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تقابل واژههای هیجان و شناخت در لغتنامههای زبان فارسی 
 

  
 
 

  

هدف: این تحقیق در پی آن بود تا واژههــای مرتبـط بـا هیجـان و شـناخت را در لغتنامـههای 
معتبر زبانفارسی (معین، عمید و معاصر فارسی امروز) و نسبتهای خوشایندی/ناخوشایندی، 
ــه مـورد مطالعـه ایـن  جسمی/غیرجسمی و رایج/غیررایج این واژهها را تعیین کند. روش: نمون
تحقیق، کلیه ورودیهای درج شده در لغتنامههای سه گانه بود. با اســتفاده از نظـر تخصصـی 
ــاظ  سه روانشناس مستقل و یک زبانشناس به عنوان معیار سنجش و با ارزیابی واژهها به لح
اهداف تعیین شده، ویژگیهای کیفی و توصیفی واژهها اســتخراج گردیـد. یافتـهها: جنبـههای 
ــناخت) متفـاوتاند و در تقـابل بـا  عناصر روانشناختی مورد هدف در این مطالعه (هیجان و ش
یکدیگر قرار دارند. نتیجهگیری: یافتهها با توجه به نظریههای روانشناختی و از نگاه فرهنـگی 

مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
 

کلید واژهها: هیجان، شناخت، لغتنامه، زبان، فارسی 
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گروه زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس 
  

مقدمه1 
ـــان و شــناخت، یکــی از اهــداف  ارتبـاط بیـن دو حـوزه هیج
ــه در دهـه گذشـته در زمینـه روانشناسـی  تحقیقات متعددی است ک
سـامان داده شـده اسـت (تـیزدیل، 1380، ترجمـه فارسـی). بـه نظــر 
میرسد با روشنسازی ارتباط این دو حوزه، میزان مشکالت نظــری 
ــن زمینـه  کاهش یابد و رهنمودهای عملی و درمانی فزونتری در ای

ارائه شود. 
پزشکان چین باستان بر این بــاور بودنـد کـه انسـان چـهارگونـه 
هیجان پایهای دارد؛ خشم، شادی، اندوه و ترس. آنها ایــن هیجانهـا 
را با کارکردهای کبد، قلب، ریـه و کلیـهها ارتبـاط میدادنـد. طـب 
یونانیان باستان نیز ماهیت انسان را چون سازهای دارای چــهار عـامل 

_____________________________________________
ــان کـارگر جنوبـی، بیمارسـتان روزبـه، مرکـز تحقیقـات روانپزشـکی و  1 - نشانی تماس: تهران، خیاب

روانشناسی. 
E-mail: H.Kaviani@usa.com

ــهار  پایهای؛ آتش، هوا، زمین (خاک) و آب میدیدند که بر آن، چ
ـــراوی (تندخــو)3 ، دمــوی (خــوش بیــن)4، ســوداوی  مـزاج صف
(مالیخولیایی)5 و بلغمی (خوشرو) 6 (همراه با آمادگیهــای هیجـانی 
متفاوت) اســتوار اسـت.2 ویلیـام جیمـز7 (1884) دیـدگاه دارویـن و 
ــرد و دربـارۀ هیجـان یـک نظریـه فـیزیولوژیـک  دکارت را جمع ک
مفصل ارائه داد. به عقیده او هیجــان همـان احسـاس تغیـیرات بدنـی 
است که در پی ادراک واقعیت رخ میدهد. در این گزاره به ارتباط 
ــت) و هیجـان اشـاره شـده اسـت. جیمـز  بین شناخت (ادراک واقعی
(1890) ارتبـاط احسـاسهای ذهنـی و حالتهــای فــیزیولوژیــک 
ــه نظـر او ایـن تغیـیرات و واکنشهـا  برانگیختگی را تأیید میکند. ب
ــاس میشـود و  بهعنوان تجربه هیجانی در حیطه کورتکس مغز احس
دریافت محرکهای هیجانی به تغییرات عروقی نهان و واکنشهای 

_____________________________________________
2- Critchley 3 - choleric
4- sanguine 5 - melancholic
6- phlegmatic 7- William James
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ماهیچهای پوشیده منجر میگردد. به دیگر سخن، تجربه هیجــان بـه 
تنـهایی همـان درک آگاهانـه پاسـخ فـیزیولوژیـک اسـت (جیمــز، 
ــان هیجانهـا  1884). از قرن نوزدهم به بعد، نقش مغز در تجربه و بی
آشکارتر شده است؛ واقعیتی که در قرن بیستم پیچیدگیهای شایان 

