زبان تركي وارد شده و اكنون در گنجينة واژگـان ايـن

  شود. باك گفته مي به استعارة در تركي به انسان شجاع و بي شيرگويش قرار دارد. 

  فرايند تكرار 6.4.4
ها، فرايند تكرار است. در اين فرايند با تكـرار   سازي در زبان از ديگر فرايندهاي متداول واژه

  شود. كي از اجزاي واژه، لغت جديدي ساخته ميي
اي از ايـن دو روش   ها يـا آميـزه   افزايي و بعضي ديگر با تركيب واژ ها با وند بعضي واژه

انديش  راه، مثبت خودسر، سه«جاي استفاده از دو واژة متفاوت مانند   شوند. گاه به ساخته مي
» قـاه  بگير، كورمـال كورمـال، قـاه    بگير«ن با تكرار يك پايه يا واژه، كلماتي چو» و خودپرداز
  ).99: 1387شود (شقاقي ساخته مي

گيـرد؛ ماننـد واژة    ها قرار مـي  در اين فرايند گاه با تكرار پايه، افزودة مياني نيز در بين آن
هـا قـرار    بـين آن  هـا - تكـرار شـده و تكـواژ     شـيرپ كه پاية  [širphαširp] هاشيرپ شيرپ
صداي بارش تند و شديد باران است كه در زبـان تركـي ايـن     هاشيرپ شيرپ است.  گرفته

دارد  دقتـي قـدم برمـي    ايـت بـي  آوا بـه نحـوة راه رفـتن كسـي كـه سـريع و در نه       لغت نام
شود.  كوبد كه سر و صداي ناخوشايند ايجاد مي گردد و پاهايش را نيز بر زمين مي مي  اطالق

شود؛ براي نمونه  ، بخشي از آن تكرار ميگاهي در فرايند تكرار به جاي تكرار همه واژه پايه
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بـه معنـي رنگارنـگ (اسـتعاره از آدم منـافق) كـه از تركيـب پايـة         [ʔαlαbulα] ال آالبـو واژة 
  (رنگي) است، ساخته شده است. بوال(رنگي) و تكرار ناقص آن كه تكواژ آال

  تشبيه 7.4.4
ن برخوردارنـد و  شـانة دوم از آ تشابه ويژگـي مشـتركي اسـت كـه مـدلول نشـانة اول و ن      «

اوليـة خـود، بـه مـدلول ديگـري      گردد تا بتوان دال يك نشانه را عالوه بر مـدلول   مي  سبب
  ).272:1387(صفوي» زد  پيوند

ــا برخــي رف هــاي طبيعــت بــه  واژه ــه خــاطر تشــابه ب تارهــا و خصوصــيات انســاني ب
زشـتي   اننـد عشـق، زيبـايي، بـدي و    يابند و در مفاهيم مختلف م اجتماعي تعميم مي  روابط

به از روي محور جانشيني بـه حسـب تشـابه     روند. تشبيه يعني وقتي مشبه و مشبه مي  كار به
د. تفاوت تشبيه بـا اسـتعاره در   گردن شوند و بر روي محور همنشيني تركيب مي انتخاب مي

شـوند و فقـط    است كه در استعاره وجه شبه، ادات تشبيه و مشبه در جمله حـذف مـي    آن
شود؛ در زبان تركي به عنوان مثال، براي نشان دادن بهتر زيبايي يك  رفته ميبه به كار گ مشبه

گيرنــد. در زبــان تركــي،  معــادل فارســي گــوزن كمــك مــي [mαrαl] مــارالخــانم از واژة 
هاي آفرينش از اين زيبـايي   هاي منحصر به فردي دارد كه ديگر پديده (گوزن) زيبايي  مارال
هاي خـاص   هاي كشيده و پلك هاي زيباي يك بانو به چشم ها و پلك مند نيستند. چشم  بهره

آري شود؛ يا يراي توصيف يك انسان زحمتكش يا چـاالك از واژة   (گوزن) تشبيه ميمارال 
[ʔα:ri] گري و چاالكي وي را بهتر بـه   كنند تا صفت تالش به معني فارسي زنبور استفاده مي

  مخاطب منتقل نمايند.

