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Abstract  
Color terms and color naming are matters that have frequently drawn the 

attention of linguists. Human eyes can identify more than seven million colors. 

Languages in different cultures have tried to represent lexically a range of 

them. Color terms and their typology is considered one of the pivotal studies 

in recent decades. While there are Persian words for the colors, each year, due 

to inaccessibility, several non-Persian color terms enter this language. This 

article is aimed at representing a list of Persian color terms, studying their 

morphological structure, their localization and enrichment of the Persian 

language and culture. More than sixteen hundred color terms have been 

collected by the writer. These terms can be divided into simple and complex 

words. Only 2.74% of Persian color terms are simple and 97.26% of them 

have a complex structure. Persian speakers create color terms through 

suffixation and syntactic processes. 50.50% of complex color terms have 

derivational structure and the remaining 46.76% are compound. Derivation 

and compounding are the most productive and frequent processes in the 

formation of Persian color terms. 

Keywords: Color terms, Persian language, Morphology, Color-word-

Formation processes. 
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  فارسي زبان در واژهرنگ هزاروششصد

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. دانشجوی دکتری رشته زبان   معصومه زارعی

 چکیده 
اسو. شناسان را به خود جلب کردهاي اسو که همواره توجه زبانلهأها مسها و نامگذاري رنگواژهرنگ

اند تا دههاي گوناگون کوشير فرهنگها دچشم انسان قادر به تشخيص بيش از هفو ميليون رنگ اسو. زبان
 ها یکي از مطالعاتشناسي آنها و ردهواژهصورت واژگاني بازنمایي کنند. رنگها را بهاي از این رنگدامنه

هاي بومي در زبان فارسي موجود ها واژهآید. اگرچه براي بيشتر رنگشمار ميهاي اخير بهمحوري در دهه
هاي ريربومي وارد این زبان واژههر سال تعداد بيشماري از رنگ آنها، بودنندليل دردسترس، بههستند

ازي و سها، بوميها در فارسي، بررسي ساخو صرفي آنواژهشوند. هدف این مقاله ارائه فهرستي از رنگمي
وري واژه گردآرنابخشيدن به فرهنگ و زبان فارسي اسو. نگارنده تاکنون بيش از هزاروششصد رنگ

هاي فارسي بسيط واژهاز رنگ %75/2شوند. تنها ها به دو دستة بسيط و ريربسيط تقسيم مياسو. این واژهکرده
زبانان به دو روش پسوندافزایي و ترکيب نحوي ها ساختي ريربسيط دارند. فارسيآن %20/77هستند و 

مانده باقي %70/50اقي دارند و ساختي اشتق %50/50هاي ريربسيط واژهرنگميان کنند. از سازي ميواژهرنگ
 فارسي هستند.  سازي در زبانواژهترکيبي هستند. اشتقاق و ترکيب زایاترین و پربسامدترین فرایندهاي رنگ

  .سازیواژهواژه، زبان فارسی، ساخت واژه، فرایندهای رنگرنگ ها:کلیدواژه
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 مقدمه  . 5
اره در طول تاریخ توجه اندیشمندان، ها بحثي اسو که هموها و نامگذاري رنگواژهرنگ

اسو. چشم انسان قادر به تشخيص بيش از هفو شناسان را به خود جلب کردهاز جمله زبان
هاي ها در فرهنگ. زبان(Atkinson, 1987)ميليون رنگ در پيوستار رنگ اسو 

ند. امروزه نصورت واژگاني بازنمایي کها را بهاي از این رنگاند تا دامنهگوناگون کوشيده
، که به 1اسو. شرکو پَنتونخود به یک علم تبدیل شدهها خودبهنامگذاري رنگ
نظام تطبيق رنگ کند به نام پردازد، نظامي از رنگ را معرفي ميها ميرمزگذاري رنگ

رند و پنتون ب(. توليدکنندگان از این نظام براي توليد رنگ استاندارد بهره ميPMS) 2پنتون
کنندۀ رنگ سال شهرتي جهاني دارد. هر سال تعداد بيشماري از عيينعنوان تبه

توسط  هاواژه. ورود این رنگشوندهاي ريربومي وارد زبان فارسي ميواژهرنگ
و یا  کننداده مياستفنظام تطبيق رنگ پنتون  از یا مستقيماً که دهدرخ مي توليدکنندگاني

ین جویند. انندگان خارجي از آن بهره ميطور ريرمستقيم در روابط خود با توليدکبه
دليل به ، اماهستندها در فارسي موجود هاي بومي براي بيشتر آن رنگدرحالي اسو که واژه

بر کاربرد نبودن، در درّه فراموشي زباني درحال محوشدن هستند. عالوهدسترسدر
راي زبان گاه بهاي ريربومي، ترجمه و آميزش قرضي، توليدکنندگان فارسيواژهرنگ
 شوند. ها دسو به دامان رمزگذاري عددي ميبندي رنگمقوله

هاي زیستي انسان را نمایان هاي زباني و هم ویژگيجایي که رنگ هم ویژگيازآن
موضوعات محوريِ رابطة ميان زبان و اندیشه و کند، امروزه یکي از حوزۀ مطالعاتي مهم مي
ها بر اساس رویکردهاي گوناگون واژهمطالعة رنگ هاي اخير،آید. در دههشمار ميبه

شناسي اسو. یکي از این رویکردها ردهاي گسترش یافتهمالحظهميزان قابلشناختي بهزبان
هاي تکامل نظامهاي گوناگون اسو. براي نمونه، پروژه ها در زبانواژهساختاري رنگ

پالنک روي در مکس 2015تا  2011که از سال  ل هاي هندواروپایي( زبانEOSS) 1معنایيِ
وان عنهاي هندواروپایي را بهواژهبررسي رنگ ل پنجاه زبان هندواروپایي صورت گرفو

 هاي اخير در این زمينهیکي از چهار مقولة مورد مطالعة خود درنظر گرفو. از دیگر تالش
د اشاره در وین برگزار ش 2010که سال المللي صرف هفدهمين همایش بينتوان به مي

                                                            
1. Pantone 

2. Pantone Matching System 

3. Evolution of Semantic Systems 
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 1شدگيِکرد. یکي از محورهاي اصلي این همایش مطالعة بينازبانيِ الگوهاي واژگاني
هاي زبان واژهاسو. مطالعة رنگهاي هندواروپایي بودهویژه در زبانناميدن رنگ، به

ير هاي علمي اخهاي هندواروپایي، در نگرشهاي اصلي زبانعنوان یکي از شاخهفارسي، به
 رسد.نظر ميضروري بهبه رنگ امري 

در زبان فارسي  را واژهنگارندۀ این مقاله تاکنون هزاروششصدوچهارده رنگ
ند اي هستمالحظههاي قابللحاظ صرفي داراي ویژگيها بهاسو. این واژهگردآوري کرده

هاي موجود نمایان واژه و نامگذاري پدیدهو امکانات زباني گویشوران را در ساخو رنگ
ها در زبان فارسي، بررسي ساخو واژههدف این پژوهش ارائة فهرستي از رنگ کنند.مي

و هموارکردن مسير گویشوراني اسو که در صنایع مختلب، در  هاآن سازيبومي وزباني 
هاي واژهواژه سروکار دارند. معرفي رنگتوليد و ارائة محصوالت خود با رنگ و رنگ

ه ها بو بيان امکانات رمزگذاري واژگاني رنگ هاواژي آنزبان فارسي، تحليل ساخو
 فرهنگ و زبان فارسي رناي بيشتري خواهد بخشيد.

 . پیشینه پژوهش2
اند و لحاظ صرفي کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهها بهواژهطورکلي، رنگبه

 2توان گفو برلين و کياسو. ميها بودهشناسي آنبيشترین مطالعات در حوزۀ معني
را مطرو کنند، اولين  1هاي پایهواژهخواستند مفهوم رنگکه ميهنگامي (17071969)

ها با مطالعة لحاظ صرفي مورد توجه قرار دادند. آنها را بهکساني بودند که این واژه
بودن ، فرضية جهاني5بر اساس جدول رنگ مانسل و هاي گوناگونها در زبانواژهرنگ
عنوان پایه واژه را بهها را مطرو کردند و یازده رنگاملي آنها و الگوي تکواژهرنگ

اي، بنفش، صورتي، نارنجي و مشخص کردند: سفيد، سياه، سرخ، سبز، زرد، آبي، قهوه
این  اي را پایه دانسو بایدواژهنظر برلين و کي، براي اینکه بتوان رنگخاکستري. به

باشد،  لحاظ صرفي بسيطتکواژي باشد، بههاي زباني را براي آن درنظر گرفو: تکمعيار
 اي از اشياء محدود نشود ویي آن به طبقهاواژۀ دیگري داللو نکند، کاربرد و همبر رنگ

                                                            
1. lexicalization 

2. Berlin, B., & Kay, P. 

3. basic color terms 

4. Munsell Color Chart 
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 ,Berlin & Kayشناختي براي گویندگان آن زبان اهميو داشته باشد )لحاظ روانبه

 الگوي تکاملي هاي پایه یکواژهاین، برلين و کي معتقدند رنگ بر (. عالوه5 :1969
( که Berlin & Kay, 1969: 22-23کنند )مشخص را در هفو مرحلة متوالي دنبال مي

 به شرو زیر اسو:

 کيهای پایۀ برلین ـ واژه: هفت مرحله تکامل رنگ5جدول 
 هفت شش پنج چهار سه دو یک مرحله

سیر 
 تکامل

 سفید
 و

 سیاه
 سرخ

 سبز
 یا

 زرد

 سبز
 و

 زرد
 ایقهوه آبی

 بنفش
 یصورت

 نارنجی
 خاکستری

 Levinson, 2000: 4منبع: 

ها، واژههاي دیگر در بررسي رنگها و درنظرگرفتن مؤلفهبا مطالعات بيشتر در زبان
پژوهشگران فرضية برلين ل کي را به چالش کشاندند و درستي آن را مورد تردید قرار 

یي اسو که بر این فرضيه ها از جمله نقدهاها، گزینش و روش مطالعة آندادند. تعداد زبان
عنوان راهکاري براي اصالو این فرضيه، پژوهشگران درنظرگرفتن اسو. بهوارد شده

)امکانات اشتقاقي  1اند: نحو، نحوِخُردها پيشنهاد کردهواژهمعيارهاي زیر را در مطالعة رنگ
اعيِ ة ارجشناسي ساختاري )روابط معنایي(، مطالعة کاربرد و دامنیي(، صرف و معنياو هم

 (. Levinson, 2000: 6-7ها )هاي کافي از انواع زبانهر عبارت و مقایسة نمونه
هاي خاص و هاي زبان انگليسي را به دو گروه اسمواژه( رنگ1992) 2وایلر

هایي هستند که مصداقي در جهان خارج هاي خاص واژهکند. اسمتقسيم مي 1هاواژهکهن
ي هاي صرفها ریشهواژهشوند. کهنمي کار بردهاص نيز بهدارند و براي ناميدن رنگي خ

 هاي اسم
عنوان صفو یا نشانگر رنگ کاربرد دارند. هاي امروز بهواروپایي هستند که در زبانيهند

 هاي باستان بهاي تکواژهایي هستند که در روزگار کهن در زبانواژههاي کهنواژهرنگ
ن در زبا ،گویدطورکه وایلر مياند. بنابراین، همانشتهاي در جهان خارج اشاره داپدیده

                                                            
1. microsyntax  

2. Wyler, S. 

3. old etyma 
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هاي واژهسازي به تغييرات صرفي یا تحول رنگواژهانگليسي امروز امکانات صرفي رنگ
 (. Wyler, 1992: 133ها )واژه از ستاک واژهشود، تا آفرینش رنگموجود محدود مي

 ها را نادیدهواژهزباني رنگ (، برلين و کي در تحليل خود ساخو1997) 1به نظر لوسي
اند. هاي گوناگون متمرکز شدهها ميان زبانآن 2اند و اساساً روي همپوشي مفهوميگرفته

پذیري، جانشيني و دامنة توصيب در معيارهاي نحوي چون اشتقاق صرفي، توزیع
ان شاهدي عنوها را بهواژهاینکه رنگجاياسو و بهدو نبوده ها مورد توجه آنواژهرنگ

ظرشان ها را در توجيه آنچه که به نکار ببرند، آنبراي توصيب چگونگي کارکرد زبان به
معني »گوید (. لوسي ميLucy, 1997: 326-327اند )درسو اسو مورد تحليل قرار داده

 ,Lucyگيرد )واژه را هم دربرمي« وضعيو ساختي»بلکه  ،«شودبه مفهوم محدود نمي

اه هاي یک زبان توجه به جایگواژهر او، در تحليل و توصيب بهتر رنگنظ(. به328 :1997
 (.Lucy, 1997: 337ها باید مدنظر پژوهشگران قرار بگيرد )ساختاري یا توزیعي آن

نگي هاي ر( از جمله کساني اسو که با بررسي چگونگي بيان گزاره2000) 1لوینسون
بودن و ة برلين ل کي را درمورد جهانيهاي بوميِ گينة نو( فرضي)از زبان 5در زبان یل

برد. گویشوران زبان یل به دو روش ها زیر سؤال ميبودن گروهي از رنگايپایه
طورکلي، در این زبان دو گونه ساخو ترکيبي براي ارجاع به کنند و بهسازي ميواژهرنگ

تکرار، نام اشيا . در فرایند 0هاي توصيفيو کاربرد گروه 5هارنگ وجود دارد: تکرار اسم
هاي توصيفي، اسمي همراه شود و در گروههاي موجود با رنگ خاصشان مکرّر ميیا پدیده

ان چيزي به توتواند نمایانگر یک رنگ باشد. بنابراین، در این زبان نميبا یک صفو مي
 :Levinson, 2000واژۀ پایه در تقطيع فضاي رنگ در پيوستار درنظر گرفو )نام رنگ