توجهی را آشکار ساخت. 
از دیدگاه فلسفی، دکارت شش هیجان اولیه را مطرح میسازد؛ 
تحسین1، عشق، نفــرت، کشـش2، خوشـی و غـم. از نظـر دکـارت، 
آمیزه این شــش هیجـان، احسـاسها و هیجانهـای فرعـی دیـگر را 

سبب میشود (به نقل از لیپر3، 1965). 
ــاعی5 تـأکید  داروین3 (1872) بر نقش هیجانها در ارتباط اجتم
ــا کـه بـرای گونـههای  میکند و معتقد است که بیان ارادی هیجانه
ــه حیـاتی دارد، بـه طـور انتخـابی بـرای برطـرف کـردن  عالیتر جنب
ــوط بـه ارتبـاط اجتمـاعی، تکـامل یافتـه اسـت. بـه نظـر  نیازهای مرب
اسپنسر6 (1855) و وونــت7 (1907) هیجانهـا برآمـده از آگاهـی و 

فرآیند شناختی هستند. 
هرچند نظریــه دوقطبـی تاریخچـهای طوالنـی دارد، امـا لنـگ8، 
ــاتبرت10 (1990) تمـامی انـواع هیجـان را در دو مقولـه  برادلی9 و ک

تقسیمبندی کردند: 
دسته اول، هیجانهایی که با رفتارهای روی آوری، دلبسـتگی و 
تمـایل همـراه اسـت؛ دسـته دوم، شـامل هیجانهـایی  کـه در قــالب 
ـــن  رفتارهـای اجتنـابی، کنـار کشـیدن و فـرار دیـده میشـوند. از ای
ــرای عمـل»11 اسـت و لـذا آنـها را  دیدگاه، هیجان نوعی «آمادگی ب
میتـوان در قـالب هیجانهـای مثبـت (خوشـایند) مـــانند شــادی و 
نـیرومندی و  هیجانهـای منفـی (ناخوشـایند) مـانند غـم، خشـــم و 
چنــدش طبقــهبندی کــرد. لنــگ و همکــــاران (1990) دو بُعـــد 
برانگیختگی12 و جاذب بودن13 را از جنبه خوشایندی/ ناخوشایندی 
هیجانها قابل تفکیک میدانند و معتقدند هیجانهای مثبت و منفــی 
هر دو میتوانند در دو سوی محورهای برانگیختگی و جاذب بــودن 
مشاهده شوند (بــرای اطالعـات بیشـتر مراجعـه کنیـد بـه کاویـانی و 

همکاران، 1998). 
ــاوش در زمینـه ارتبـاط فرهنـگ و  تاکنون در کشور ما، برای ک
ــده کـه عمدتـاً  بـر  موضوعات روانشناختی تالشهای پراکندهای ش
ــت. در برخـی از ایـن  تحلیل گفتمان14 و روش کیفی مبتنی بوده اس

مطالعات با مراجعه به فرهنگ عموم (عامه) ســعی شـده اسـت تـا بـا 
نگاه به کاربرد آئینها و خرافهها، برخــورد فرهنـگی بـا موضوعـاتی 
نظیر بیماری روانی و شناخت آن کشف شود. در یکی از پژوهشها 
ــده  به موجودات خیالی و غیرواقعی مانند آل و امالصبیان پرداخته ش
است (داویدیان و ساعدی، 1344). همچنیــن کـاوش در اسـاطیر بـه 
ــا روانشناسـی مرضـی از جملـه  عنوان عناصر فرهنگی و ارتباط آن ب

کارهایی بوده که صورت گرفته است (داویدیان، 1344).1 
ــرون متمـادی  یکی از منابع غنی که عناصر فرهنگی را در طی ق
ــوظ مـیدارد، فرهنگهـای لغـات یـا لغتنامههاسـت.  در خود محف
ــههای مـهمی در اختیـار  مطالعه لغتنامهها میتواند زمینه و درونمای
ــه دوره  محققان قرار دهد. سابقه فرهنگنویسی در زبانهای ایرانی ب
ــم» و  ساسانی بر میگردد. در همان زمان دو فرهنگ به نامهای «اوئی
ــگ پـهلوی تدویـن شـد. بـه نظـر میرسـد سـابقۀ  «مناخنای» یا فرهن
لغتنامهنویسی به زبان فارسی به قرن پنجم هجری برگردد. فرهنگ 
ــت یـا جامعـه در دوره  مجموعه نظامدار عناصر کالمی یک قوم، مل
زمانی معین است. عناصری که برای سختن گفتن، نوشتن یــا هـر دو 
به کار میرود، در میان افراد ارتباط ایجاد میکند و انتقال تجــارب، 