  تنزل معنايي 8.4.4
). برخـي  261:2000(هادسـن » نايي، تغيير معني به معناي ناخوشايند و منفي اسـت تنزل مع«

نمايـد. در   ها به مرور زمان معناي اصلي خود را از دست داده و مفهوم منفي تداعي مي واژه
ها و برجسته كردن ايـن رفتارهـا و نيـز تـذكر بـه       زبان تركي براي نشان دادن برخي پلشتي

گردد؛  كه در روابط اجتماعي تنزّل معنايي يافته است استفاده ميهاي طبيعت  مخاطب از واژه
 قالتـاق هـاي تكبـر و زورگـويي، لغـت      به عنوان مثال، براي نشان دادن سيماي منفي صفت

[ğαltαğ] كننـد تـا    در اصل چوبي است كه زير زين اسب تعبيه مـي  قالتاقبرند.  را به كار مي
مرور زمان معناي اصلي و مثبت خود را از دست داده،  تر ديده شود اما به زين بلندتر و شيك
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در فرهنگ گويشوران زبان تركي تنزل معنايي يافته و بار معنايي منفي به خود گرفته است و 
  گردد.  نه دارد اطالق ميبه هر كسي كه با ديگران رفتارهاي قلدرمأبا

  توسيع معنايي 9.4.4
تـوان   يابد، به شكلي كه از همـين واژه مـي   در جريان اين فرايند، مفهوم واژها گسترش مي«

  .)237: 1398(گندمكار» هاي مشابه نيز استفاده كرد ارجاع به مصداق براي
شـود بـه    ميهاي بيشتري را شامل  يابد و واژه گاهي حوزة معنايي يك واژه گسترش مي

 عنوان مثال واژة شود. در زبان تركي به چنين حالتي اصطالحاً توسيع (تعميم) معنايي گفته مي
معنـايي آن    مـرور زمـان حـوزة    تـدريج و بـه   به معناي فرد گرسـنه اسـت امـا بـه     [ʔαǰ] آج

در روستاهاي آذربايجـان   [ğαrα] قارا كار را نيز شامل شده است. يافته و معناي طمع  توسعه
در زبـان تركـي بـه     قاراگويند كه فاقد هر گونه ملك كشاورزي باشد. در اصل  ه كسي ميب
معاني بزرگ، رنگ سياه و انسان مستمند است، لكن اكنون با تعميم معني به هر روستانشيني  

از معنـي  قارا رسد حوزة معنايي  گردد. به نظر مي كه ملك كشاورزي نداشته باشد اطالق مي
  يدا كرده و هر روستانشين بدون زمين كشاورزي را نيز در بر گرفته است.دست توسيع پ تهي

  ترفيع معنايي 10.4.4
يابـد و   زماني ديگر، ترفيع مـي  بر حسب اين فرايند، لفظي در گذر از مقطع زماني به مقطع«
» تـر از مفهـوم گذشـته اسـت     كنـد كـه مثبـت    لحاظ بار عاطفي به مفهـومي داللـت مـي     به

  ).30: 1384(صفوي
كند و  اي كه به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي بار معنايي عاطفي مثبت پيدا مي واژه

در زبان تركي  [kiši] كيشييابد، ترفيع معنايي پيدا كرده است؛ مثالً، لغت  معناي آن تغيير مي
كه بـه   كيشي به معني مرد است، اما به انساني كه شجاع باشد نيز اشاره دارد. به عبارتي واژة

كـه    هـاي باثبـات و شـجاع    گردد ترفيع معنايي يافته است و به صفت انسـان  مرد اطالق مي
در  [ʔoğul] اوغـول  شـود. همچنـين واژه   دهند، گفته مي تصميم خود را به راحتي تغيير نمي

  شود. تركي به معناي پسر است اما به استعاره به مرد باعرضه گفته مي
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  واژه با تعبير نزديك 11.4.4
يابند كـه معنـي جديـد،     هاي اصلي خود معني ضمني ديگري نيز مي ها در مفهوم واژهگاهي 

معناي استعاري است و به معني اصلي كلمه نزديك، قابل حـدس و تشـخيص اسـت. ايـن     
  معناي جديد با معناي اصلي فاصله چنداني ندارد كه مخاطب قادر به درك آن نباشد.