10-15) . 
سازي در زبان مغولي ترین روش واژه( پسوندافزایي را رایج101 :2001) 7خابتاگوا

بيند آیا پردازد تا بهاي این زبان ميواژهکاررفته در رنگداند. او به تحليل پسوندهاي بهمي

                                                            
1. Lucy, J. A. 

2. denotational 

3. Levinson, S. C.  

4. Yeli Dyne 

5. reduplicated nominals 

6. descriptive phrases 

7. Khabtagaeva, B. 
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ها وجود دارد. خابتاکوا صدوهشو پسوند را در زبان مغولي محدودیتي در کاربرد آن
ها را از نظر دامنة کاربرد روند و آنکار ميها بهواژهه در ساخو رنگکند کفهرسو مي

ها و دیگر واژهونه پسوند( با رنگکند. گروهي از این پسوندها )چهلبه دو دسته تقسيم مي
ونه پسوند( تنها در ساخو اي دیگر )پنجاهروند. دستهکار ميهاي واژگاني بهگروه
ند رسد که در زبان مغولي تعدادي پسوابتاگوا به این نتيجه ميها کاربرد دارند. خواژهرنگ

ها به حوزۀ وجود دارند که نزدیکي خاصي به حوزۀ معنایي واژگان دارند و زایایي آن
 (.Khabtagaeva, 2001: 158شود )ها محدود ميواژهمعنایي رنگ

اي ه)یکي از زبان 2هاي زبان پيراهاواژه( در تعيين رنگ2005) 1اِورت
ها گوید زبان پيراشود. او ميها متمرکز ميبرزیلي(، روي ساخو درونيِ نام رنگآمازوني

کار هاي رنگي در این زبان بههایي که براي بيان گزارهواژۀ پایه اسو، زیرا واژهفاقد رنگ
 ,Everettلحاظ ساختي ريربسيط هستند )تکواژي باشند، بهاینکه تکجايروند بهمي

 5هاي زبان زوتسيلواژه( به مطالعة رنگ2006) 1(. ماکيگان و موت627 :2005
نگيِ ها با ردیابيِ مفاهيمِ ربرند. آنکار ميپردازند که بافندگان مایاني در مکزیک بهمي

ضية فر ،برندکار ميها بههاي جدید در نخاي که این بافندگان در استفاده از رنگتازه
ها با محدودنکردنِ خود به نظر آندهند. بهزمایش قرار ميها را مورد آواژهتکامل رنگ

توان ، ميهاي ترکيبيواژهدر رنگ 5هاي بسيط یا پایه و مطالعة تنوع توصيفگرهاواژهرنگ
گویند با پيروي از لوینسون مي هاها را پيدا کرد. آنواژهمندِ تغيير در رنگالگوهاي نظام

ها ها بين زبانواژهها باید به مطالعة تکامل رنگکه پيش از تالش براي کشب جهاني
واژۀ پایه (. زبان زوتسيل تنها پنج رنگMackeigan & Muth, 2006: 25پرداخو )

از  ايهاي مرکب. در این زبان رشتهواژهشوند براي ساخو رنگدارد که خود ستاکي مي
اع ، روشنایي و درجة اشبلحاظ فامتوانند در یک واژۀ واحد جمع شوند و بهتوصيفگرها مي

 (.Mackeigan & Muth, 2006: 27-28تمایز معنایي ایجاد کنند )

                                                            
1. Everett, D. L. 

2. Piraha 

3. Mackeigan, T., & Muth, S. Q. 

4. Tzotzil 

5. modifiers 
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بندي ها را به سه مقولة اسم، صفو و فعل تقسيم( نمود واژگانيِ رنگ2008) 1النگاکر
شمارش و یا اسم عامِ تواند اسم خاص، اسم عامِ قابلکند. رنگ در مقولة اسم ميمي

فو دهد، اما در مقولة صمنطقة خاصي از پيوستار را شرو تصویري شمارش باشد و ريرقابل
عنوان فعل تغيير ادراکي در طول زمان را کند و بهزمان را توصيب ميرنگ یک رابطة بي

هاي ( به بررسي روش2015) 2بلِيس (.Langacker, 2008: 102-103کند )برجسته مي
قد برند. او معتکار مين حوزۀ رنگ بههاي جهان براي بياپردازد که زبانگوناگوني مي

تند برند که عبارهاي رنگ بهره ميطورکلي از چهار روش براي بيان مقولهها بهاسو زبان
( به بررسي انواع 2017) 7. رافائلي0و توصيب پایه 5، ترکيب5، عضویو مدرج1پایهاز رنگ 

پردازد. به نظر او سه مي 8ها در زبان کرواتيشدگي در ناميدن رنگالگوهاي واژگاني
ي هاواژههاي زبان کرواتي درنظر گرفو: رنگواژهتوان براي رنگالگوي ساختي مي

 :Raffaelli, 2017اي )واژههاي سهواژهاي و رنگهاي دوواژهواژهاي، رنگواژهیک

تواند باشد: ستاک + ها نيز خود به چهار صورت ميواژه(. ساخو دروني این رنگ176
اشتقاقي نسبو، صفو + )ميانوند( + صفو، قيد + صفو و اسم )مضاف( + اسم  پسوند

ها در این زبان از طریق وندافزایي و فرایندهاي نحوي نامگذاري اليه(. رنگ)مضاف
 ها در این زبان ساخوواژهسازي زایایي ندارد و بيشتر رنگواژهشوند. اشتقاق در رنگمي

 (.Raffaelli, 2017: 177-182ترکيبي دارند )
گران اند و نظر پژوهششناختي کمتر بررسي شدهلحاظ زبانها بهدر زبان فارسي رنگ

عات اند. مطالخود جلب کرده شناختي بهشناختي و روانهاي زیبایيرا بيشتر در زمينه
د. این شناختي هستنها در فارسي تعلق دارند عمدتاً معنيشناسي رنگمحدودي که به زبان

شان هایي هستند که تاحدي پيکان توجهرکرشان خواهد رفو، از جمله پژوهشآ ار که 
( در زمرۀ نخستين 1175اسو. مقالة منصوري )هاي فارسي بودهواژهسمو صرف رنگبه

ي اسو. منصورواژها در زبان فارسي صورت گرفتههایي اسو که در زمينة رنگپژوهش

                                                            
1. Langacker, R. W. 

2. Bleys, J. 

3. basic color 

4. graded membership 

5. compounding 

6. basic modification 

7. Raffaelli, I. 

8. Croatian 
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رها ها با درنظرگرفتنِ توصيفگشمارآنکند که وسه رنگ در فارسي را فهرسو ميشصو
کند هاي فارسي را به دو دستة اصلي و خاص تقسيم ميواژهرسد. او رنگبه صدوهجده مي

ن عنوان نخستيبه ،گيرد. پژوهش منصوريواژۀ اصلي درنظر ميعنوان رنگو ده واژه را به
( به 1178ار )درخور تحسين اسو. افش ،هاي فارسيواژهشناختي در رنگجستار زبان

به  کند. او سپسواژه در فارسي معرفي ميافزاید و صدوهفتاد رنگفهرسو منصوري مي
 پردازد.هاي معنایي ميلحاظ حوزهها بهبندي آنطبقه

ها را کند و آنواژه را در زبان فارسي فهرسو ميودو رنگ( صدوچهل1180استاجي )
(. در 228-227: 1180کند )استاجي، قسيم ميبه دو دستة بسيطِ انتزاعي و مشتقِ توصيفي ت

جز سياه، سفيد، هاي فارسي، بهواژهگویند رنگ( مي1187اي دیگر، استاجي و قانون )مقاله
يب هایي هستند که از ترکسرخ، سبز، زرد و بنفش ساختي مشتق دارند و درواقع، صفو

 1(. ماهوتيان077: 1871اند )استاجي و قانون، ي ساخته شده ـ /-iاسم و پسوند نسبي 
ها را به دو کند و آنلحاظ صرفي بررسي ميهاي زباني فارسي را بهواژه( رنگ1997)

 (. Mahootian, 1997: 350کند )دیگر تقسيم ميهاي از واژهدستة اصلي و مشتق 
لحاظ ساخو به سه گونة بسيط، واژه را به( صدونود رنگ1185محمدزاده )گل

 واژۀ مرکب در زبانرنگ»گوید محمدزاده ميکند. گلق تقسيم ميمرکب و مشتمشتق
و اس« سازي در زبان فارسيواژهزایاترین فرایند رنگ»و اشتقاق « فارسي وجود ندارد

( با تکيه بر سه آزمون 1175مهند )صحرایي و راسخ(. عليزاده02: 1185محمدزاده، )گل
کردن اس فرضية برلين ل کي به مشخصنمونه و بر اسسازي، ناميدن و بهترینفهرسو

ه پردازند. مقالة حاضر بها ميمراتبي آنهاي اصلي زبان فارسي و بررسي سلسلهواژهرنگ
 هاواژي آن، تحليل ساخو شده توسط نگارندههاي گردآوريواژهمعرفيِ مجموعه رنگ

رکر  الزم به. سازي خواهد پرداخوواژهزبانان براي رنگو بررسي امکانات صرفي فارسي
ه تر از آن چيزي هستند کهاي زبان فارسي بسيار بيشتر و پيچيدهواژهرنگاسو که 

 اند. پژوهشگران تاکنون به آن اشاره کرده
 
 

                                                            
1. Mahootian, Sh. 
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 . روش3
هاي فارسي و بررسي شگردها واژهروش انجام پژوهش حاضر مطالعة ساخو صرفي رنگ

این مقاله در جستجوي پاسخ به  باشد.سازي در این زبان ميواژهو فرایندهاي رنگ
 هاي زیر اسو:پرسش

 هاي موجود در زبان فارسي کدامند؛واژهالب( رنگ
 جویند. سازي بهره ميواژهزبانان از کدام امکانات صرفي براي رنگب( فارسي

سو اریزي شدهواژه در زبان فارسي پيپژوهش حاضر بر پایة هزاروششصدوچهارده رنگ
ها از واژههاي مربوط به رنگاسو. دادهسال گردآوري کردهل چهار که نگارنده در طو

اي و مشاهدات ميداني منابع متنوع از جمله مکتوب، ريرمکتوب، مطالعات کتابخانه
گي هاي فرهناي از بافوشده پيوستار گستردهآوريهاي گردواژهاند. رنگآوري شدهجمع

گيرند: هنر و نقاشي، ادبيات و ن را دربرميزبانال اجتماعي گوناگون در جامعة فارسي
سنگ، جواهرات و زیورآالت، معماري و چوب، صنایعشناسي، صنایعزیبایي

بافي و رنگرزي، آرایشگري، صنعو خودرو و بافي، قاليسازي، پوشاک و پارچهساختمان
گفو  توانطورکلي، ميهاي گياهي، جانوري و انساني. بههاي توصيفگر پدیدهواژهرنگ

 اند:آوري شدهها به چهار روش زیر گرداین داده
هاي تبليغ و فروش ها ، مقاالت، کاتالوگواژهها، فرهنگمنابع مکتوب: کتاب -1

 صنایع؛
 تگو؛ها و تاالرهاي گفهاي فروش و تبليغات کاال، وبالگاي: سایوهاي رایانهشبکه -2
ها و با ارائة آن به گویشوران از آناي طراحي نمود پرسشنامه: نگارنده پرسشنامه -1

 هاي رنگي بنویسند؛شناسند در فهرسو خانوادههایي را که ميخواسو تا نام رنگ
انان در زبها در گفتگوي مستقيم با فارسيواژههاي رنگگفتگو: تعدادي از داده -5
صورت شنيداري و گفتگوي ريرمستقيم هاي اجتماعي گوناگون و گاهي بهبافو
 اند.وري شدهگردآ

عنوان هایي که در زبان فارسي کاربرد دارند و بهواژهدر این پژوهش ساخو رنگ
هاي ژهواگيرد. رنگواژۀ فارسي مورد قبول گویشوران هستند مورد بررسي قرار ميرنگ

جز بژ، بلوند و سيلور که بسامد کاربردشان در فارسي باال اسو( در شده )بهگيريوام
هاي اصيل فارسي، واژهبر رنگاند. عالوههاي فارسي رکر نشدههواژفهرسو رنگ
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اي که در فرایند ترجمه و آميزش فارسي واژههاي وامواژهشده )رنگهاي فارسيواژهرنگ
اس تعداد ها براسواژهاند. شمارش رنگلحاظ ساختي مورد تحليل قرار گرفتهاند( نيز بهشده

که هم  «رازيکلّه»اسو. مثالً کند صورت گرفتهاشاره ميها هایي که یک واژه به آنرنگ
رازي و شود: سبزکلّهواژه محسوب ميمصداقي از مفهوم سبز و هم آبي اسو، دو رنگ

ها در این پژوهش بر اساس الگوهاي صرفي و فرایندهاي رازي. تحليل دادهکلّهآبي
 1(، کاتامبا و استونهام2003) 2(، بائر1991) 1هاي متيوسشده در کتابسازي مطروواژه

بر این اسو. عالوه( صورت گرفته2012) 5( و ليبر2010) 5(، هسپلمث و سيمس2006)
سازي در زبان فارسي، که توسط استاداني منابع خارجي، الگوهاي صرفي و فرایندهاي واژه

ز اند، نگارنده را ا( مطرو شده1170( و حيدرپور )1171(، کلباسي )1172چون شقاقي )
 .نداواژه سوق دادهتحليل واژه به رنگ

 ها. یافته0
هاي جهان بر ا ر تابش نور و همچنين در فارسي اسمي اسو که به بازتاب پدیده« رنگ»