احساسات و دریافتها را ممکن میسازد. 
ــاصر  از نظـر زبانشناسـی، واژگان زبـان در واقـع فهرسـتی از عن
ــهعنوان  معنـادار مفـهومی هسـتند کـه در ذهـن همـه گویشـوران و ب
بخشی از دانش زبانی، در فرآیند جملهسازی و مفهومگردانی بهکار 
ـــــون15، 1994). بررســــی واژگان در  گرفتـــه میشـــوند (اتکینس
گنجینــههای لغــت فارســی، احتمــــاالً میتوانـــد آشـــکارکننده 
نگرش،تفکر و درونمایه ذهنی استفادهکنندگان از آن زبان باشد. تا 
ــاوش در مجموعـه گسـترده واژگان  کنون هیچ گزارشی مبتنی بر ک
فارسی که دارای بار هیجانی (احساسی) و عاطفی باشد، منتشر نشده 
ــن در حـالی اسـت کـه واژگان یـک زبـان بـه گنجینـهای  است. ای
میماند که بررسی آن میتواند مفاهیم گرانبهایی را آشکار سازد.  

_____________________________________________
1- admiration 2 - desire
3- Leeper 4- Darwin
5- social communication 6 - Spencer
7- Wundt 8 - Lang
9- Bradley 10 - Cuthbert
11- action disposition 12 - arousal
13- interest 14 - Discourse analysis
15- Atchinson
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ــا و اندیشـمندان  ارتباط روان و تن، یک مفهوم دیرپاست. حکم
شرق و غرب درباره تأثیر متقابل روان و تن یا جان و جســم فـراوان 
گفتهاند که شاید در این اشاره موالنا جاللالدین به خوبــی منعکـس 
شده باشد «تن ز جان و جان تن مستور نیست». به نظـر میرسـد بیـن 
ــم اختاللهـای هیجـانی و مـیزان بیـان2 کالمـی  جسمی کردن1 عالئ
(شناختی کردن احساس) یک نسبت معکوس وجــود داشـته باشـد؛ 
ــاس و هیجـان را بیشـتر  یعنی هرچه فرهنگ جلوی بیان کالمی احس
بگیرد و اجازه ندهد فرد به شکل شناختی آن را بیان کند (مثالَ آنرا 
ــتر  قومی «پررویی» و «بیحیائی» تلقی کند)، احتماالً بروز عالیم بیش
جسمانی خواهد بود. شواهد حاکی از آن اســت کـه در کشـورهای 
شرقی، جسمیکردن بیشتر است (کلینمــن3 و کلینمـن، 1985). در 
واقع، اگر فرهنگ دارای الگوی رفتاری واپسران4 باشد، یعنی بیان 
ــد، نهتنـها عالیـم بـه صـورت  آشکار احساس و افکار را تشویق نکن
ــرد؛  جسمانی ابراز میشوند، بلکه کالم از اعضای بدن کمک میگی
ــرای  مثـالً بـرای افسـردگی، واژههـای دلگرفتـگی و دلسـردی و ب
اضطـراب، دسـتپـاچـگی یـا دلـهره مطـرح میشــود (کلینمــن و 

بایرون5، 1985). 
ــش، بررسـی واژههـای هیجـانی (احساسـی) در  هدف این پژوه
مقایسـه بـا واژههـای شـناختی، نسـبت خوشـــایندی/ ناخوشــایندی 
واژگان، بـهکارگیـری عنـاصر جســـمی6 / غیرجســمی در ترکیــب 

اینگونه واژگان و رایج/ غیررایج بودن آنها بود. 
 

روش 
برای تعیین واژگان مرتبط با هیجان و شــناخت، بـر اسـاس نظـر 
ـــههای معیــن (معیــن، 1381)، عمیــد  اسـاتید زبانشناسـی، لغتنام
(عمید،1381) و معاصر (فرهنگ امروز)، (صدری افشار، حکمــی و 
ــه در  حکمی، 1381)، به گردونه بررسی وارد شدند. این سه لغتنام
ــاً جـداگانـه، در طـی تـاریخ 70 سـاله گذشـته  سه مقطع زمانی تقریب
گردآوری و منتشـر شـدهاند. بنـابراین، ایـن امکـان وجـود دارد کـه 
بتوان به وســیله آنـها فرضیـه تحـول تـاریخی واژگان را رد یـا تـأیید 