ر دارند كه داراي ارزش معنايي و عاطفي هسـتند  هايي قرا ها يا عبارت در اين طبقه واژه
چـه    نـد، بـا ايـن تفـاوت كـه آن     ده زبـاني بـه واژه يـا عبـارت مـي       گونـة  كه مبدعان ايـن 

شـود، بـه معنـاي     شود تعبيري كامال متفاوت ندارد. تعبيري كه به واژه اطالق مي مي  حاصل
توانـد تعبيـر جديـد را     نونده مـي گرايي و نزديكـي دارد و شـ   اصل يا معناي ضمني واژه هم

  ).71:1389حدي حدس بزند (مؤمنيتا
در زبان تركي به معناي  سوار اسـب شـدن اسـت، امـا در     [αtlαnmαğ?] آتالنماق  لغت

استعاره معني ديگري دارد كه آماده شدن براي رفتن به سفر است. به خـاطر نزديـك بـودن    
رك معنـي دوم آن چنـدان   معناي اول و اصلي اين لغت به معناي جديـد و اسـتعاري آن، د  

  نمايد و فهم آن براي مخاطب سهل است.  دشوار نمي

  تحول معنايي 12.4.4
معناهاي جديدي بپذيرند، ممكن است مـدلول و   ها ممكن است در اثر تحول معنايي، واژه«

را اسـت معناهـاي پيشـين خـود      هـا عـوض شـود يـا ممكـن      مرجع معناهـاي كنـوني آن  
  ).Murphy, M.L. &. Koskela, A( 2010 :147كسكال ((مورفي و » بدهند  ازدست

تحول معنايي يك واژه از مفهومي به مفهوم ديگر طبيعـي اسـت. بـا مقايسـه دو مقطـع      
در  [læčæk] لچـك  تـوان بـه تحـول معنـاي آن پـي بـرد. لغـت        زماني معني يك لغت مـي 

الق شـده اسـت.   تركي در اصل به مفهوم گلبرگ بوده؛ اما به مرور زمان به روسري اط  زبان
از لچـك  است اما با تحـول معنـايي    [ʔörpӕk] اؤرپكگرچه روسري در زبان تركي اصالتا 

 لچـك   كـاربرد چنـداني نـدارد و جـاي آن را     اؤرپـك  بـرگ بـه روسـري، ديگـر واژة     گل
  برد.  توان به تحول معناي آن پي است. بنابراين با مالحظة تاريخي معناي يك لغت مي  گرفته

  معناييتخصيص  13.4.4
تخصيص معنايي يا تحديد معنايي يعني اين كه تعداد اشيائي كه يك واژه بر آن داللت دارد «

  ).Arlotto, A( 24:1372( (آرالتو» تري پيدا كند كاهش يابد و يا يك واژه، مفهوم خاص
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گيرد  ميشود و مفهوم محدودتري را دربر يهنگامي كه حوزة معنايي يك واژه كوچك م
خصيص معنايي صورت گرفته است. گويشوران زبان تركي، نگاه ناراحـت  در اين صورت ت

در اصل به پارچه يا هر چيـز   بوزارماقگويند.  مي [bozαrmαğ]بوزارماق كسي به ديگري را 
ديگري كه در اثر تابش نور آفتاب يا شسته شدن رنگ خود را از دست داده و بـه سـفيدي   

گويند. منتها اكنون اين  ره برافروخته كسي را ميگردد؛ همچنين چه گراييده است، اطالق مي
كند. بنابراين  واژه بيشتر به كسي كه در اثر ناراحتي رنگ رخسارش دگرگون شده داللت مي

از دگرگوني رنگ پارچه يا اشياي ديگر به دگرگوني رنگ چهره ناراحـت انسـان،    بوزارماق
  گويند. مي آغارماق غالباٌ امروزه تخصيص يافته و رنگ و رو رفتن  پارچه و هر چيز ديگر را

  واژه از خاص به عامگذر 14.4.4
ة زبـاني بـه مـرور وارد فرهنـگ     هاي خـاص بـه دليـل اسـتفادة يـك جامعـ       برخي از واژه

  گردند. اند و با معناي جديد به مفاهيم عام اطالق مي شده  مردم
شوند، كه  جديد ميكند كه داراي بار معنايي عاطفي  اين دسته به اسامي خاصي اشاره مي

هـا   عنـاي جديـد وارد حـوزة واژه   دهند. ايـن اسـامي بـا تعـابير و م     ها مي وران به آن گويش
شوند، به نحوي كـه   شوند. تعدادي از اين اسامي خاص، به قياس ساخته مي مخفي مي  زبان