الق رود اطکار ميآنچه که از مواد معدني، گياهي و شيميایي براي ایجاد این بازتاب به
که « پوشاک»و « چهره»، «نقش»، «روط»توان به هاي این واژه ميشود. از دیگر معنيمي
« امف»، «زراز/رَ»، «دیز»، «ردآزَ»، «نگآرَ»نوعي با معناي اولية آن ارتباط دارند اشاره کرد. به

معني با هاي همواژه« گواش/گواس»و « وَپرِش»)معرب آن لون(، « گون»)معرب پام(، 
و « رنگي»هاي واژهشود و در فرایند اشتقاق صفو مي« رنگ»اند. در فارسي« رنگ»
اي ههاي دیگر، واژو در ترکيب با واژه« رنگارنگ»سازد. در فرایند تکرار را مي« رنگين»

ه اسو ک« رنگ»صورت فعلي « رنگيدن»آفریند. مي« شبرنگ»و « رنگخوش»نو مانند 
ارسي هاي بسيط فاز دیگر فعل« رُشتن»و « رَزیدن»شود. از آن استنباط مي« رویيدن»معني 

 هستند. « کردنرنگ»ستند که به معني ه
عنوان جزء صورت فعل مرکب در زبان فارسي کاربرد دارد. بهامروزه به« رنگ»

کند، مانند: شود و به مفهومي خاص اشاره ميريرفعلي با همکردهاي مختلب همراه مي

                                                            
1. Matthews, D. H. 

2. Bauer, L. 

3. Katamba, F., & Stonham, J. 

4. Haspelmath, M., & Sims, A. D. 

5. Lieber, R. 
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ن، بستشکستن، رنگباختن، رنگبردن، رنگدادن، رنگکردن، رنگزدن، رنگرنگ
پوسيدن، پالودن، رنگپذیرفتن، رنگگذاشتن، رنگبریدن، رنگبرگشتن، رنگرنگ
، آميختنریختن، رنگتراشيدن، رنگدادن، رنگپسپختن، رنگرسيدن، رنگرنگ
تن، برداشبرخاستن، رنگپریدن، رنگبخشيدن، رنگکشيدن، رنگآوردن، رنگرنگ
ن، گریختگرفتن، رنگجهيدن، رنگجستن، رنگپوشيدن، رنگسوختن، رنگرنگ
، یافتننهادن، رنگنمودن، رنگگسيختن، رنگگردانيدن، رنگساختن، رنگرنگ
 پراکندن. افتادن و رنگشستن، رنگرفتن، رنگسایيدن، رنگزدودن، رنگرنگ

هاي مرکب حاکي از پویایي این واژه ها و فعلدر ساخو اسم« رنگ»تنوع کاربرد واژۀ 
زبانان در توصيب پدیدۀ فيزیکيِ تجزیة نور سي اسو. فارسيدر زبان و فرهنگ فار

اند. را ساخته« کمانرنگين»خورشيد در قطرات باران نيز از این واژه بهره جسته و 
هاي زیر براي توصيب این در فارسي خود نيز تنوع واژگاني دارد و واژه« کمانرنگين»

نداک، ایرسا، نداک/آفَنداک/آژفَآزفَ ؛1اند: آدیندهپدیده در منابع گوناگون مشاهده شده
سه، ویرویسه/سَردیس، سَرکيس/سَدکيس/سَریر، سَرونه، سَتيراژه/تيراژي/تبراز، دَ

ر، بهابهار، طوققزو، طاقفاطمه، قوسربيسه، توسه، رخش، قاليچهسه/تَربَرسه/تَتَ
ون و گردبهمن، کمانسام، کمانرستم، کمانمررستم، کمانمردون، کَم، کَلکَکَرکَم/کَ

 نوس/نوسه/نوشه.

 ها در فارسيواژه. ساخت رنگ0-5
نظر گویشوران یک زبان به رنگي خاص داللو واژه واژه یا گروهي صفتي اسو که بهرنگ

هاي کانوني واژهباشند. منظور از رنگ 1یا ناکانوني 2توانند کانونيها ميواژهکند. رنگمي
لحاظ ونة یک رنگ در پيوستار رنگ هستند و بههایي اسو که بهترین نمآن دسته از واژه

هاي کانوني زبان واژهها را رمزگذاري کنند. رنگتوانند گروهي از رنگواژگاني مي
اي و فارسي عبارتند از سياه، سفيد، سبز، زرد، آبي، بنفش، سرخ، صورتي، نارنجي، قهوه

اي از بندي طيب گستردههشوند براي مقولاي ميهاي کانوني نمایندهواژهخاکستري. رنگ
انوني واژۀ کتوان گفو رنگشوند. درواقع، ميها در یک زبان که ناکانوني ناميده ميرنگ

                                                            
1. /âdyande/ 

2. focal 

3. nonfocal 
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که یک مفهوم اسو و « سبز»هاي خود، مانند مفهومي اسو براي دربرگرفتن مصداق
 هاي آن.یکي از مصداق« یشمي»

د. ش فعلي و اسمي نيز بگيرنتوانند نقبر صفو ميها در زبان فارسي عالوهواژهرنگ
صورت فعل مرکب به کنش یا حالتي شوند و بهها با همکردهاي گوناگون ظاهر مياین واژه

ها به کمک این واژه«. درآوردنطالیي»و « قرمزکردن»، «سبزشدن»کنند، مانند اشاره مي
شاره اي ادیدهتوانند به یک اسم تبدیل شوند و به پمينيز « e-/هـ »و « i-/ي ل»پسوندهاي 

توانند هاي فارسي ميواژهرنگ ،کنند، مانند زرده، سبزي، سياهه و سرخي. در مقولة صفو
در   و جمعدر حالهم وند اشتقاقي بپذیرند و هم ستاکي شوند براي پذیرش وند تصریفي. 

ي هاپارچه»د شود، ماننجمع بستهتواند مي هسته و یا وابستة وصفيِ گروه اسمي ،زبان فارسي
 «. پارچه سبزها را بياور»یا « سبز را بياور

هم « ترین ل»و « تر ل»ها در فارسي پسوندهاي ساز، این واژهبر پسوند جمععالوه
واژهایي . رنگ«سبزترین»و « سبزتر»سازند، مانند هاي تفضيلي و عالي ميگيرند و صفومي

اربرد هاي رسمي یا ادبي کوشوند بيشتر در بافایجاد مي« ترینـ » که با افزودن پسوند 
زبانان با این حال، فارسي آید.ها در گفتگوي روزمره پایين ميدارند و بسامد کاربرد آن

د ها بهره ببرند: کاربرواژهتوانند از سه امکان دیگر براي ساخو صفو عالي از رنگمي
که گاهي ي جاي صفو عالکاربرد ساخو تفضيلي به ،واژهپيش از رنگ« خيلي»توصيفگر 
ها در هاي آنواژه که نمونهپيش از آن همراه اسو و تکرار رنگ« از همه»با عبارت 

 هاي زیر آورده شده اسو:جمله
 «خواي؟کدوم لباسو مي»-
 «خوام.خيلي سبزه رو مي»-( 1
 «خوام.سبزتره رو مي خوام/ از همه سبزترَ رو مي»-( 2
 «خوام.سبز سبزه رو مي»-( 1

بر ساخو عالي، در بافوِ تأکيد بر پررنگي نيز کاربرد واژه عالوهگکاربرد مکرر رن
نش رنگ ماشي»و « بود!صورتش سرخِ سرخ شده»، «یه لباس خریدم سبزِسبز!»دارد، مانند 
دو گروه  واژي بهتوان از نظر ساخوهاي فارسي را ميواژهطورکلي، رنگبه«. بنفشِ بنفشه!

هاي بسيط، آن دسته از واژهمنظور از رنگبندي کرد. بسيط و ريربسيط تقسيم
کنند. شدن با وند یا تکواژي به رنگي خاص داللو ميهایي اسو که بدون همراهواژهرنگ
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، ايواژهها بسيط نباشد، اما در بافو رنگممکن اسو ساخو درونيِ برخي از این واژه
سو )تخو مشتق ا« تخته»ۀ تنهایي به رنگي در پيوستار رنگ اشاره دارند. براي مثال واژبه
ه در چوبي اسو کبه معني تکه« تخته»شود. واژه بسيط قلمداد ميعنوان رنگه(، اما به-+ 

با  چوبجا که این پارهکوبيدند تا رنگ بر آن بنشيند. از آنگذشته بر پارچه مي
هاي زبانان در توصيب پدیدهاسو، فارسيشدهشدن بر پارچه رنگارنگ ميکوبيده

واژه صورت استعاري از آن رنگاند و بهارنگ پيرامون خود از آن بهره جستهرنگ
 هاي بسيط فارسي به شرو زیر هستند:واژهاند. رنگساخته

 های بسیط فارسيواژه: رنگ2جدول 
 

آس )سبز(؛ آل )سرخ(؛ اوغون )؟(؛ بنفش؛ بور )سرخ/زرد(؛ بوقان )سرخ(؛ پَشام )سیاه(؛ پوشگان )سبز(؛ 
نگ )دورنگ(؛ خِنگ )سفید(؛ رخش لَوکبود/رنگارنگ(؛ تیز )زرد(؛ چِغِر )نارنجي(؛ خَسرختخته )
ک برَتَسق/اِبرَتَای(؛ زاغ )سبز/آبي(؛ زال )سفید(؛ زرد؛ زردَنبو )زرد(؛ سبز؛ سِوسفید(؛ رَش )قهوه)سرخ

ل/سور ند )زرد(؛ سومَرالت )سرخ(؛ سَکِ)سبز(؛ سرخ؛ سَرخون )خاکستری(؛ سفید؛ سَقِرالت/سَ
)خاکستری(؛ سیاه؛ قرمز؛ کاس )آبي/خاکستری(؛ کال )آبي/سبز(؛ کبود )آبي/بنفش(؛ کَهَر 

 ای/سرخ(؛ الل )سرخ(؛ نَشت )زرد(؛ وَشني )سرخ(؛ هُما )زرد(.)قهوه

 . اشتقاق5ـ5ـ0
هایي هستند که با افزودن یک پسوند اشتقاقي به هاي اشتقاقي آن دسته از واژهواژهرنگ

ها، بدون درنظرگرفتن ساخو دروني واژۀ پایه اند. این واژهگاني ساخته شدهاي واژپایه
)بسيط یا ريربسيط(، به کمک آن وند اشتقاقي به رنگي خاص در پيوستار رنگ داللو 

 ساز فارسي عبارتند از:واژهدارند. وندهاي رنگ

 ساز در فارسيواژه: وندهای اشتقاقي رنگ5شکل 

 

وندهای اشتقاقی 
رنگ واژه ساز در 

فارسی
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 i-/الف( پسوند ـ ی

ها را صورت استعاري شباهو بين پدیدهنسبو وندي پرکاربرد در فارسي اسو که به یاي
 ساز در زبان فارسي ل ي نسبوواژهپربسامدترین وند رنگ کند.از منظري خاص نمایان مي

بدیل واژه تها را به یک رنگشود و آنهاي بسيط و ريربسيط متصل مياسو که به واژه
و زیر هستند شرگونه دارند که بهاي اشتقاقي فارسي ساختي اینهواژهکند. بيشتر رنگمي

هاي ها امروزه کاربرد ندارند و برخي دیگر تنها محدود به بافوواژه)برخي از این رنگ
 ویژه هستند(:

 های اشتقاقي )اسم + ـ ی(واژه: رنگ3جدول 
  

 الف

اه(، ی )صورتی(، آبنوسی )سیای )خاکستری(، آبلیمویی )زرد(، آبنبات)آبی(، آبگینه 1آبکی
ای(، آدامسی آبی، آتشی )سرخ/نارنجی(، آجری )سرخ/نارنجی(، آجیلی )قهوه

ای(، آرموتی )سرخ(، ای )قهوه)صورتی/آبی(، آذرنگی )سرخ(، آروشایی )سفید(، آروشه
آسمانی )آبی/سبز(، آفتابگردانی )زرد(، آفتابی )زرد/سرخ(، آفریقایی )بنفش(، آلبالویی 

سیاه(، آلومینیومی )خاکستری(، آلویی )سرخ/بنفش/زرد(، آناناسی )زرد/سبز(، )سرخ/
آووکادویی )سبز(، آویشنی )سبز(، آهاری )؟(، آهکی )خاکستری(، آهنی )خاکستری(، 

 ای )خاکستری(، ایرانی/پارسی )آبی/سبز/سرخ(، ایمنی )نارنجی(. آهویی )زرد(، آینه
، اَتمی )نارنجی(، اَرتشی )سبز(، اَرتَنگی )رنگارنگ(، اَبری )سفید/آبی(، اَبریشمی )سیاه(

ای(، اَطلسی )قهوه 2ای(، اَرغوانی )بنفش/سرخ/آبی(، اَزرقی )آبی(، اَسمریای )قهوهاَرده
)بنفش(، اَکلیلی )زرد(، اَلماسی  4ای(، اَفرایی )زرد(، اَفغانی)قهوه 3)آبی(، اَغوزی/آغوزی

ای )نارنجی/زرد(، ای(، اَناری )سرخ(، اَنبه)قهوه 5/اَمرایی)سفید(، اَمرودی )سبز/زرد(، اَمری
 ای(. اَنجیری )بنفش(، انگوری )بنفش/سرخ/سبز(، اَنی )قهوه

 

 

 

                                                            
 (.205: 1، جلد 1151نامه دهخدا، لغوآبي ) آبگون: گونة قدیمي رنگ .1

 (.5271 :2، جلد1151نامه دهخدا، بودن )لغوگون. گندم 2

 . گویش مازني: رنگ گردویي1

 محلي زنان افغانستان. رنگ لباسبه .5

 اي در رنگ بتن، سيمان و گچ.رنگ گِلِ اَمرا: نوعي قهوهبه .5
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 : 3جدول ادامه 
  

 الف

ای(، اِستقاللی )آبی(، اِسپَرکی/سِپَرکی )سبز(، استخری )صورتی(، اِسپرسویی )قهوه 1اِدریسی
 اجی )سبز(، اِسهالی )زرد(.)آبی(، اِسرائیلی )سبز(، اِسفن

ای )بنفش/صورتی/آبی(، اُستخوانی ای(، اُرکیدهاُترُجی )زرد(، اُخرایی )زرد/سرخ/قهوه
 )سفید(، اُسطوخودوسی )بنفش(، اُقیانوسی )آبی(. 