کرد. 
ــایند) در لغـات و  گرایشهای مثبت (خوشایند) و منفی (ناخوش
واژههای استخراج شده از لغتنامههای سهگانه تعیین شد و کــاوش 

در زمینه جسمی (تنی) یا غیر جسمی (غیرتنی) بودن واژهها و لغــات 
فارسی صورت گرفت. در واقع، واژهها و لغات جسمی آن دســته از 
واژهها و لغات هستند کــه نـام عضـوی از بـدن را در ترکیـب خـود 
ــچ عضـوی  دارند، در حالی که در واژهها و لغات غیرجسمی، نام هی
ــودن لغـات و  از بدن به کار نرفته است. تعیین جسمی و غیرجسمی ب
واژههای استخراج شده، احتماالً تصویر روشــنتری از گرایشهـای 
جسمی و غیرجسمی در زبان فارسی (دستکم در 70 سال گذشته) 

به دست خواهد داد. 
ــود کـه در زبـان  واژگان رایج به آن دسته از واژگان گفته میش
ــان مـورد اسـتفاده قـرار  گفتاری و نوشتاری روزمره کاربران یک زب

میگیرد.  
ــای درج شـده  مجموعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه ورودیه
در لغتنامههای معین، عمید و معاصر  بود. فرهنگ دو جلدی معین 
ــگ شـش جلـدی انتشـار یـافت، یکـی از  که پس از اقتباس از فرهن
منابعی بودکه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این فرهنــگ 
با توجه به آثار علمی و ادبــی مکتـوب قدیـم و جدیـد تنظیـم شـده 
ـــذف  اسـت. تفـاوت ایـن فرهنـگ بـا فرهنـگ شـش جلـدی در ح
ترکیبات و آوردن لغات اصلی اســت. نسـخه اول آن در دهـه 1350 
شمسی منتشر شد. فرهنگ دوجلدی معین قریب 43000 واژه دارد.1 
فرهنگ فارسی عمید یکی از منابع دیگر ایــن تحقیـق بـود. ایـن 
لغتنامه شامل اصطالحات علمی و ادبی فارســی، عربـی و اروپـایی 
ـــدی عمیــد از  مصطلـح در زبـان فارسـی اسـت. لغتنامـه یـک جل
لغتنامه ده جلدی عمید اقتباس شده که با لغتنامههای نــو و جیبـی 
عمید تفاوت دارد. در واقع در لغتنامه یک جلــدی، لغـات مرکـب 
ــت. ایـن لغتنامـه  (که در فرهنگ ده جلدی آمده)، حذف شده اس
ــکل ابتدایـی خـود تحـت  که در سال 1358 انتشار یافته است، در ش
عنوان فرهنگ نو در سال 1308 به چاپ رسید. فرهنگ عمیــد یـک 

جلدی قریب 39000 واژه دارد. 
ــق، در  فرهنـگ معـاصر (فارسـی امـروز) دیـگر منبـع ایـن تحقی
برگیرنــده لغـات، واژههـا و اصطالحـات فرهنـگ عمومـی در زبـان 

_____________________________________________
1- somatization 2 - expressiveness
3- Kleinman 4 - suppressive
5- Byron 6 - somatic
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فارسی اســت. ایـن لغتنامـه بـه جـای پرداختـن بـه متـون قدیـم، بـا 
ـــردم  رویکـرد جمـعآوری و ارائـه لغـات و اصطالحـات در زبـان م
معاصر (فارسی امروز) کار فرهنگنویسی را انجــام داده اسـت. ایـن 

لغتنامه نیز تقریباَ پنج هزار واژه دارد. 
فراوانی کل واژگان سه لغتنامه به صورت تخمینی و بر اســاس 
ــادفی  اعالم خود منابع میباشد. شمارش نسبی واژهها به صورت تص