انـد و بـه معنـاي     همگي يك معنا دارند. مانند عبداله، هوشنگ و ... كه به قياس ساخته شده
  ).72:1389روند (مؤمني كار مي آدم خنگ به 

اسـتفادة گويشـوران پـس از مـدتي      هاي خاص وجود دارند كه بـا  در زبان تركي واژه 
همان لغت  [ʔummαn] عومماناند؛ براي نمونه واژة  عنوان واژة عام اين زبان كاربرد يافته  به

له باشد در استعاره درياي عمان است. در تركي به كسي كه داراي شخصيت متين و باحوص
گويند. چون درياي عمان به دليل عميق بودن، آرام است و كمتـر دچـار    مي عوممانبه وي 

سـتلجم   گردنـد. يـا   ثبـاتي مـي   تر دچـار بـي   هاي صبور نيز كم گردد انسان موج و تالطم مي
[sætælǰæm] الريـه از تـب و    شخص مبتال به بيمـاري ذات . الريه است به معناي بيماري ذات

پيچد، اين واژة خاص استعمال عام يافته و در كاربرد استعاري به كسي كـه   رد به خود ميد
  آرام و قرار ندارد اطالق گرديده است.
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هـاي   آفرينـي واژه  هاي مختلـف طبيعـت در فراينـدهاي واژه    سهم بخش 5.4
  استعاري

به شرح  هاي مختلف واژة گردآوري شده استعاري طبيعت در زبان تركي سهم بخش 677از 
  زير است:

درصد  59/22مورد و  153هاي حيوانات، پرندگان و حشرات  هاي مربوط به نام . واژه1
 آريو  (عقـاب)  [ğαrtαl] قارتـال (آهـو)،    ʔhuآهوهاي  ها را دارا هستند. لغت از اين واژه

[ʔα:ri] اند. (زنبور) از اين دسته  
تـوان   شوند. مي درصد را شامل مي 9واژه و  61. اسامي مربوط به ابزار و جنس شامل 2
 (صدف) را نام برد. [sædæf](چوب دوشاخه شده) و صدف   [hαčα]هاچا

 وورولمـاق درصـد اسـت. لغـات     9واژه و  61. اسامي حوزة رفتارهاي انساني داراي 3
[vurulmαğ]  اوياتماق(زده شدن) و [ʔoјαtmαğ] هستند. دار كردن) از اين دسته (بي 

اند؛  ها را به خود اختصاص داده درصد از اين واژه 71/8واژه و  59. حالت و وضعيت 4
 (تيز) را ذكر كرد. [ʔiti] ايتي(بازشدن) و  [ʔαčiliš] آچيليشهاي  توان كلمه به عنوان مثال، مي

(محـل خـواب    [јαtαğ]ياتـاق  درصد اسـت.   41/8لغت و  57. سهم جغرافياي مكان 5
 اند (كوهستان) از اين گروه [gædik] گديك(جلو) و  [ğαbαğ] قاباقحيوانات)، 

(قلب)   ʔüræk] اؤركدرصد از اين بخش است.  53/7واژه و  51. اعضاي بدن داراي 6
  توان مثال زد. را از اين دسته مي

هـاي   درصد را سهيم هسـتند. لغـت   2/6واژه و  42. بخش مربوط به آب، هوا و آتش 7
 اند. (زبانة آتش) از اين گروه  ʔlow] آلوو(باد) و  [јel] يئل(باران)،  [јαğiš] ياغيش

 پــامبئقهــاي  درصــد اســت. واژه 72/4لغــت و  32. حــوزة محصــول و ميــوه داراي 8
[pαmbiğ] نار  (پنبه)، گيله[gilænαr]   (آلبالو)، بيبـار[bibαr]    (فلفـل) و گيردكـان[girdækαn] 

 توان نمونه آورد. (گردو) را مي

 راجـي انـد.   درصد را دربرگرفتـه  57/4لغت و  31هاي حوزه درخت، بوته و گياه  . نام9
[rαǰi]  ،(درخـــت تبريـــزي)پيتيـــراق [pitirαğ]  سارماشـــيق(بوتـــة تـــوق) و [sαrmαšiğ] 

 صحرايي) از اين حوزه هستند.  (پيچك

  آزار تـوان كلمـات   است كـه مـي    درصد بوده 69/3مورد و  25. سهم بخش آفات 10

[ʔαzαr]  ،(آفت)شيشمك [šišmæk]  چيبان(ورم كردن) و  [čibαn] (هغد) .را ذكر كرد 
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(دختر) از ايـن    [ğiјz]قييز درصد است؛ مثالً  39/3واژه و  23. حوزة جنسيت شامل 11
 دسته است. 