 ب

انی کبود(، بادمجانی )بنفش/سیاه(، بارـ  ای(، بادرنگی )سبز(، بارفَتَنی )سفیدبادامی )قهوه
زنگی ای )سفید(، بَدنی )زرد(، برزیلی )سبز(، برتانی )؟(، بامبویی )آبی(، بتونه)سفید(، باس

ی ای(، برنجی )سفید/زرد(، بزرک)سیاه(، برفی )سفید(، برگی )سبز(، برنزی/برنزه )قهوه
)سرخ(، بَقَمی/بکمی )سرخ(، بلدرچینی )دورنگ(، بلوری )سفید(، بلوطی  2)زرد(، بِسُدی

ای )بنفش(، بوقلمونی )سیاه(، بنفش، بنفشه 3)آبی/سبز(، بندری ای/سرخ(، بنتونی)قهوه
)رنگارنگ(، بومادرانی )صورتی(، بهاری )سبز/سفید(، بهرامی )سرخ(، بَهرَمانی )سرخ(، بِهی 

دی ای(، بیای )سرخ(، بیدمشکی )زرد(، بیدنجیلی )قهوهای(، بیجاده)زرد(، بیابانی )قهوه
 ای(.تی )قهوه)سبز(، بیزانسی )صورتی(، بیسکوی

 پ

سرخ( ـ  ای(، پازهری/پادزهری )سبز/زرد)آبی/سبز/سرخ(، پارکتی )قهوه 4پارسی/ایرانی
رتقالی ای(، پای )سبزآبی/قهوهای(، پامچالی )صورتی/زرد(، پاییزی )زرد(، پتینه)قهوه 5پاکتی

رخ(، سای )زرد(، پرنیانی )رنگارنگ(، پروسی )آبی(، پرسپولیسی ))نارنجی/زرد(، پَرکه
د(، ای(، پالتینی/پالتینه )خاکستری/سفیای )سبز(، پشمکی )صورتی(، پشمی )قهوهپسته

ای )صورتی(، پنککی )صورتی(، پنیری پَلَخشی )رنگارنگ(، پلنگی )زرد/دورنگ(، پنبه
ای(، پهلوی )؟(، پیازکی )سرخ(، پیازی )سفید(، پودری )سفید(، پوستی )زرد/قهوه

 (.)صورتی(، پیانویی )سیاه

 ت

(، ای )یکرنگتاکستانی )سبز(، تبنی )زرد/کاهی(، تَبَرخونی/طبرخونی )سرخ(، تخته
ای )خاکستری(، ترنجی ای(، ترمهمرغی )زرد(، ترافیکی )سفید/زرد(، تربتی )قهوهتخم

ای(، تمشکی ای(، تگری )سفید(، تمری )قهوه)زرد(، تکاوری )سبز(، تریاکی )قهوه
ای(، توپازی )آبی/زرد(، توپراغی )زرد/خاکی( توتی قهوه)سرخ/صورتی(، تنباکویی )

)بنفش/سبز(، توزی )سرخ(، توسکایی )صورتی(، توسی/طوسی )خاکستری(، تیتانی )سرخ(، 
 ای )رنگارنگ(، تیّنی )زرد(.تیزابی )سبز(، تیله

                                                            
 ي.نوعي صورتي به رنگ گُلِ اِدریس/اِدریس .1

 رنگ مرجان )فرهنگ فارسي عميد.به .2

 کاربرد عاميانه: داراي پوسو تيره. .1

 اسو.که در ميان گویشوران کاربرد پيدا کرده Persian blue/green/redترجمة قرضي  .5

 اي در رنگ موي زنانه.نوعي قهوه .5
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 ج
ی ، جمستی/گمستای(، جگرکی )سرخ(، جلبکی )سبز(ای(، جگری )سرخ/قهوهجَفتی )قهوه

ای/بنفش(، جوهری )آبی(، جیغی )تند/برّاق(، )بنفش(، جنگلی )سبز/آبی(، جوزی )قهوه
 ای )خاکستری(.جینی )آبی(، جیوه

 چ

ای/سفید(، چریکی )سبز(، چَغزی سفید(، چرمی )قهوهوخماقی )سیاهچاچی )سفید(، چَ
نی )سبز(، چناری )سبز(، چغندری )سرخ(، چکشی )آبی/سبز(، چَلَمی )صورتی(، چم

ای )صورتی(، چینی )سبز/سفید(، چیتی ای(، چهرهای(، چوبی )قهوه)سرخ(، چوبکی )قهوه
 )؟(، چینچیلی/چینچیالیی )خاکستری(.

 ح
ای(، حنایی قهوهـ  حبری )سیاه/کبود(، حِصرِمی )سبز(، حصیری )زرد(، حلزونی )سبز

 ای(.ای/سبز/زرد(، حلوایی )قهوه)سرخ/نارنجی/قهوه

 خ

ای )سفید/زرد(، ختاتی )سیاه(، ختایی/خطایی ای(، خامهخاکستری، خاکی )زرد/قهوه
)سرخ(، خُداری )سیاه(، خردلی )زرد/سبز/سرخ(، خرمالویی )نارنجی(، خرمایی 

ای )سبز(، خشخاشی )سرخ(، خشی ای/زرد(، خزانی )زرد(، خزری )آبی(، خزه)قهوه
خلبانی )سبز(، خمری )سرخ(، خورشیدی  ای(، خرمگسی )سبز(،)کبود(، خرسی )قهوه
ای )خاکستری(، خوکی )صورتی(، خونی )سرخ(، خیاری )سبز(، )نارنجی/زرد(، خوشه

 ای(.ای(، خِینی )قهوهخِیری )سرخ/بنفش/زرد/قهوه

 د

ای/سرخ(، دارکوبی )سبز(، درباری )آبی/سبز/بنفش(، دارابی )نارنجی(، دارچینی )قهوه
ز(، ای )سبآبی(، دریایی )آبی/سبز(، دلمهـ  رخ(، دُرنایی )سفیددرختی )سبز(، دُردی )س

ای )خاکستری(، دودی )خاکستری(، دلفینی )خاکستری/آبی(، دَماری )آبی/کبود(، دوده
دوشابی )سرخ(، دوغی )آبی/صورتی/سفید(، دوالبی )آبی(، دیبایی )سبز/سرخ/زرد(، ذریحی 

 )سرخ(.

 ر
ای(، رُشتی )نارنجی(، رُزی )صورتی(، رُسی )قهوهای(، رادئونی )سرخ(، راشی )قهوه

کمانی ای )سبز(، رَمادی )خاکستری(، رُمانی )سرخ(، رنگینرصاصی )سرخ(، رشقه
 )رنگارنگ(، روباهی )سرخ(، رومی )سفید(، روناسی )سرخ(، ریحانی )بنفش/سبز(.

 ز

ش(، زبیبی )بنفزاغی )آبی/سیاه/کبود(، زاغکی )سیاه(، زُبدی )سفید(، زبرجدی )سبز(، 
ای )زرد(، زردشتی )سرخ(، زَرزوری زُرتی/ذرتی )زرد(، زرد، زردالویی )زرد(، زردچوبه

ای(، زرندی )سبز(، زرنیخی )زرد(، زَروَرَقی )زرد(، زرهی )سبز/سفید(، زرشکی )سرخ/قهوه
سنگی چوبی )خاکستری(، زغال)خاکستری(، زَریری )زرد(، زعفرانی/زعفری )زرد(، زغال

ای(، زنبقی )آبی(، ستری(، زغالی )خاکستری/سیاه(، زمردی )سبز(، زمینی )قهوه)خاک
زنبوری )زرد(، زنجبیلی )زرد(، زنگاری )سبز/آبی/سرخ(، زنگی )سیاه(، زیبَقی )خاکستری(، 

 ای )سیاه(.سبز(، زیرهـ  زیتونی )سبز(، زیتی )زرد
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 س

 ای(، سُدابی )سبز(،پُرزی )سرخ(، سپیداجی )قهوهساجی )سیاه(، ساغری )سرخ(، سبز، سِ
ای(، سربی )خاکستری(، سرخ، سدری )سبز(، سرامیکی )خاکستری(، سربازی )قهوه

ای ای(، سرمهای )سرخ(، سرگینی )قهوهای(، سرکهسرخابی )صورتی(، سرخسی )قهوه
ید(، ی )سفای/سرخ(، سفید، سفیداب)آبی(، سرنجی )سرخ(، سروی )سبز(، سفالی )قهوه

ای(، سنجابی )خاکستری(، سلطنتی )آبی/سبز/بنفش(، سماقی )سرخ(، سموری )قهوه
ای(، سنگی )خاکستری(، سوری پشتی )قهوهسنجدی )سرخ(، سندروسی )زرد(، سنگ

)سرخ(، سوسنی )بنفش/کبود(، سوغانی )پیازی(، سیاه، سیبی )سرخ(، سیّدی )سبز(، سیری 
یمابی ای )بنفش(، سیلویی )خاکستری(، سبز(، سیکلمه)آبی/بنفش/صورتی(، سیسنبری )س
 )خاکستری(، سیمانی )خاکستری(.

 ش

توتی/شاتوتی )سرخ(، شالی )آبی(، شامپاینی ای(، شاهبلوطی/شابلوطی )سرخ/قهوهشاه
پسندی )بنفش(، شبدری )سبز(، شبقی )سیاه(، شبنمی )صورتی(، ای(، شاه)قهوه

ای/سبز(، شجری )سبز(، شرابی زرد/قهوهشترنگی/شطرنجی )صدرنگ(، شتری )
ای ای/شله)سرخ/صورتی(، شربتی )صورتی/سرخ(، شرقی )سرخ(، ششی )سرخ(، شعله

)زرد(، شفتالویی )سرخ(، شفقی )سرخ/صورتی(، شقایقی )سرخ(، شکاری )سبز(، شکری 
فید(، ای )صورتی/سای/صورتی(، شلیلی )سرخ(، شکوفه)سفید/زرد/سرخ(، شکالتی )قهوه

ای(، مسی )سرخ/زرد(، شمشادی )سبز(، شمعی )سبز(، شنگرفی )سرخ(، شنی )سفید/قهوهش
ری ای )سرخ(، شیشویدی )سبز(، شوکرانی )سبز(، شهابی )سرخ(، شیرازی )سرخ(، شیره

 ای )سفید/آبی(، شیروانی )نارنجی(.)سفید(، شیشه

 ص
د/سفید(، (، صندلی )زرصابونی )سفید/سبز(، صحرایی )آبی(، صدفی )سفید(، صفراوی )زرد

 ای(، صورتی.صنوبری )قهوه
 طاووسی )آبی/سبز/سیاه(، طالیی )زرد(، طوقی )؟(، طوطکی )سبز(، طوفانی )آبی(. ط

 ع

ای(، ای(، عدسی )سبز/سرخ(، عرسی )قهوهعاجی )سفید(، عباسی )سرخ/سیاه(، عبایی )قهوه
ـ  ایلی )زرد(، عقابی )قهوهعروسکی )زرد/صورتی(، عزاداری )سیاه(، عسلکی )زرد(، عس

یاه(، ای(، عنبری )سخاکستری(، عقیقی )سرخ/سبز/سیاه(، علفی )سبز(، عنابی )سرخ/قهوه
 عودی )سبز(.

 غ
ای(، غَلِنجی غباری )زرد(، غربی )سرخ(، غروبی )نارنجی/سرخ(، غزالی )قهوه

 خاکستری(.ای)قرمزقهوه

 ف

)آبی(، فِرفیری )بنفش(، فرنگی )زرد/بژ(، فاختی )خاکستری(، فالونی )سرخ(، فرانسوی 
فُستُقی )سبز(، فسفری )زرد/سبز(، فضایی )سیاه/خاکستری(، فالمینگویی )صورتی/نارنجی(، 

 ایای(، فوالدی )آبی/خاکستری(، فیروزهفلزی )سبز(، فلفلی )سرخ(، فندقی )قهوه
 )آبی/سبز(، فیلی )آبی/خاکستری/کبود(.
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 ق

ای(، قَرفی )سرخ(، قرمز، قشقایی ای(، قاصدکی )زرد(، قجری )سرخ/قهوه)قهوه قارچی
ای رنگ(، قزّاقی )سرخ(، قفایی )بنفش(، قفقازی )سیاه(، قطبی )سفید(، قورباغه7)رنگارنگ/

ای، قیری )سیاه(، قیزلی ای(، قهوهقهوهـ  کمانی(، قوچی )قرمز)سبز(، قوسی )رنگین
 )زرد/طالیی(.