به وسیله محققان، همین ارقام با 0/5 درصد نوسان را نشان داد. 
در این تحقیق، از نظر تخصصی سه روانشــناس بـه عنـوان معیـار 
ــق  سنجش و ارزیابی واژهها و لغات از منظر اهداف تعیین شده تحقی
ــناس بـه طـور جـداگانـه واژههـا و لغـات  استفاده شد. این سه روانش
لغتنامهها را بررسی و نظر کیفی1 و توصیفی2 خــود را بـا توجـه بـه 
اهداف طرح به صورت خوشایند/ ناخوشایند، جسمی/ غیرجسمی و 
رایج/ غیررایج) ثبت کردند. مبنای قضاوت داوران، معنی معادل هر 
واژه بود. در انتها اجماع از طریق بحث حــاصل و در صـورت عـدم 
توافق، حداقل دو رأی از سه رأی مالک تعیین ارزیابی قرار گرفت. 
مقوله خوشایند/ ناخوشایند بــه طبقـات «خوشـایند»، «ناخوشـایند» و 
«خوشایند – ناخوشایند» تقسیم شد. طبقه «خوشایند – ناخوشایند» به 
آن دسته از واژهها گفته میشد کــه در معنـای معـادل واجـد هـر دو 
مضمون خوشایند و ناخوشایند بودند. مقولههای جسمی/غیرجسـمی 
و رایج/غیررایج به صورت دوگانه طبقهبندی شــدند. در انتـها یـک 
زبانشــناس واژههــا و لغــات اســــتخراجی و نظـــر نـــهایی داوران 
(روانشناسـان) را وارسـی میکـرد و چنانچـه بـــهلحاظ زبانشــناختی 
ــم سـه نفـره ارزیـاب بـازخورد  اشکال یا نکتهای وجود داشت، به تی
میداد. در پایان، ارزیابی بر اساس نظر زبانشناس اصالح میشد. تیم 
روانشناسان شامل یک روانشــناس بـالینی (دکـتر)، یـک روانشـناس 
ــتر) و یـک کارشـناس ارشـد روانشناسـی تربیتـی بـود.  عمومی (دک

زبانشناس طرح نیز دارای درجه دکترای زبانشناسی بود. 
ــه در فارسـی  در برداشت نهایی، از کلمات تخصصی و التین ک
ــاربرد (بـه وسـیله عمـوم  آمده است، صرفنظر شد، مگر موارد پرک
مردم). همچنین در ثبت نهایی معــانی مقـابل هـر ورودی، بـه معـانی 

مرتبط با ابعاد هیجان و شناخت بسنده شد. 
ــههایی از واژگان انتخـاب شـده و مقولـهبندی آنـها  در زیر نمون

آمده است: 

غژم: yožm [=غزم] (اِ.) خشم،قهر، غضب. [هیجان، ناخوشایند، 
غیرجسمی، غــیررایج]،کـافتن: kaf-tan [قـس.کـاویدن] (مـص م.) 
(کافت، کــافد، خواهـد کـافت، بکـاف، کـافنده، کافتـه) شـکافتن، 
ـــردن.  کنـدن، جسـتجو کـردن، کـاویدن، بحـث کـردن، تفتیـش ک

[شناخت، خنثا، غیرجسمی، غیر رایج]  (معین، 1381) 

برآشـــفتن/ barasoftan،- هـــــا/: مصــــدر. الزم. [ادبــــی]// 
برآشفتگی؛ برمیآشوبی؛ خشمگین شدن (وزیر از شنیدن این سخن 
ــــمی، رایـــج]  ســخت برآشــفت) [هیجــان، ناخوشــایند، غیرجس

(صدریافشار و همکاران، 1381) 
ــــد 2- دارای معنـــی و ارزش؛  پرمغــز/ pormaqz/: 1- خردمن
ــناخت،خوشـایند، جسـمی، رایـج] (صدریافشـار و  مقابل: پوچ. [ش

همکاران، 1381) 
ـــه واژههــا و  بـرای عملیـات آمـاری توصیفـی و اسـتنباطی، هم
ــی و کیفـی بـه بسـته آمـاری SPSS وارد و پـس از  ارزیابیهای کم
پاالیش خطاهای مربوط به ورود دادهها، کلیه فراوانیها، درصدها و 
ــه آمـاری محاسـبه شـد. هـرچنـد  مجذور کای، به وسیله همین برنام
تمامی واژهها شمارش شدند و تفاوتها هم آشکار بود، اما عملیات 

آماری تکمیلی نیز صورت گرفت.1 
 

یافتهها 
در مجموع، 653 واژه هیجانی از لغتنامههای سهگانه استخراج 
ــد  شد. جدول 1 فراوانی واژههای هیجانی در سه فرهنگ معین، عمی
و معاصر و نسبت آنها به کل واژهها در هر فرهنگ را جداگانه و در 
ــه نسـبتهای واژههـای  مجموع نشان میدهد. مجذور کای مربوط ب
ــت  هیجانی در فرهنگهای سهگانه، نشان دهنده تفاوت معنیدار اس
). آنگونـه کـه از محتـوای جـدول 1 بــر  2χ = 68/45 ، p<0/001)
ــن،  میآید، از نسبت واژههای هیجانی به ترتیب در فرهنگهای معی