(ماه)،  ʔi] آي درصد است. 65/2لغت و  18هاي آسمان و فضا   . سهم مربوط به نام12
 است.  (ستاره) در اين بخش قابل ذكر  [ʔulduz]اولدوز

  [ğαјmαğ]قايمـاق درصد بود كه كلمـات   5/2مورد و  17هاي بخش غذا داراي  . نام13
 توان مثال زد. (ماية پنير يا ماست) را مي [dαmαzliğ]دامازليق (سرشير) و 

ــت  14 ــه كيفي ــوط ب ــ 2واژه و  14. حــوزة مرب ــيدرصــد را ش ــاي  شــود. واژه امل م ه
 اند. (نارس) از اين دسته [kαl] كال(سفت)،  [bærk] برك(نرم)،   [јumšαğ]يومشاق

  [ğαrα] قـارا هاي  درصد را دارا هستند. كلمه 92/1لغت و  13ها در اين حوزه  . رنگ15
  (رنگارنگ)  از اين دسته است. [ʔαlα] آال(پيشاني سفيد) و  ğαšğ] قاشقا(سياه)، 
 [dærin] دريـن درصـد اسـت.    62/1مـورد و   11هاي مربوط به اندازه و مقدار  . واژه16

 (كوچك) از اين گروه هستند. [diŋirα]دينقيرا (عميق) و 

(تلـخ) و    [ʔαǰi]آجـي گيـرد.   درصد را در بر مـي  88/0واژه و  6هاي حوزة طعم  . نام17
  توان مثال آورد. نمك) را مي (بي [duzsuz] دوزسوز
(راهــدار) و  [јolču] يولچــودرصــد اســت.  44/0لغــت و  3وزة مشــاغل داراي . حــ18

  (رنگرز) از اين دسته است.  [boјαğči]بوياقچي

  هاي مختلف طبيعت فراواني و درصد سهم بخش .1جدول 
  هاي استعاري زبان تركي واژه سازي واژهدر فرايندهاي 

 درصد فراواني نام هاي طبيعت رديف

 59/22 153 و حشراتحيوانات، پرندگان  1

 9 61 ابزار و جنس 2

 9 61 رفتارهاي انساني 3

 71/8 59 حالت و وضعيت 4

 41/8 57 جغرافياي مكان 5

 53/7 51 اعضاي بدن 6

 2/6 42 آب، هوا و آتش 7

 72/4 32 محصول و ميوه 8

 57/4 31 درخت، بوته و گياه 9
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 69/3 25 آفات 10

 39/3 23 جنس 11

 65/2 18 فضاآسمان و  12

 5/2 17 غذا 13

 2 14 كيفيت 14

 92/1 13 رنگ 15

 62/1 11 اندازه و مقدار 16

 88/0 6 طعم 17

 44/0 3 مشاغل 18

  
  بحث و بررسي فراواني و درصد كاربرد فرايندهاي معنايي 6.4

  ها، مفاهيم معنايي با فراواني و درصد كاربرد به شرح زير است: از ميان داده
  درصد است. 23/59مورد واژه و  401داراي . تشبيه 1
 درصد داده دارد. 96/11مورد فراواني و  81. تنزّل معنايي 2

 سهم را داراست. 86/8داده و  60. تعميم (توسيع) معنايي تعداد 3

 به ترفيع معنايي اختصاص دارد.  90/5واژه و 40. تعداد 4

 است.درصد  16/5داده و  35. مفهوم واژه با تعبير نزديك 5

 درصد است. 24/3واژه و تغيير معنايي  22. فراواني تحول معنايي تعداد 6

 درصد فراواني دارد. 8/2واژه و  15. تخصيص معنايي 7

 است. 8/2واژه  و درصد آن  15. فراواني گذر واژه از خاص به عام 8

 درصد نام آوا در اين حوزة واژگاني وجود دارد. 73/0مورد و  5. تعداد 9

  ها است. آوا در اين واژه درصد نيز سهم مفهوم نام 44/0واژه و  3عاً . جم10

  هاي استعاري طبيعت در زبان تركي جدول فراواني و درصد كاربرد فرايندهاي معنايي در واژه .2جدول 
  درصد  فراواني  فزايندهاي معنايي