 ک

، کاربنی ای(ای/سبز( کاراملی )قهوهای/سفید(، کاترپیالری )زرد(، کاجی )قهوهویی )قهوهکاپوچین
ای(، ای(، کاسپینی )آبی(، کاغذی )سفید(، کافوری )سفید(، کاکائویی )قهوه)آبی(، کارتنی )قهوه

 ای(،کاکریزی )بنفش(، کالباسی )صورتی/بنفش(، کاهویی )سبز(، کاهی )زرد/سبز(، کبابی )قهوه
کُبالتی )آبی(، کبریتی )سبز/آبی/زرد(، کبدی )سرخ(، کبکی )خاکی/زرد(، کپکی )سبز/آبی(، کتانی 

ای(، کُداکی )زرد(، کدوتنبلی )نارنجی(، کدویی )نارنجی(، کُراثی )سبز(، )زرد(، کُحلی )سرمه
ومی رای )زرد(، کروماکی )سبز(، کُکربنی )سیاه(، کُردوبایی )سرخ(، کرمی/کرم )سفید(، کَره

)خاکستری(، کریستالی )سفید(، کشمشی )سیاه(، کالغی )سیاه(، کَلخَنگی )سبز(، کلمی 
ای(، کنفی ای(، کُناری )نارنجی/سبز(، کنجدی )قهوه)بنفش/سبز(، کلوخی )قهوه

ای(، کوارتزی )صورتی(، کوهی )صورتی(، کویری ای/سرخ/خاکستری(، کُنیاکی )قهوه)قهوه
 ای )آبی(، کیهانی )سفید(.(، کهکشانی )سفید/بنفش(، کیسهای(، کهربایی )زرد)قهوه

 گ

ای )سرخ(، گرافیتی گارفیلدی )نارنجی(، گامبوژی )زرد(، گچی )سفید/صورتی(، گدازه
ای(، گرگی )خاکستری(، گرینی )سبز(، گشنیزی ای(، گردویی )قهوهای )قهوه)خاکستری(، گربه

)؟(،  ای(، گُلی )سرخ/صورتی(، گمیشیلی )قهوه)سبز(، گلبرگی )صورتی(، گالبی )صورتی(، گِ
ای )سرخ(، گورخری گنجشکی )خاکستری(، گندمی )زرد/سبز(، گَندَنایی )سبز(، گوجه

ای(، ای(، گوگردی )زرد(، گوهی )قهوهای(، گوشتی )صورتی/قهوه)چندرنگ(، گوزنی )قهوه
 رد(.گوهری )سرخ(، گیالسی )سرخ/بنفش/سیاه(، گیلی )زرد(، گلرنگی )ز

 ل
زاری )سرخ(، لبویی )سرخ(، ای(، الکی )سرخ(، اللهپشتی )قهوهالجوردی/الژوردی )آبی(، الک

لجنی )سبز/آبی(، لَحمی )سرخ(، لعلی/اللی )سرخ(، لَکائی )سرخ(، لُنگی )سرخ(، لؤلؤئی )سرخ(، 
 ای(، لیمویی )زرد/سبز(.لیزری )قهوه

 م

کِری )صورتی/آبی/سبز(، ماری )سفید(، ماستی ماتیکی )سرخ/صورتی(، مارِدی )سرخ(، مادر
ای(، ماهوتی )سبز(، ای )سفید(، ماشی )سبز(، مامیرانی )زرد(، ماهونی )قهوه)آبی/سفید(، ماسه

ز(، ای(، مردابی )سبمخملی )سرخ/آبی/بنفش/سیاه(، مرجانی )سرخ/نارنجی/صورتی/سیاه/قهوه
/صورتی(، مُرکّبی )سیاه(، مسی مرغشی )سفید(، مرمری )سبز/سفید(، مرواریدی )سفید

ای(، مگسی ای(، مشکی )سیاه(، مِشمِشی )زرد(، مفرغی )قهوه)سرخ/نارنجی/صورتی/قهوه
ـ  ایای(، مَلَچی )قهوه)خاکستری/سبز(، مگنولی/مگنولیایی )صورتی/بنفش(، ماَلگیری )قهوه

د(، وسفیموزاییکی )سرخ موجی )آبی(، ای )سفید(،ای )زرد(، ملوانی )آبی(، ملیحهقرمز(، مَلّه
موشی )خاکستری(، موردی )سبز(، موزی )زرد(، مومی )زرد(، مهتابی )سفید(، میخکی 

 )سرخ(. ایای(، مینایی )آبی/سبز(، مینیونی )زرد(، میوه)صورتی(، میشی )سبز/قهوه
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 : 3جدول ادامه 
  

 ن

ی(، ناری )سرخ(، نباتی اای(، نارنجی، نارَنگی )نارنجی(، نارونی )قهوهنارگیلی )قهوه
)سفید/زرد(، نحاسی )زرد(، نخودی )زرد/سبز(، نرگسی )زرد(، نسترنی )صورتی(، 

ای(، نِسواری )سبز(، نعنایی )سبز/سفید(، نظامی )زرد(، نفتی )آبی/سیاه(، ای )قهوهنسکافه
یلی نای )خاکستری(، نیاگارایی )آبی(، نیسانی )آبی(، نیلوفری/نیلفری )آبی/صورتی(، نقره

 )آبی/سبز(، نئونی )صورتی(.

 و
واکسی )سفید/سیاه(، وانیلی )زرد(، ورامینی )صورتی(، وَردی )سرخ(، وِرگی )خاکستری(، 

 ای(، ونیزی )سرخ(، وینستونی )سرخ(.ای )قهوهوزقی/وزغی )سبز(، ونگه

 ه
ای(، هلویی ای )زرد(، هالوژنی )زرد(، هِردی )زرد(، هَروانی )قهوههاله

ای )سرخ(، هندی )زرد(، هوایی )آبی(، هویجی /نارنجی/زرد(، هلی )سبز(، هندوانه)صورتی
 )نارنجی(.

 ی
یاسمنی )بنفش(، یاسی )بنفش(، یاقوتی )بنفش/سرخ/سبز/آبی(، یخچالی )سفید(، یخی 
)سفید/آبی(، یرقانی )زرد(، یزیدی )سرخ(، یشمی )سبز(، یَبراقی )سبز/یشمی(، یهودی 

 )زرد(.

 e-/ه ب( پسوند ـ
گونه هایي را که اینواژهکند. رنگسازي ميواژهصورت محدود رنگاین پسوند در فارسي به

و و ها پایة واژگاني اسم اسبندي کرد. در برخي از آنتوان به دو نوع تقسيماند ميساخته شده
ن وهاي گونة اول همراه با پسوند ل ي یا بدواژهدر بعضي دیگر ستاکِ فعل. برخي از رنگ

 اسو:ها در جدول زیر آمدهواژههایي از این رنگاند. نمونهپسوند نيز مشاهده شده

 ه(-های اشتقاقي ).... + واژه: رنگ0جدول 
  

 
 ه -اسم + 

)خاکستری(، سرخه )سرخ(، شاهابه )سرخ(، فریسه  2)سفید(، دیزه 1چشیشه/چشینه
کبود(، کبوده )آبی(، نیله )سبز(، کَالژه/کالچه )دورنگ(، پیسه )دورنگ(، خشینه )

شه، بافته ای(، پالتینه )سفید(، بنف)آبی(، سبزه )تیره(، رویینه/روینه )سرخ(، برنزه )قهوه
 سفید(، نشاسته )سرخ(.)؟(، ابلک/ابلق )آبله: سیاه

پرهوده/برهوده: زرد سوخته )از فعل پرهودن(، کالیده: دارای موهای زرد مادرزاد )از  ـ هبن فعل + 
 شده )از فعل رُشتن(.برگردانیده و سرخکالیدن(، برشته: رنگفعل 

                                                            
 (.810-807: 8، جلد 1151نامه دهخدا، رنگي از اسب و شتر )لغو .1

 (.1201: 11، جلد 1151نامه دهخدا، از اسب، شتر و االغ )لغورنگي  .2



 11 | زارعی

 پ( پسوند ـ گون
ساز پرکاربرد اسو که از دیرباز در زبان فارسي واژهل گون یکي دیگر از پسوندهاي رنگ

برد اي مستقل کارصورت واژهبه معني رنگ اسو و در گذشته به« گون»اسو. رایج بوده
هایي که در زبان فارسي سابقة تاریخي دارند و با واژهم رنگتوان گفو تمااسو. ميداشته

اند و سپس در گذر ظاهر شده« واژۀ پایه + گون»صورت اند، در آراز بهل ي ساخته شده
 هاي زیر:اسو، مانند نمونهشده« گون»گزین یجا i-/زمان، پسوند ل ي

 گون(ـ های اشتقاقي )اسم + واژه: رنگ1جدول 
  

)سیاه(، دینارگون )زرد(،  1گونگون )زرد(، جَزَعگون )خاکستری(، به(، اَنگشتآذرگون )سرخ
ون گگون )سرخ(، زربفتگون )سرخ(، میگون )سیاه(، گاوگون )سیاه(، اللهروزگون )زرد(، غالیه

 گون )سیاه(.گون )سیاه(، شبگون )زرد(، شام)زرد(، زهراب

وند در زبان گون به یک پسـا قطعيوِ تمام گفو توان بدالیل زیر نمينظر نگارنده، بهبه
 اسو: فارسي بدل شده

کار صورت یک تکواژ آزاد بهاسو، به« لون»که « گون». امروزه معرب واژه 1
 ؛شودميبرده

 ساز به صورتواژهگون را با وندهاي دیگر رنگـهاي اشتقاقي . گویشوران صورت2
هایي از آن در منابع مشاهده اند و نمونهساخته(  i/-e-هل گوني )گون + ل ي/ـگونه، و ـ 

ا  ـزبانان در مواردي براي تأکيدکردن بر سيريِ رنگ، پسوند براین، فارسيشود. عالوهمي
 هاي زیر:اند، مانند نمونهاند و ل گونا ساختهرا به گون افزوده

 «گون»های اشتقاقي : صورت6جدول 
  

 گونی، ماهگونیگونی، پیروزهگونی، سیاهگونی، گندمرگونی، میگونی، خاکسترگونی، زآسمان گونیـ 
 گونه، دینارگونهگونه، نیلگونه، سپیدگونه، گلگونه، زعفرانآسمان گونهـ 
 گونا، گوناگون )رنگارنگ(زرگونا، غالیه گوناـ 

                                                            
 (.1577: 7، جلد 1151نامه دهخدا، همرنگ جزع )لغو .1
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به  اندشوند، به هر دليل صرفي که نتوانستهگون ختم ميـهایي که به واژه. تمام رنگ1
بدل « اسم + رنگ/فام»تبدیل شوند، به ساخو مرکب « i-/يل اسم + »ساخو اشتقاقي 

 رنگفام/ اللهالله ←گون مانند: الله ،اندشده

 ینـ ت( پسوند 

ها نيز هواژاند. این رنگین ساخته شدهـ ها نيز به کمک پسوند واژهتعدادي اندکي از رنگ
 اند:شده ساز مشاهدهواژهبا دیگر وندهاي رنگ

 های اشتقاقي )اسم + ـ ین(واژه: رنگ7جدول 
 

رویین )سرخ(، سیمین )خاکستری(، زرین )زرد(، خَشین )کبود(، نیلین )آبی(، چرکین )کدر(، 
 شعلین )سرخ(، زمردین )سبز(، زبرجدین )سبز(.

ساز، در فارسي پسوندهاي دیگري نيز وجود دارند که واژهبر این وندهاي رنگعالوه
اند. اند، اما امروزه زایایي خود را ازدسو دادهکردهسازي ميواژهر گذشته رنگد

 : اند، به شرو زیرندصورت رسوبي در فارسي باقي ماندهها که بهواژههاي این رنگنمونه

 ساز نازایاواژه: وندهای رنگ8جدول 
  

وش )سرخ(، اه(، اللهوش )سیوش، زنگیوش )سفید(، سرخسیاوش )سیاه(، صبح اسم + ـ وش
 ابرش )ابروَش: دورنگ(

 دیس )زرد( ویزه )خاکستری(، ترنجشبدیز )سیاه/خاکستری(، گرگ اسم + ـ دیز/دیس
 وار )بنفش(وار )سرخ(، بنفشهزار )سرخ(، مسشفق اسم + ـ زار/وار

 سار )سیاه(، دگرسار )به رنگی دیگر(، کافورسار )سفید(زاغ اسم + ـ سار
 شونیزا )سیاه(، آال )سرخ( ااسم + ـ 

 زاغول )سبز/آبی( اسم + ـ اول

 . ترکیب2ـ5ـ0ـ5ـ0

د. منظور کنسازي ميواژههایي اسو که در زبان فارسي رنگترکيب یکي دیگر از ساخو
هایي اسو که در نتيجة ترکيب یا ترکيب و هاي ترکيبي، آن دسته از واژهواژهاز رنگ

نظر گویشوران به رنگي خاص در پيوستار رنگ اند و بهدهواژه بدل شاشتقاق به یک رنگ
ا شدن بسيط بوده یواژهداللو دارند. بنابراین، ساخو درونيِ واژه )اینکه پيش از رنگ
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کي در هایي مانند آفتابگرداني، بيدنجيلي و بيدمشريربسيط( مدنظر نيسو. براي نمونه، واژه
ان ها مشتق هستند: آفتابگرداي این واژهواژهگگيرند، زیرا در منظر رناین دسته قرار نمي

، در زبان فارسي تکواژهاي «گون»بر . عالوهi-/و بيدنجيل + ي i-/+ ي، بيدمشک + ي
نگ شوند و در ترکيب به یک ردیگري نيز وجود دارند که به یک پایة واژگاني افزوده مي

 کنند:خاص داللو مي

 سازواژه: تکواژهای رنگ9جدول 
  

 زردآرنگ: سبزآرنگ، آرنگ : آزردگوهر، آزردزردآزرد
 نگار: زرنگار، گوهرنگار نهادنهاد: آتش

 پوشپوش، چمنپوش: شقایق چرده، سپیدچردهچرده، سرخچرده: سیاه
 رنگ، توتیارنگرنگ: بازرنگ، بِستام بام/پام/فام: زردبام، کبودبام، شیربام، بادژفام

در ترکيب با یک پایة « رنگ»و « فام»تکواژۀ آزاد از ميان این تکواژها همچنان دو 
ها هر دو به معناي رنگ هستند، با این تفاوت کنند. این واژهسازي ميواژهواژگاني رنگ