عمید و معاصر کاسته میشود. 
در مجموع، 1110 واژه مربوط به بعــد شـناخت از لغتنامـههای 
ــا در بعـد شـناخت را،  سهگانه استخراج شد. جدول 1 فراوانی واژهه
ــه و در مجمـوع، در سـه فرهنـگ معیـن، عمیـد و معـاصر و  جداگان

نسـبت آنـها را بـه کـل واژههـــا در هــر لغتنامــه نشــان میدهــد. 
_____________________________________________
1- qualitative 2 - descriptive
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جدول 1- فراوانی واژههای مرتبط با هیجان و شناخت و  نســبت آنـها بـه کـل 
واژهها (100×) در فرهنگهای سهگانه 

کلواژهها فرهنگها 
واژههای مرتبط با 

هیجان 
فراوانی (نسبت) 

واژههای مرتبط با 
شناخت 

فراوانی (نسبت) 
401 (0/93) 317 (0/74) 43000 معین 
358 (0/92) 175 (0/45) 39000 عمید 
351 (0/70) 161 (0/32) 50000 معاصر 
1110 (0/84) 653 (0/51) 132000 مجموع 

 
مجذور کای مربوط به نسبتهای واژگان شــناخت در فرهنگهـای 
سهگانه نشاندهنده تفاوت معنیدار نیســت، هـرچنـد ایـن نسـبت در 

فرهنگ معاصر کمتر از دو فرهنگ دیگر است. 
ــد کـه نسـبت واژههـای  یافتههای توصیفی جدول 2 نشان میده
ـــن و عمیــد بیشــتر از  هیجـانی رایـج در مجمـوع لغتنامـههای معی

 .( 2χ  =68/45 ، p<0/001) فرهنگ معاصر است
همچنین، یافتههای توصیفی جدول 1 نشان میدهــد کـه نسـبت 
واژههای شناختی رایج در فرهنگهای سهگانــه بسـیار بـه یکدیـگر 

نزدیک است. 
بر اساس یافتههای بازنمایی شده در شــکل 1 و نـیز بـا توجـه بـه 
عملیات آماری مجذور کای برای وارسی معناداری یافتهها، بــه نظـر 
ــاصر  میرسد واژههای هیجانی ناخوشایند در دو لغتنامه معین و مع
ــن  به طور معنیداری بیشتر از واژههای خوشایند است (p<0/01). ای

وضعیت در مجموع سه لغتنامه نیز قابل مشاهده است. 
 

ــان و شـناخت در فرهنگهـای  جدول 2- فراوانی واژههای رایج مرتبط با هیج
سهگانه و نسبت (100 ×) آنها به کل واژهها 

کل واژهها فرهنگها 
واژههای رایج 

هیجان  
فراوانی (نسبت) 

واژههای رایج 
شناخت 

فراوانی (نسبت) 
272 (0/63) 199 (0/46) 43000 معین 
260 (0/66) 108 (0/28) 39000 عمید 
325 (0/65) 151 (0/32) 50000 معاصر 
857 (0/65) 458 (0/36) 132000 مجموع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــان و شـناخت در  شکل 1- درصد واژههای خوشایند و ناخوشایند مرتبط با هیج
فرهنگهای سهگانه 

 
با توجه به عملیات آماری مجذور کای برای وارسی معنیداری 
یافتهها، به نظر میرسد فزونی واژههای شناختی دوگانه (خوشایند – 
ناخوشایند) نسبت بــه دو مقولـه دیـگر، موجـب معنـیداری آشـکار 
نتایج آماری شده است (p< 0/01)، هرچنــد بیـن فراوانـی واژههـای 
شـناختی خوشـایند و ناخوشـایند مرتبـط بـا شـناخت، بـــه ویــژه در 
لغتنامـههای معیـن و معـاصر و در مجمـوع واژههـــا، تفاوتهــایی 
نمایان است. به هر حال طبیعی اســت کـه بیشـتر واژههـای شـناختی 

جنبه خنثا یا دوگانه داشته باشند. 
یافتـههای شـکل 2 گویـای ایـن اسـت کـه حـــدود 30 درصــد 
ــه جسـم اشـاره دارد  واژههای هیجانی به کار برده شده، به گونهای ب
(p< 0/01). همچنین، یافتههای شکل 2 آشکارا و هماهنگ گویــای 
ایـن اسـت کـــه بیشــتر واژههــای شــناختی (در مجمــوع 97%) در 
 .(p< 0/01) ــتند فرهنگهای سهگانه، دارای عناصر غیرجسمانی هس

این یافته در تقابل آشکار با واژههای هیجانی قرار دارد. 
 