  2/59  401  تشبيه
  9/11  81  تنزل معنايي
  86/8  60  تعميم معنايي

  90/5  40  معناييترفيع 
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  16/5  35  واژه با تعبير نزديك
  24/3  22  تحول معنايي

  21/2  15  تخصيص معنايي
  21/2  15  گذر واژه از خاص به عام

  73/0  5  آوا نام
  44/0  3  گيري وام

  
هـاي اسـتعاري طبيعـت در     واژه ارزيابي فراواني و درصـد جنسـيت در   7.4
  تركي  زبان

  در ارتباط با اطالق به جنسيت وجود دارند كه:واژه  588ها تعداد  در اين واژه
 40/84هـا نيـز    مورد فراواني برخوردارند. درصد اين لغـت  496هاي خنثي از  الف. واژه

اي كه پرهايش ريخته شده است، در  به معناي پرنده [čilpαğ] چيلپاقاست؛ براي مثال، واژة 
 يومشـاق  گـردد و كـاربرد خنثـي دارد. لغـت     استعاره به شخص فقير و برهنـه اطـالق مـي   

[јumšαğ]   در زبان تركي معادل نرم فارسي، و در استعاره به انسان منعطف و داراي روحيـة
  دو جنس كاربرد دارد. شود كه براي هر هاي مختلف گفته مي سازگار با افراد و محيط

 17/8ها  واژه هستند و درصد آن 48هايي كه كاربرد جنسيت مردانه دارند تعداد  ب. واژه
 قوچ نترس كه از واژة قوچ ساخته شده است و به فردي كه مانند [ğoču] قوچو است. لغت

نـاي  به مع   [ǰöŋæ]جؤنگهشود، جنسيت مردانه دارد. همچنين، واژة  جو باشد ادا مي و جنگ
شـود و   گاو نر جوان مختص جنس مذكر است و در استعاره به مرد جوان پرانرژي گفته مي

  اختصاص به جنس مذكر دارد.
اسـت؛ بـراي نمونـه واژه     32/7مورد اسـت و درصـد آن    43هاي مؤنث  ج. تعداد واژه

ط زنانه شود و كاربرد فق به معني آهو در زبان تركي به بانوي زيبا اطالق مي[ǰeјrαn] جئيران 
معادل درنا و كپك زبان فارسي در زمرة  [kæhlik] كهليكو  [durnα] دورناهاي  دارد، يا واژه

  اند هاي زنانه واژه
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 هاي استعاري طبيعت در زبان تركي فراواني و درصد جنسيت واژه .3جدول 

 ها تعداد كل واژه خنثي مؤنث مذكر 

 588 496 43 48 فراواني

 % 100 % 49/84 % 32/7 % 17/8 درصد

 

  گيري . نتيجه5
گانه ساختواژي تهيـه گرديـد كـه     براي پاسخ به پرسش نخست فهرستي از فرايندهاي شش
هـاي   هاي تركيب در واژه ترين شكل فرايند تركيب از باالترين كاربرد برخوردار است. اصلي

استعاري طبيعت به ترتيـب فراينـدهاي فعل+فعـل، اسـم+فعل، اسم+اسـم، صفت+اسـم و       
داد، فعل مركب اسـت.   اسم+صفت هستند. در فرايندهاي فعل+فعل و اسم+فعل، كلمة برون

شود و كلمة مركب، اسم ديگـري   در فرايند اسم+اسم، مقولة اسم با اسم ديگري تركيب مي
ها،  داد آن گيرد كه برون سازد. در فرايند صفت+اسم، مقولة صفت، كنار مقولة اسم قرار مي مي

ست. در اسم+صفت نيز حاصل تركيب اسم با صفت، كلمة مركـب  صفت مركب جديدي ا
م يـا بـن فعـل واژة جديـدي را     صفت است. پسوندهاي اشتقاقي بـا اضـافه شـدن بـه اسـ     