که رنگ هم پيش از آن و هم شود، در حاليتنها پس از پایة واژگاني ظاهر مي« فام»که 
ي، طورکلرنگ و رنگِ الله. بهم، اللهفاشود، مانند: اللهکار بردهتواند بهپس از آن مي

ند. اند ساختي نحوي دارهایي که در فرایند ترکيب در زبان فارسي ساخته شدهواژهرنگ
ها بنديِ این واژهبندي کرد. مالک مقولهتوان به پنج گروه دستهها را ميواژهاین رنگ

نظر واژه مدیک رنگشدن به ها در تبدیلساخو دروني خود واژه نيسو، بلکه ساخو آن
 هاي ترکيبي در فارسي به شرو زیر هستند:واژهاسو. رنگ

 های ترکیبي در فارسيواژه: رنگ2شکل 

 

رنگ واژه های 
ترکیبی

دوسویه

دوگانی

وصفی

اضافی

ساده
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 های سادهالف( ترکیب
رنگ/فام یک  ۀها، تکواژشوند. در گروهي از آنها به دو صورت مشاهده مياین ترکيب

ر، اي دیگکند. در دستهه بدل ميواژکند و آن را به یک رنگپایة واژگاني را همراهي مي
شود و باهم به رنگي خاص در پيوستار اي در کنار یک پایة واژگاني ظاهر ميواژهرنگ

 هاي ساده هستند:هایي از ترکيبهاي زیر نمونهواژهکنند. رنگرنگ اشاره مي

 های ساده: ترکیب54جدول 
 

 

رنگ/برنگ/همرنگ + 
 پایۀ واژگانی

 یا
 رنگ/فامپایه واژگانی + 

رنگ )سرخ(، بازرنگ )خاکستری(، برنگِ اَرزیزرنگ )سفید(، بادژفام )بنفش(، باده
رنگ رنگ )سرخ(، بوریارنگ )زرد(، پاتیلهرنگ )رنگارنگ(، بِستاماوهک )زرد(، بُژمَژه

(، رنگ )آبیرنگ )سرخ(، پَروزرنگ )سرخ(، پروینندرنگ )سبز(، پَرنونرَ)سیاه(، پَ
ای(، فام/تارفام )سیاه(، توتیارنگ )دودی/سرمهری(، تاریکرنگ )خاکستکپیک/پَ

رنگ )زرد(، رنگ )سپید(، خاکهجو )زرد(، چرمهرنگ )روشن(، برنگِجام
رنگ )سفید(، ای ـ خاکستری(، دُرفام/دُررنگ )سرخ(، دِرمَنهرنگ )قهوهخرگوش

 ِگونیخ(، رنگگونه )سرپا )زرد(، رنگِای(، رنگِرنگ )سفید(، راسورنگ )قهوهدیبه
رنگ )سرخ(، رنگ )سبز(، رویای(، روضهِچایی )سرخ/قهوهای(، رنگ)قهوه
رنگ )آبی(، سپهررنگ رنگ )سیاه(، ساررنگ )سیاه(، سایهرنگ )سیاه(، زلفزحل

ای(، رنگ )قهوهرنگ )سفید(، شاخرنگ )مسی(، سینهنجرنگ )بنفش(، سِ)آبی(، سمن
درنگ لینبَرنگ )سیاه(، شَ، شبرنگ )سیاه(، شبهرنگ )سرخ(رنگ )زرد(، شبتهشال

رنگ )سرخ(، رنگ )سرخ(، غازهرنگ )سفید(، طحالرنگ )؟(، صبح)زرد(، صافی
 رنگرنگ )سبز(، قاررنگ )سیاه(، قندیلرنگ )سیاه(، غورهرنگ )سرخ(، غالیهغنچه

فام ررنگ )سرخ(، کبوترنگ(، کامهرنگ )صدفرنگ )نارنجی(، کاسه)سرخ(، کاجیره
ای(، گَردرنگ )زرد(، گَزرنگ رنگ )قهوهای(، کوهرنگ )قهوه)خاکستری(، کُنده

فام آزاد )خاکستری(، مریخماهیرنگِرنگ )سیاه(، بهرنگ )سبز(، ماغ)سفید(، گالبی
رنگ )سیاه(، مَهفام )سفید(، میغرنگ )سفید(، رنگ/مُلفام )سرخ(، موی)سرخ(، مُل

رنگ ای(، نوررنگ )زرد(، نیرنگ )قهوهبز/آبی(، ناوهرنگ )سرخ(، مینورنگ )سمی
رنگ )آبی(، ای(، نیالبرنگ )قهوهنگرنگ )سرخ(، بَشیرنگ )سیاه(، وَهسمِ)زرد(، وَ

مردارسنگ )سرخ(، رنگِگنجشگ )زرد(، بهزبانرنگِذرو )سرخ(، بهتَرنگِبه
)زرد(، کیارنگ  ای(، خودرنگنگ )سرخ/قهوهکُرَن/کُرَند/کورنگ )نارنجی(،کُرَ

 لون )آبی(.)سفید(، کَ

 واژه + پایۀ واژگانیرنگ
 یا

 واژهپایۀ واژگانی + رنگ

ک، سبزچَلَم، سیاتیل، زردقناری، قرمز فِراری، گلمُریق )مُریق: زرد(، رَچیک، زردپَسرخ
دُرّکوهی، زردِداودی، بروکلی، صورتیفرنگی، سبزکلمتوتشورتابی، صورتی

ردجعفری، باربی، زایباربی، قهوهماری، سبزپالکی، صورتیسبزعَلی/لیلی، ِلیبنفش
 گورسرخ.
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 های اضافيب( ترکیب

از  ،عبارتي، در این دستهاند. بهنشيني دو پایة واژگاني پدید آمدهاز هم 1هاي اضافيترکيب
ر تواند به رنگي خاص داسو که مياي ساخته شدهواژهاليه رنگترکيب مضاف و مضاف

 1و ناپایگاني 2ها خود به دو دسته پایگانيواژهگونه رنگر رنگ داللو کند. اینپيوستا
 شوند.تقسيم مي

 های اضافي پایگاني پ( ترکیب
ت صورها بههایي هستند که اجزاي آنواژههاي اضافي پایگاني آن دسته از رنگترکيب
ها واژه. در ساخو این رنگاندواژه بدل شدهاند و به یک رنگمراتبي باهم ترکيب شدهسلسله

ود اليه مشهحضوري اجباري دارد و کسرۀ اضافه در ترکيب مضاف و مضاف« رنگ»تکواژ 
 هاي این ساخو به قرار زیراند:اليه(. نمونهِ+ مضاف -اسو )برنگ/رنگ + مضاف + 

 های اضافي پایگاني: ترکیب55جدول 
  

 رنگِ/رنگِ + ....... + .......به

رنگرز ِمرده )کمرنگ(، آستینِدهاندریا )آبی(، آبِرنگ(، آبِحنا )کمآبِ
(، پخته )زردشیر )نارنجی(، بهپروانه )رنگارنگ(، بدنِ)رنگارنگ(، بالِ

، توسرخ )سرخ(مرجان )سرخ(، پرتقالِبنفش(، بیخِـ  گَزیده )سرخبِه
گوسفندِمرده )سیاه ـ کوهسار )زرد(، چشمِزرشک )سرخ(، تیغِتازه

ِکبوتر )سرخ(، ِخروس )سرخ(، خونگز )زرد(، خون(، چوبِسفید
فانوس ِخر )زرد(، شمعِمرغ )زرد(، شاشِخروس )سرخ(، زردۀتخمدل

ِپاتیله جامه )سبز(، کاسۀخون )سرخ(، کاهبرگ )زرد(، کون)زرد(، غوک
ِرعنا )سرخ(، جعفری )زرد(، گُلِکبوتر )بنفش(، گُل)سیاه(، گردن

نی کاسکاجیره )نارنجی(، گُلشنبلیله )زرد(، گُلگُل ِشبنم )سرخ(،گُل
ِمُل هلو )صورتی(، گِلکافشه )نارنجی(، گُلکاغاله )سرخ(، گُل)آبی(، گُل

 پسند )بنفش(.شاه)سفید(، میناجگر )سرخ(، گُل

، «کاهبرگ»، «جامهروک»، «ميناجگر»هاي ها، ساخو نمونهدر این نوع از ترکيب
خو در سا« رنگ»اندکي متفاوت از بقيه اسو. وجود تکواژ « گزیدهبه»و « زرشکتازه»

                                                            
1. genitive  

2. hierarchical 

3. non-hierarchical 
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، «ميناجگر»ها مستتر اسو. ها اجباري نيسو و کسرۀ اضافه در آنواژهاین رنگ
ن لوب اسو. ایقوصفي م« زرشکتازه»لوب هستند و قاضافي م« کاهبرگ»و « جامهروک»

 هاي زیر بازسازي کرد:صورتتوان بهها را ميواژهرنگ
 رنگِ جگرِميناميناجگر: به 

 رنگِ جامةروکجامه: بهروک 

 کاهرنگِ برگِکاهبرگ: به 

 تازهرنگِ زرشکِزرشک: بهتازه 

 گزیدهرنگِ بهِگزیده: بهبه 

 های اضافي ناپایگانيت( ترکیب
بي با مراتصورت سلسلهها بهها ساختي ناپایگاني دارند و اجزاي آنواژهاین گروه از رنگ

به یک  i-/يـ اند، بلکه همزمان در ترکيب و همراهي با وند اشتقاقي ب نشدههم ترکي
ضور هاي پایگاني، حاليه + ي(. برخالف ترکيباند )مضاف + مضافواژه تبدیل شدهرنگ

اضافه بين اجزاي آن پنهان اسو. این ها اجباري نيسو و کسرۀ در آن« رنگ»تکواژِ 
و  i-/ي ـاند و سپس، با پيدایش وند پایگاني داشتهها در مرحلة نخسو ساختي واژهرنگ

ا در بافو هگونه ترکيباند. اجزاي اینناپایگاني شده« رنگ»شدنِ حضور تکواژ اختياري
سرۀ اي کواژهشوند، اما در بافو رنگاضافه ظاهر مياي همراه با کسرۀ واژهزباني ريررنگ

پايِ »هایي چون فتگوي روزمره ما ترکيبها مستتر اسو. براي نمونه، در گاضافه در آن
 که به کمک اسو در حالي. این نداریم« رازکلّه»و « پامرغ»ولي  ،داریم« ي رازکلّه»و « مرغ

گونه ساخته هایي که اینواژهایم. رنگساخته« رازيکلّه»و « پامرري»هاي ي رنگـ 
 اند به شرو زیراند:شده

 نيهای اضافي ناپایگا: ترکیب52جدول 
  

 پوست +.....+ ی

زرد(، پلنگی )ای )سبز(، پوستپستهپیازی )صورتی/سرخ/بنفش(، پوستپوست
الی پرتقماری )زرد(، پوستای(، پوستگرگی )قهوهسوسماری )سبز(، پوستپوست

گردویی خیاری )سبز(، پوستمرغی )سفید(، پوستتخم)نارنجی(، پوست
 اسبی )قرمز ـانگوری )سرخ(، پوست(، پوستای )سبزهندوانهای/سبز(، پوست)قهوه
 پولیشی )درخشان(.بادمجانی )بنفش(، پوستای(، پوستقهوه
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 : 52جدول ادامه 
  

گُل +...........+ 
 ی

باقلی/باقالی )دورنگ(، گلبهی )صورتی/نارنجی(، لناری )سرخ(، گلاناری/گُگُل
ای(، چناری )قهوهای(، گلزی )قهوهجوپیازی )قرمز(، گلـ سفید(، گل ای )سیاهپنبهگل

سرخی )سرخ/صورتی(، ذرتی )آبی(، گلرُزی )صورتی(، گللخاری )صورتی(، گلگُ
 گَزی )سرخ(.کِدی )نارنجی/زرد(، گُلسنگی )سبز(، گُلگل

گِل +...........+ 
 ی

 ایتپهلماشی )زرد(، گِسرخی )سرخ(، گِلای(، گِلاَرمنی )قهوهای(، گِلاَخگری )قهوهگِل
 بیابانی )سرخ(.)خاکستری(، گِل

 برگ+.........+ ی
چناری )سرخ(، نجی )سبز(، برگرَتُپاییزی )زرد(، برگبیدی )بنفش(، برگبرگ
 ای )زرد(.نیسوسنی )زرد(، برگنجدی )سبز(، برگسِبرگ

 کلّه+ ...........+ی
 قوچی )؟(.غازی )سبز/آبی(، کلّههمرغابی )سبز/آبی(، کلّاُردکی )سبز/آبی/بنفش(، کلّهکلّه
، بادمجانی )بنفش(برفی )سفید(، کلّهای(، کلّهجوزی )قهوهالماسی )سفید(، کلّهکلّه
 هویجی )سرخ(.ای(، کلّهفندقی )قهوهبرنجی )سفیدوخاکستری(، کلّهکلّه

 وسفید(.برنجی )سیاهردکی )سبز(، گردناُگردن گردن+.........+ی

 ........+یدُم+......
روباهی )سرخ(، مسفید(، دُوراکونی )سیاهمخروسی )سرخ(، دُمطاووسی )سبز(، دُمدُ
 موشی )بنفش(.مای(، دُاسبی )سرخ ـ قهوهمدُ

 ر+..............+یپَ
پرطاووسی )سبز/آبی(، پرزاغی )سیاه(، پرغازی )سفید(، پرکالغی )سیاه(، پرخروسی 

 ای(.)سرخ ـ قهوه
 ی(.بلبلی )صورتخروسی )سرخ(، چشمای )آبی(، چشمگربهببری )نارنجی(، چشمچشم ....+یچشم+.....