 
 
 
 
 
 

ــط بـا هیجـان و شـناخت در  شکل 2- درصد واژههای جسمی و غیرجسمی مرتب
فرهنگهای سهگانه 
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شکل 3- درصد واژههای رایج و غیر رایج با هیجان و شــناخت در فرهنگهـای 
سهگانه 

 
ــههای شـکل 3 گویـای آن اسـت کـه حـدود 60  از سوی دیگر یافت
درصـد واژههـای دو لغتنامـه معیـن و عمیـد و بیـش از 90 درصــد 
ــج طبقـهبندی شـدهاند  واژههای لغتنامه معاصر (فارسی امروز)، رای

  .(p< 0/01)
 

آمارهای مبتنی بر واژههای رایج 
از آنجا که یکی از سؤالهای پژوهــش، رایـج /غـیررایج بـودن 
واژههای هدف در این تحقیق بود و نیز بــرای کـاوش بیشـتر دربـاره 
چگونگی توزیع فراوانی متغیرها در زیرمجموعه واژههای رایج، این 

طبقه از واژهها جداسازی و عملیات آماری روی آنها تکرار شد.  
شکل 4  نشان میدهد که در هر لغتنامه و در مجموع، فراوانی 
ـــج خوشــایند کمــتر از واژههــای هیجــانی  واژههـای هیجـانی رای
ناخوشایند است. عملیات آماری مجذور کای این توصیف را تــأیید 
میکند (p< 0/01). در مقابل، یافتههای شکل 4  نشان میدهــد کـه 
ــداده  ظاهراً سرند رایج/ غیررایج تغییر اساسی در یافتههای حاصل، ن

است. 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 4- درصد واژههای خوشایند و ناخوشایند رایج مرتبط با هیجان و شناخت 
در فرهنگهای سهگانه 

 
 
 
 
 
 
 

ــناخت  شکل 5- درصد واژههای جسمی و غیرجسمی رایج مرتبط با هیجان و ش
در فرهنگهای سهگانه 

 
شکل 5 نشان میدهد کــه بیـن 30 تـا 40 درصـد واژههـای هیجـانی 
ــط  رایج، جسمی (p< 0/01) و حدود 97 درصد واژههای رایج مرتب

 .(p< 0/01) با شناخت، غیرجسمی هستند
 

بحث 
کاوش محققان نشان داد که از مطالعــه روی مجموعـه گسـترده 
ــار  واژگان فارسـی بـرای دسـتیابی بـه کـم و کیـف واژگان دارای ب
هیجانی (عاطفی) یا شناختی هیچ گزارشی وجود ندارد. هــدف ایـن 
پژوهش، بررسی واژههای هیجانی در مقایسه با واژههای شناختی بــه 
لحاظ خوشــایند/ ناخوشـایندی، جسـمی/ غیرجسـمی و رایـج/ غـیر 
رایج بودن آنها بود. فرض اولیه ما این بــود کـه احتمـاالً واژگان در 
گنجینههای لغت فارسـی میتوانـد آشـکار کننـده نـگرش، تفکـر و 

درونمایه ذهنی کاربران آن زبان باشد.  
شایان ذکر است که در چارچوب زبانشناسی شــناختی نـیز بیـن 
حوزه مفاهیم انتزاعی و مفاهیم ملمــوس، بـه عنـوان یـک اسـتراتژی 
ـــاط وجــود دارد و انتزاعــات را میتــوان از طریــق  شـناختی، ارتب

همانندسازی آنان با مفاهیم ملموس درک نمود. 
اولیـن یافتـه کـه بـاید بـه آن اشـاره شـود، ایـــن اســت کــه در 
لغتنامههای مورد مطالعه فراوانی واژههای مرتبط با هیجان بـه طـور 
محسوسی بیشتر از واژههای مرتبــط بـا شـناخت اسـت (هـم در کـل 
واژهها و هم در میان واژههای رایج). این یافته میتواند نشـانگر ایـن 
فرض باشد که کاربرد واژههای مرتبط با هیجان و در نتیجه انعکاس 
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آن در لغتنامـهها، بیشـتر از واژههـــای روانشــناختی دیــگر مــانند 
شناخت است. 