 /αğ/ »اق- «كنند. پركاربردترين پسوندهاي اشتقاقي در زبان تركي عبارتند از پسوند  مي  ايجاد
كـه بـا    /i/» ي- «سـازد. پسـوند    گردد و صفت يا اسـم مـي   كه به بن مضارع فعل اضافه مي

گردد  به اسم اضافه مي/li/  »لي- «سازد. پسوند  شدن به فعل يا صفت، مقولة صفت مي اضافه
شـود.   گردد و اسم حاصل مـي  / كه به صفت افزوده مي/liğ »ليق- «سازد. پسوند  و صفت مي

بعدي به ترتيب دهد. فرايندهاي  به بن فعل اضافه شده و اسم به دست مي iğ// »يق- «پسوند 
  گيري واژگاني و تكرار هستند. آوا، وام تركيب و اشتقاق، نام

واژه، تركيـب و   94واژه، اشـتقاق   200پاسخ پرسش دوم ايـن كـه فراينـدهاي تركيـب     
  واژه را دارا هستند. 3گيري واژگاني و تكرار نيز هر كدام  واژه، وام 5آوا  واژه، نام 6اشتقاق 

دهد به ترتيب مفاهيم معنايي تشبيه، تنزل معنايي،  در پاسخ به سوال سوم نتايج نشان مي
تعميم معنايي، ترفيع معنايي، واژه با تعبير نزديك، تخصيص معنايي، گذر واژه از خاص بـه  

  ها هستند.  گيري پركاربردترين مفاهيم معنايي در اين گونه واژه آوا و وام عام، نام
واژه و  401چهارم، ارزيابي بيـانگر آن اسـت كـه تشـبيه بـا داشـتن        براي پاسخ پرسش

درصد،  86/8واژه و  60درصد، تعميم معنايي  96/11واژه و  81درصد، تنزل معنايي  23/59
ــايي  ــع معن ــر نزديــك   90/5واژه و  40ترفي ــا تعبي درصــد  16/5واژه و  35درصــد، واژه ب
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درصد، گـذر واژه   21/2واژه و  15يي درصد، تخصيص معنا 24/3واژه و  22معنايي   تحول
واژه و  3گيـري   درصد و وام 73/0واژه و  5آوا  درصد، نام 21/2واژه و  15از خاص به عام 

  درصد بيشترين فراواني و درصد را دارند. 44/0
ها در اطالق جنسيت به ترتيب به حالت  تعداد اين واژه بيشترينپاسخ سوال آخر اين كه 

درصـد و سـپس جـنس     17/8واژه و  48درصد، جنس مـذكّر   49/84واژه و  496خنثي با 
  درصد تعلّق دارد. 32/7واژه و  43مونث 

  
  ها  پيوست نمونة واژه

 1نمونة 
 ادب نشناس و بي  آيقير؛ اسب نر؛ آدم وظيفه [Ɂjğir آيقير

 آي؛ ماه؛ موضوع آشكار، انسان زيبا [ʔαј] آي

 ماه؛ زيباآي + دا؛ در ماه، همنشين  [ʔαјdα] آيدا

 )209:1376آينا؛ آيينه؛ روشن و شفاف (بهزادي  [Ɂjnα آينا

 [Ɂji آيي

  فرهنگ كه مراعات ديگران را آيي؛ خرس؛ آدم بي
  مورد كند، داراي رفتار خشن و بي نمي

 )49:1391(دلدار بناب

 [:Ɂhu آهو/ اُئو
  آهو؛ آهو؛ خانم زيبارو، آدم سر به زير و آرام،

  نگاه آدم خوش

 2نمونة 

 لك؛ فرد الغر و بلند اندام ؛ لك حاجي لئيلك [hαǰilæilæk] حاجي لئيلك

 حوري؛ حوري؛ زيباروي  [:huri] حوري

  3نمونة 
 گيري هاي سبزي؛ جبهه ور؛ پشته بين كرت [vær] ور

 دهندة كسي آزار و  + ماق؛ وز وز زنبور؛ صداي ضعيفويز + يلال [vizillαmαğ] ويزيلالماق