 ای(.الکی )قهوهشاهینی )آبی(، تخمبلدرچینی )دورنگ(، تخمتخم تخم+...........+ی
 دریایی )سبز(.حوضی )آبی(، کفکف کف+..........+ی
 ای(.ای )قهوهممهمدادی )خاکستری(، نوکنوک نوک+..........+ی
 پلنگی )زرد(.گلی )صورتی/سفید/بنفش(، پشتپشت پُشت+..........+ی
 روسی )سفید(.ای(، چوبفندقی )قهوهای(، چوبگردویی )قهوهچوب چوب+.........+ی
 بازی )سیاه ـ سفید(.کفتری )بنفش(، سینهسینه سینه+...........+ی
 گوزنی )سفید(.بزی )سرخ(، شاخ، شاخای(آهویی )قهوهشاخ شاخ+...........+ی
 مرغی )سبز ـ خاکستری(.بنگی )زرد(، گوهای )سبز(، گوهبَرّهگوه گوه+...........+ی
 دماغی )سبز(.بنگی )زرد(، اَناَن اَن+..............+ی

 .........+........+ی

بوری اری )سرخ(، آباَناَناری )سرخ/سبز(، ساقچناری )سبز(، آبای )سبز(، دانهمغزپسته
بزی )سیاه(، پامرغی )زرد(، مگسی )سبز(، پاچهغروبی )سرخ(، بالای(، آفتاب)قهوه

مرغی )؟(، راهنمایی )سرخ(، چسشکاری )سبز(، چراغخروسی )سرخ(، جامهتاج
ای(، گاوی )قهوهندهری )سرخ(، دَخَدریایی )سبز(، خونای(، خزهرُسی )قهوهخاک
شانی آتشفرانگشتی )سرخ(، سنگرتاری )زرد(، سَچناری )آبی(، زَ، زاقکوهی )آبی(سایه

(، شیری )نارنجیشقی )سیاه(، موگاوی )کرنگ(، یالمَفیلی )سفید(، کاغذای(، عاج)قهوه
 ای(.کاری )سفید/آبی/قهوههنهکُ
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، «پوليشيپوسو»، «رروبيآفتاب»هاي ها ساخو نمونهدر این نوع از ترکيب
« زرتاري»و « رروبيآفتاب»اندکي متفاوت از بقيه اسو. « زرتاري»و « ایيراهنمچراغ»

ي هستند. ترکيب وصف« راهنمایيچراغ»و « پوليشيپوسو»لوب هستند و قترکيب اضافي م
لحاظ رابطة جزء دوم نيز، به« گردن +..........+ ي»و « کلّه +.........+ ي»هاي بنديدر دسته

ها جزء دوم واژهشود. در گروهي از این رنگمشاهده مي با جزء اول، دو گونه داده
که در گروه دیگر جزء دوم صفتي اسو رازي. درحالياليهِ جزء اول اسو، مانند کلّهمضاف

 الماسي.براي توصيب جزء اول، مانند کلّه

 های وصفيث( ترکیب
اشاره شود و به رنگي خاص واژه با صفتي همراه ميیک رنگ 1هاي وصفيدر ترکيب

هاي کانوني و واژهها با همة رنگواژه + صفو(. بعضي از این صفوکند )رنگمي
اي دیگر هاي کانوني، و دستهواژهروند، گروهي تنها با رنگکار ميناکانونيِ زبان فارسي به

 سوخته،اي/زرشکي/فندقي/سياه/نارنجيها مانند قهوهبا تعداد محدودي از رنگ
اسو هها آمدهایي از این صفومذابي. در جدول زیر نمونهربا و مسيدلخفه، بنفشِصورتي

هاي رکرشده ها تنها صفوواژه)الزم به رکر اسو که در این جدول و در شمارش رنگ
د. یي دارناهاي فارسي همواژهها با تمام رنگاند. بيشتر این صفوشدهدرنظر گرفته

اي فارسي بسيار بيشتر از هزاروششصد هواژهتوان گفو تعداد رنگصورت، ميدراین
 هاي اشتقاقي هستند(:واژهمراتب بيشتر از رنگهاي ترکيبي بهواژهواژه و رنگرنگ

 های وصفي: ترکیب53جدول 
 

براق، مات، نیممتند، نیسیر، نیمرنگ، تیره، روشن، سیر، تند، تیز، تلخ، ترش، شیرین، نیمرنگ، نیمپررنگ، کم
زنگی، جیغ، یواش، مات، کدر، تار، چرکتاب، چرک، کثیف، براق، درخشان، پررنگ، نیمهروشن، نیمنیمه

خور، متالیک، خام، پخته، سوخته، سوز، کال، رسیده، باز، رخشان، تابان، تابیده، شفاف، زالل، صاف، صیقل
، آرام، مالیم، بسته، زنده، مرده، خاموش، کهنه، تازه، نو، غلیظ، رقیق، نازک، تنک، خالص، خالی، یکدست

حال، خفه، پریده، کممعتدل، متوسط، وسط، ملیح، لطیف، گرفته، دخترانه، مردانه، پسرانه، زنانه، بیرنگ، رنگ
غمناک، گرفته، افسرده، شاد، فانتزی، هنری، سفارشی، کالسیک، ساده، مجلل، جلف، زننده، دلربا، جذاب، 

یق، پژمرده، آشفته، شوریده، دیوانه، پیر، جوان، خسته، ناز، محو، مهی، سرد، گرم، خنک، خنثی، معمولی، عم
 شسته.ودمدوش، یالرفته، دودزده، لکجهنمی، مذابی، سوز، رنگ

                                                            
1. descriptive  
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 های دوگانيج( ترکیب
عنوان عنصري ها واو عطب بههایي هستند که در آنیا عطفي واژه 1هاي دوگانيترکيب

اني را به هم متصل کرده و صورت آشکار و پنهان، دو پایة واژگبه ،پيونددهنده
ها به سه گروه بسيط، مشتق و مکرر واژهگونه رنگاسو. ایناي جدید ساختهواژهرنگ

 شوند:تقسيم مي

 های دوگاني: ترکیب50جدول 
  

های دوگانی ترکیب
 بسیط

( ومیش )خاکسترییکشنبه )چندرنگ(، گرگمهتاب )چندرنگ(، شنبهآفتاب
 سفید.اهمشکي، سیوسفید، سفیدسرخ

 
 
 

 های دوگانیترکیب
 مشتق

شیر+ )و( + ....... 
 + ی

ای(، شیرشکری شیربرنجي )سفید(، شیرچایي )قهوه
ای(، شیرعسلي )زرد(، )سفید(، شیرشکالتي )قهوه

 ای(، شیرکارامليای(، شیرفندقي )قهوهای )قهوهشیرقهوه
ای ای(، شیرنسکافهای(، شیرکاکائویي )قهوه)قهوه
 ای(.)قهوه

چای + )و( + 
 ...... + ی

شکالتي عسلي )سرخ(، چایدارچیني )سرخ(، چایچای
 ای(.ای )قهوهنسکافهای(، چای)قهوه

..... + )و( + ..... 
 + ی

آالپلنگي )رنگارنگ(، آبرنگي )رنگارنگ(، ابروبادی 
نمکي )خاکستری(، جوگندمي )سفید(، فلفل

روشني )خاکستری(، کاهگلي )زرد(، تاریک
وغباری )زرد(، سِکاهَني )سرکه + خاکستری(، خاک)

ای )زرد(، ماسهووالکلي )سرخ(، شنآهن: دودی(، الک
 دوغي )گلي + دوغي: صورتي(.گل

های دوگانی ترکیب
 مکرر

شاخ بهشاخ/شاخمخالی )چندرنگ(، شاخغازمغازی/غازماغازی )چندرنگ(، خط
نقش النۀ زنبور(، گلمنگلی چشمه )برنگ و )چندرنگ(، چلچل )دورنگ(، چشمه

رَزان گلی )چندرنگ(، زَرزَری )زرد(، رَزانگلی/گلگل/گلی)چندرنگ(، گل
گونه گون/گونه)چندرنگ(، زردوزار )زرد(، زردوزالق )زرد(، گوناگون/گونه

بارنگ )چندرنگ(، ووارنگ/رنگ)چندرنگ(، لونالون )چندرنگ(، رنگارنگ/رنگ
 رنگی )چندرنگ(.رنگی/رنگرنگی

                                                            
1. dvandva 
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 های دوسویهچ( ترکیب
 واژه با هم ساختهرنگهایي هستند که از ترکيب دوواژهیا بدل رنگ 1هاي دوسویهترکيب

واژه هستند و هر کدام به یکي ها هر دو پایة واژگاني رنگاند. در این نوع از ترکيبشده
یي به رنگ امهاي کانوني در پيوستار رنگ تعلق دارند، اما در هواژههاي رنگاز خانواده

لحاظ شود. بهواحدي اشاره دارند که در مرز دو رنگ به چشم گویشوران ادراک مي
بين هر دو نوسان  ؛هاي هر دو رنگ اسوین رنگِ خاصِ مرزي داراي ویژگيا ،فيزیکي

ها در حوزۀ رنگ واژهشود. بيشتر این رنگدارد و به کمک هر دو رمزگذاري واژگاني مي
صورت پراکنده مشاهده هاي دیگر نيز بهربرد دارند، اما در بافوموي زنانه و اسب کا

واژه اند، هر دو رنگآمده 15طورکه در جدول ها، هماناند. در این نوع از ترکيبشده
 ناکانوني:  هاي کانوني وواژهتوانند کانوني باشند، ناکانوني باشند و یا ترکيبي از رنگمي
 سبزآبي← نوني واژۀ کاواژۀ کانوني + رنگرنگ 

 شيريآبي← واژۀ ناکانوني واژۀ کانوني + رنگرنگ 

 فندقيمسي← واژۀ ناکانوني واژۀ ناکانوني + رنگرنگ 

 واژهواژه + رنگهای دوسویه: رنگ: ترکیب51جدول 
  

 آبی + .............
صدفی، یتوسی، آبپاستلی، آبیدودی، آبیخاکستری، آبیبنفش، آبیشیری، آبیآبی
 یخی.یاسی، آبیعسلی، آبیآبی

 ارغوانی + ........
ای، قهوهقرمز، ارغوانیدودی، ارغوانیخاکی، ارغوانیشرابی، ارغوانیارغوانی
 جوهری.صورتی، ارغوانیارغوانی

 موشی.گرگی، ابلقکهر، ابلقکرنگ، ابلقسمند، ابلقابرش، ابلقنیمهابرش، ابلقابلق ابلق + .............
 ای، بژتنباکویی، بژدودی، بژشنی، بژپالتینه، بژشکالتی، بژعروسکی، بژاستخونی.بژقهوه بژ + ...............

 بنفش + ..........
صدفی، فشصورتی، بنشیری، بنفشسرخابی، بنفشزرشکی، بنفشبنفشابی، بنفش

 نشی.بالشپاستلی، بنفنیلی، بنفشطالیی، بنفشکبود، بنفشعنابی، بنفشبنفش
 توسیابی، توسیژ. توسی + ...........
 طالیی.عسلی، حناییشرابی، حناییدودی، حناییحنایی حنایی + ...........

 خاکستری + .....
سلی، عصدفی، خاکستریسفید، خاکستریدودی، خاکستریخاکستربژ، خاکستری

 کبود.قرمز، خاکستریطالیی، خاکستریخاکستری
 نارنجی.ای، زردزردپاستلی، زردسبز، زردحنایی، زردقهوه .زرد + ...........

 

                                                            
1. appositive 
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 : 51جدول ادامه 
  

 زیتونی + ..........
عسلی، ونیشنی، زیتطالیی، زیتونیای، زیتونیقهوهقطبی، زیتونیدودی، زیتونیزیتونی
 شکالتی.یاسی، زیتونیپالتینی، زیتونیزیتونی

 سبز + .............
تلی، سبزخاکستری، سبزخاکی، سبزخنگ، سبزدودی، سبززرد، سبزآبی، سبزپاس

 سبزشیری، سبزصدفی، سبزعسلی، سبزعنابی، سبزفندقی، سبزطالیی، سبزیخی.
 کبود، سرخ خنگ.ای، سرخقهوهچرمه، سرخسرخ سرخ + .............
 سمندگرگی، سمندزغالی، سمندیزیدی. سمند + ............

 سفید + ............
فی، دبنفشه، سفیدسبز، سفیدآبی، سفیداکلیلی، سفیدتوسی، سفیدخاکستری، سفیدصدسفی

ای، سفیدصورتی، سفیدطالیی، سفیدگردویی، سفیدلیمویی، سفیدنعنایی، سفیدنقره
 سفیدیاسی.

 شرابی + ...........
خاکی، بنفش، شرابیبادمجانی، شرابیانگوری، شرابیارغوانی، شرابیشرابی
 عنابی.شکالتی، شرابیشرابیسیکلمه، شرابی

 شکالتی + ........

زیتونی، یدودی، شکالتدارچینی، شکالتیتنباکویی، شکالتیارغوانی، شکالتیشکالتی
عسلی، طالیی، شکالتیصدفی، شکالتیشیری، شکالتیبلوطی، شکالتیشاهشکالتی
گردویی، تیالکنفی، شککاکائویی، شکالتیکاراملی، شکالتیفندقی، شکالتیشکالتی
 یخی.یاقوتی، شکالتییاسی، شکالتیای، شکالتینسکافهمسی، شکالتیشکالتی

 صورتی + .........
، بنفشنارنجی، صورتیشیری، صورتیارغوانی، صورتیصدفی، صورتیصورتی
عنابی، پاستلی، صورتیخنگ، صورتیخاکی، صورتیعسلی، صورتیصورتی
 یاسی.صورتی

 .....فندقی + ......
ی، شرابزیتونی، فندقیدودی، فندقیتنباکویی، فندقیبادمجانی، فندقیفندقی
کاراملی، عنابی، فندقیعسلی، فندقیطالیی، فندقیشکالتی، فندقیفندقی
 یاسی.ای، فندقینسکافهماهگونی، فندقیفندقی

 قرمز + .............
ای، ، قرمزطالیی، قرمزقهوهقرمزارغوانی، قرمزسرخابی، قرمزسیکلمه، قرمزصورتی

 قرمزکبود، قرمزنارنجی.