 برنامه قدم زدن و گشتن ويل + لَ + ن + مك؛ ول و رها بودن؛  بي [villænmæk] ويللنمك

 )85:1388باطن وورغون؛ سكته؛ دلداده،  بچة شلوغ (خوش [vurğun] وورغون/ ويرقين

 وور + ول + ماق؛ زده شدن و كتك خوردن؛ عاشق شدن [vurulmαğ] وورولماق

 دزديدنكاري؛  وور + ماق؛ كتك [vurmαğ] وورماق

 ويريخ + ال + ماق؛ صداي پارس كردن آرام سگ؛  زيادي  حرف زدن [virix̌lαmαğ] ويريخالماق



 1400سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،زبان شناخت   224

  4نمونة 

 [hαčα] هاچا
عنوان ستون براي تحمل وزن پل يا ساختمان استفاده  هاچا؛ چوب دوشاخه كه به 

 كه مسئوليت مضاعف دارد  كنند؛ به دو قسمت  تقسيم شده، دو راهي، آن مي

 هاالي؛ همكاري گروهي كشاورزان در درو كردن؛ دايره زدن [hαlαj] هاالي

 هاوا؛ هوا؛ دروغ، بيهوده [hαvα] هاوا

 هشتر + خان؛ بوغلمون؛ دورو و منافق [hæštærx̌rαn] هشترخان

 دقت ساختن؛  هر كاري را سطحي انجام دادن هؤرل + مك؛ بِنا و خانه را بي [hürælæmæk] هؤرلمك

 [hӧrmæK] هؤرمك
دقتي  هؤر + مك؛ چيدن (آجر، سنگ...)، بافتن، تابيدن؛ ظرف را لبالب از روي بي

 با آب پر كردن

 احترامي كردن هور + مك؛ پارس كردن؛ به كسي بي [hürmæk] هورمك

 [holαlαmαğ] هوالالماق
هوال + ال + ماق؛ كُلش و پِهن احشام را هر روز زير و رو كردن تا خوب خشك 

 كنكاش كردن، چيزي را مدام مرور كردن شود؛

 هولك + مك؛ قُرخيدن حيوان؛ جا خوردن [hulkmæk] هولكمك

  5نمونة 
 خاصيت باديمجان؛ بادمجان؛ بي [bαdimǰαn] باديمجان

 بارداق؛ كوزة سفالي آب؛ آدم تپل و داراي شكم چاق [bαrdαğ] بارداق

 باش؛ سر؛ اصل، رئيس، عقل [bαš] باش

 داشتني چسب، دوست  بال؛ عسل؛ كودك شيرين زبان و دل [bαl] بال

 باال + جا؛ كوچولو؛ انسان حقير [bαlαǰα] باالجا

 باال + خانا؛ طبقة باالي خانه؛ عقل، مغز [bαlαx̌nα] باالخانا

 باغيرساق؛ روده؛ هر شيئ دراز [bαğirsαğ] باغيرساق

 روده؛  انسان رازدارباغيرساق + لي؛ داراي  [bαğirsαğli] باغيرساقلي

  [bαliğ] باليق
كه  زياد در آب  باليق؛ ماهي؛ آدم داراي پوست سفيد و روشن، آن

 كند است و شنا مي

 دراز لك؛ گردن اوتان؛ لك باليق +  [bαliğʔutαn] اوتان باليق

 بامادور؛ گوجه فرنگي؛ گيج [bαmαdor] بامادور

 خروس؛ از دست رفتن مال، زياد  گريه كردنبانال + ماق؛ آواز  [bαnlαmαğ] بانالماق
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 بايقوش؛ جغد؛ شخص بدخبر [bαјğuš] بايقوش

 برك؛ زمين سفت؛ خسيس، رازدار [bærk] برك

 بوز + قوالق؛ خاكستري؛ انسان مغرور [bozğulαğ] بوزقوالق

 پال  و  حال و پخش بستان؛ بستان؛ آدم بي [bostαn] بستان

 بلله + مك؛ شمردن احشام؛ سراغ كسي را گرفتن [bαllæmæk] مك بلله

 [budαğlαnmαğ] بوداقالنماق
بوداق + ال + ن+ ماق؛ دوشاخه بودن درخت؛ زير بار دو مسئوليت و 

 كار بودن

 مهر و عاطفه بوز؛ يخ؛ سرد، آدم بي [bu:z] بوز

 [bozαrmαğ] بوزارماق
  اثربوز + ار + ماق؛ سفيد شدن لباس يا هر چيز ديگر در 

 نور آفتاب؛ با خشم به يكي نگريستن
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