 ای + .........قهوه
عسلی، ایزیتونی، قهوهایدودی، قهوهایخاکستری، قهوهایبژ، قهوهایقهوه
 نارنجی.ایقرمز، قهوهایطالیی، قهوهایقهوه

 عسلی + ...........
یاسی، ییخی، عسلی، عسلیتنباکویزیتونی، عسلیشکالتی، عسلیدودی، عسلیعسلی
ای، نقرهتوسی، عسلیای، عسلینسکافهخاکستری، عسلیسبز، عسلیبژ، عسلیعسلی
 کاهی.کاراملی، عسلیعسلی

 ماهگونی.خاکی، عنابیبلوطی، عنابیعنابی عنابی + ...........

 کبودآسمانی، کبودطالیی، کبودنیلی. کبود + ............

 ..کرم + ...........
ای، قهوهطالیی، کرمصورتی، کرمشکالتی، کرمدودی، کرمبژ، کرماستخونی، کرمکرم
صدفی، ای، کرمنخودی، کرم نقرهنارنجی، کرمگلی، کرمکاهی، کرمکاراملی، کرمکرم
 زیتونی.مرواریدی، کرمکنفی، کرمپالتینه، کرمعسلی، کرمکرم
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 : 51جدول ادامه 
  

 .کُرنگ + .........
آلویی، آلبالویی، کرنگگیالسی، کرنگبور، کرنگبلوطی، کرنگابرش، کرنگکرنگ
 ای.شیرقهوهمسی، کرنگکرنگ

 بلوطی، کهرگیالسی.کهرآهویی، کهرآلبالویی، کهربلوطی، کهرخرمایی، کهرشاه کَهَر + ..............

 گردویی + ........
التی، شکزیتونی، گردوییگردویی دودی،جنگلی، گردوییپالتینه، گردوییگردویی
 ای.نسکافهفندقی، گردوییعسلی، گردوییگردویی

 مسی + ............
ی، شکالتفندقی، مسیعسلی، مسیپرتقالی، مسیشرابی، مسیطالیی، مسیمسی
 مرواریدی.مسی

 نارنجی + ..........
، طالییکرم، نارنجیرنجیای، ناقهوهقرمز، نارنجیصورتی، نارنجیزرد، نارنجینارنجی
 عسلی.نارنجی

 دودی.ایپالتینه، نقرهاییخی، نقرهایخنگ، نقرهنقرابی، نقره ای + ..........نقره
 مرجانی.مگسی، نیلهگلگون، نیلهسرخون، نیلهابرش، نیلهنیله نیله + ...............
 .کریستالیقطبی، یخیزیتونی، یخییخی دودی،خاکستری، یخیآبی، یخییخی یخی + .............
 مز.قریاسی، بادمجانیای، بادمجانیقهوهشرابی، بادمجانیانگوری، بادمجانیبادمجانی بادمجانی + .......

 دودی + ...........
ای، نقرهخاکستری، دودیای، دودیجیوهای، دودینسکافهزیتونی، دودیدودی
 عنابی.دیگردویی، دوطالیی، دودیدودی

 دودی.کی، کنفیعروسکاراملی، کنفیزیتونی، کنفیابریشمی، کنفیاستخونی، کنفیکنفی کنفی + ...........

.......... + .......... 
روناسی، طالیی، الکیسفید، گردوییسربی، بورگندمی، زنگاریآسمانی

خنگ، ابرش، مگسگشرابی، گلرنبژ، بلوندپالتینه، ابرشبادمجانی، مرجانیماهگونی
 عنابی.خوکی، زرشکیدودی، کالباسیپیس، هماهما

واژه گرنهاي دوسویه از امکان ترکيب سهزبان در ساخو ترکيبگویشوران فارسي
 اند:هاي پيرامون خود ساختههاي زیر را در توصيب پدیدهواژهاند و رنگنيز بهره جسته

 واژهواژه + رنگرنگواژه + های دوسویه: رنگ: ترکیب56جدول 
  

 سبز + آبی + ........
، ایفیروزهزمردی، سبزآبیخاکستری، سبزآبیاقیانوسی، سبزآبیسبزآبی
 غازی.کلّهدریایی، سبزآبیکفکبود، سبزآبیقشقایی، سبزآبیسبزآبی

 + ........ + .......
....... 

دودی، زیتونیالتیبورآفتابی، زردکبودآسمانگونی، شکبلوندبژپالتینه، بلوند
فید، سابرشکهربایی، نیلهعسلیایزیتونی، قهوهدودیایخاکستری، قهوهایقرمزقهوه

 کهر.ابرشنیله

ن در هاي جهاهاي کانوني در توصيب پدیدهواژهمانند رنگ «سبزآبي»در زبان فارسي 
ختي ود سااینکه خ وجود واژه، باهاي گوناگون بسيار پرکاربرد اسو. این رنگبافو
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هاي دوسویه شرکو شود و در ساخو دیگر ترکيباي واژگاني ميدوسویه دارد، پایه
هاي صورت ترکيب وصفي با بيشتر صفوواژه بهبراین، کاربرد این رنگکند. عالوهمي

ساز، از جمله پررنگ/کمرنگ، تيره/روشن، جيغ/یواش، مالیم/سير و... مشاهده واژهرنگ
بياني  یا بهاي واژهرنگ يعنوان واحدرا به« سبزآبي»زبانان د فارسيرسنظرميشود. بهمي

ا هاي جهان پيرامون خود بگيرند و در توصيب پدیدهواژۀ کانوني درنظر ميرنگ دیگر،
 برند.بسامد بسيار باال از آن بهره مي

 ایوارهای/جملهجمله. ترکیب شبه3ـ5ـ0
ه تاکنون ک هاي نحويه نسبو به دیگر ترکيبواژه در زبان فارسي وجود دارد کیک رنگ

فيد )س« شيردرقَرابه»واژۀ ایم، ساخو ترکيبي متفاوتي دارد. رنگها اشاره کردهبه آن
باشد که فعل آن حذف مي« شير در قرابه اسو»شدۀ جملة آبي( صورت کوتاهبهمایل
نگ اسو که در آن اي تدار با دهانهاي بزرگ و شکمبه معني شيشه« قرابه»اسو. شده

داشتند. گویشوران با دیدن شير در آن مایعاتي از جمله شراب، سرکه و شير را نگه مي
اي نو از خانوادۀ سفيد براي توصيب جهان پيرامون خود واژهاي، رنگظرف شيشه

 در شير يجامه دارد چاکها تو هواي در»اند، مانند شعر زیر از محمدقلي سليم: آفریده

 (.2171: 17، جلد 1151نامه دهخدا، )لغو« حي صبقرابه

 سازی. کوتاه0ـ5ـ0
هاي ترکيبي و اشتقاقي زبان فارسي، در زیرساخو بعضي از واژهدر بازنگري رنگ

، 1هجایيسازي که بر پایة بازتحليلِشود. این کوتاهميها نوعي کاهش دیدهواژهرنگ
کند که اي را خلق ميواژه گيردآميزش یا حذف واحدي واجي یا تکواژي صورت مي

هایي اژهوهاي زیر رنگباشد. نمونهتواند به رنگي خاص در پيوستار رنگ اشاره داشتهمي
 اند: سازي ساخته شدههستند که بر اساس فرایند کوتاه

 

 

                                                            
1. resyllabification 
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 سازی: کوتاه57جدول 
  

 بازتحلیلِ هجایی
بی )توسی آیفش + آبی(، توسبی )بنآای + آبی(، بنفشبی )نقرهآ)سبز + آبی(، نقر بیآسبز

 بی )شورت + آبی(.آ+ آبی(، شورت

 آمیزش
خنگ )مگسی + خنگ(، توسیژ )توسی + بژ(، خاکستربژ )خاکستری + بژ(، مگس

ای وماسهای + خنگ(، کَلون )کبود + لون(، سِکاهَنی )سرکه + آهنی(، شنخنگ )نقرهنقره
 دوغی )گلی + دوغی(.ای(، گل)شنی + ماسه

 حذف

درقفایی(، عباسی خارشتری(، بهاری )بهارنارنجی(، قفایی )زبانگلخاری )گل
ولی تیل(، مگنایمنی(، سیاتیل )سیاهشکاری(، ایمنی )کالهعباسی(، شکاری )جامه)الله

)مگنولیایی(، چینچیلی )چینچیالیی(، ماهگونی )ماهاگونی(، قزّاقی )آجرقزّاقی(، نیلفری 
رنگ(، گورسرخ )گورخرِ سرخ(، هَروانی ، کرنگ )کوه)نیلوفری(، زعفری )زعفرانی(

(، کدوییکِدی )گلای(، تگری )تگرگی(، امری )امرایی(، گُلای(، فاختی )فاخته)هروانه
 شیرازی(، گیلی )گیالنی(.چناری(، شیرازی )می/شرابساقچناری )ساقه

 ساختهای گُمواژه. رنگ0-2
گيري مواجه شد که ساختي گم داشتند و تصميم هایيواژهنگارنده در پژوهش خود با رنگ

 ها به شرو زیراند:واژهها دشوار بود. این رنگبندي آنبراي دسته

 ساختهای گُمواژه: رنگ58جدول 
 

ای(، یوری )؟(، زیپو )زرد(، سرآوند )زرد(، شاماله )قهوهوسفید(، پَیای(، باباقوری/باباغوری )سیاهاَربی )قهوه
 زرد(، قَوی )خاکستری(، مَلماز/مَلمیز )زرد(، یِکران )نارنجی(.شِواقِشکا )

 گیری. بحث و نتیجه1
واژي به دو گروه بسيط و ريربسيط لحاظ ساخوتوان بههاي زبان فارسي را ميواژهرنگ
 %77هاي فارسي بسيط هستند و بيش از واژهبندي کرد. درصد بسيار کمي از رنگتقسيم

يِ زبانان به دو روش صرف، اشتقاقي یا ترکيبي دارند. فارسيها ساختي ريربسيطآن
ه از هاي اشتقاقي آن دستواژهکنند. رنگسازي ميواژهپسوندافزایي و ترکيب نحوي رنگ

اند. این اي واژگاني ساخته شدههایي هستند که با افزودن یک پسوند اشتقاقي به پایهواژه
واژۀ پایه، به کمک آن وند اشتقاقي به رنگي ها، بدون درنظرگرفتن ساخو دروني واژه

ساز فارسي عبارتند از ل ي، ل ه، ل واژهخاص در پيوستار رنگ داللو دارند. وندهاي رنگ
واشتقاق هایي هستند که در نتيجة ترکيب یا ترکيبهاي ترکيبي واژهواژهگون و ل ین. رنگ

ن کنند. ایي خاص اشاره مينظر گویشوران به رنگاند و بهواژه بدل شدهبه یک رنگ
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شوند: ساده، اضافي، وصفي، ها ساختي نحوي دارند و به پنج گروه تقسيم ميواژهرنگ
 دوگاني و دوسویه. 

 کند و آن راتکواژه رنگ/فام یک پایة واژگاني را همراهي مي ،هاي سادهدر ترکيب
شود واژگاني ظاهر مياي در کنار یک پایة واژهکند و یا رنگواژه تبدیل ميبه یک رنگ

ضاف م نشيني دو پایة واژگانيِهاي اضافي از همو باهم به رنگي خاص اشاره دارند. ترکيب
اند یا ناپایگاني. در ها یا پایگانيواژهگونه از رنگاند. ایناليه ساخته شدهو مضاف

به یک  و اندمراتبي با هم ترکيب شدهصورت سلسلههاي پایگاني اجزاي واژه بهترکيب
 صورتهایي که ساختي ناپایگاني دارند اجزا بهواژهاند، اما در رنگواژه بدل شدهرنگ

 ـاند، بلکه همزمان در ترکيب و همراهي با وند اشتقاقي مراتبي با هم ترکيب نشدهسلسله

مراه واژه با صفتي ههاي وصفي یک رنگاند. در ترکيبواژه تبدیل شدهي به یک رنگ
 کند. ه رنگي خاص اشاره ميشود و بمي

عنوان عنصري ها واو عطب بههایي هستند که در آنهاي دوگاني واژهواژهرنگ
اي واژهصورت آشکار و پنهان دو پایة واژگاني را به هم متصل کرده و رنگپيونددهنده به
واژه رنگهایي هستند که از ترکيب دوواژههاي دوسویه رنگاسو. ترکيبجدید ساخته

 ـواژه در فارسي اند. از ميان هزاروششصدوچهار رنگواژه باهم ساخته شدهرنگیا سه
واژه ساختي بسيط وچهار رنگتنها چهل ـساخو واژۀ گمبدون درنظرگرفتنِ ده رنگ

مانده هاي ريربسيط باقيواژه از این واژهدارند و مابقي ريربسيط هستند. هشتصدوده رنگ
اند. هاي نحوي ساخته شدهها بر پایة ترکيبپنجاه عدد از آناشتقاقي هستند و هفتصدو

ها ساختي اشتقاقي آن %50/50هاي فارسي بسيط هستند، واژهرنگ %75/2توان گفو مي
هاي اژهومانده ترکيبي هستند. زایایي و بسامد ساخو صرفي رنگباقي %70/50دارند و 

و  ق و ترکيب با اختالفي ناچيز زایاترینمشاهده اسو. اشتقافارسي در نمودارهاي زیر قابل
 هاي فارسي هستند.واژهپربسامدترین فرایندها در ساخو رنگ
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