ــش از  حدود 60 درصد واژههای دو لغتنامه معین و عمید، و بی
90 درصد واژههای لغتنامه معاصر (فارسی امروز) رایج طبقــهبندی 
ــای مرتبـط بـا شـناخت نـیز همیـن نسـبتها  شدهاند. در مورد واژهه

صادق است. 
ــز  این یافتهها با توجه به روزآمدتر بودن فرهنگ معاصر و تمرک

ایـن فرهنـگ بـر متـون معـاصر، قـابل تبییـن اسـت. از عـامل رایــج/  
ــوازات  غیررایج برای سرند کردن یافتهها و نگاه دقیقتر به آنها، به م
ــایج نشـان میدهدکـه واژههـای  عملیات آماری کلی استفاده شد. نت
هیجانی (نسبت آن به کل واژگان موجود در هر لغتنامــه) بـه ترتیـب 
در لغتنامههای معین، عمید و معاصر کاهش مییــابد. بـا توجـه بـه 
ترتیب زمانی تدوین لغتنامههای سهگانه مورد مطالعه این پژوهش، 
ــن چنـد  این یافته این سؤال را پر رنگتر میسازد که آیا واقعاً در ای
دهه (شاید هفت دهه) کاربرد واژههای فارسی مرتبط با بیان هیجانی 

کاهش یافته است یا این تفاوتها ناشی از عوامل دیگری است. 
تردید در این نتیجهگیری هنگامی جدیتر میشــود کـه بـه ایـن 
نکته توجه میکنیم که مĤخذ دو فرهنگ اول (معین و عمید) عمدتاً 
متون نوشتاری قدیمی است. به همین دلیل در مرحلــه دادهپـردازی، 
واژهها با فیلتر رایج/غیررایج سرند شدند و مجــدداً عملیـات آمـاری 
بر روی واژگان صورت گرفت. نتایج این جداســازی نشـان داد کـه 
بازهم نسبت واژههای هیجــانی رایـج در دو فرهنـگ معیـن و عمیـد 
ــن دو داده  (فرهنگهای قدیمیتر) بیشتر از فرهنگ معاصر است. ای
میتواند پشتیبان این فرض باشد کــه ظـاهراً در دهـههای گذشـته از 
ــانی در زبـان فارسـی کاسـته شـده  میزان به کارگیری واژههای هیج
است. این یافته در ذهن محققان این پرسش را بر میانگیزد کــه آیـا 
واقعاً گرایش زبانی به استفاده از واژههــای هیجـانی در فارسـی طـی 
دهههای اخیر به مرور کاهش یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش، 
ــای مشـابهی در زمینـه کـاربرد واژههـای در زبـان  میباید پژوهشه
ــرد. همچنیـن کـاوش در واژههـای  روزمره فارسیزبانان صورت گی
دیگر روانشناسی مانند «شناخت» در زبــان روزمـره و مقایسـه آن بـا 

یافته کنونی میتواند راهگشا باشد. 

در مقابل، نتایج سرند رایج/غــیررایج نشـان میدهـد کـه نسـبت 
ــگر  واژههای شناختی رایج در فرهنگهای سهگانه بسیار شبیه یکدی
است. این یافته احتماالً بر این نکته تــأکید دارد کـه در خـالل دوره 
ــری لغتنامـههای مـورد نظـر، تغیـیری در کـاربرد  تاریخی شکلگی

نسبت واژههای مرتبط با شناخت داده نشده است. 
نسبتهای واژگان شناخت در لغتنامههای سهگانه، نشاندهنده 
تفاوت معنادار نیست، هرچند این نسبت در فرهنگ معاصر (فارسـی 

امروز) کمتر از دو فرهنگ دیگر است. 
ــایندی واژههـای لغتنامـههای مـورد  نسبت خوشایندی/ ناخوش
مطالعه، از اهداف دیگر این پژوهش بود. یافتهها نشــان میدهـد کـه 
ــن و  فراوانی واژههای هیجانی ناخوشایند (منفی) در دو لغتنامه معی
ــر از واژههـای خوشـایند اسـت؛ در  معاصر به طور معنیداری فزونت
ضمن، این وضعیت در مجموعه ســه لغتنامـه قـابل مشـاهده اسـت. 
همچنین سرند رایج/ غیررایج واژهها نشان داد که در هر لغتنامــه و 
در مجموع، فراوانی واژههای هیجــانی خوشـایند کمـتر از واژههـای 
هیجانی ناخوشایند است. این گرایش به کاربرد واژههای ناخوشایند 
در حیطه هیجان و احساس میتواند تلویحاً به این فرض اشاره داشته 
باشد که احتماالً در جامعه مــا تعاملهـا بـا احسـاسهای ناخوشـایند 

(مانند غم، ترس، خشم و نفرت) همراه است. 
حداقل در حیطه احساسهای افسردگی و اضطراب، این یافته با 
مطالعـات مربـوط بـه شـیوع در جمعیـت عمومـی همـاهنگ اســـت 
(کاویـانی، احمـدی ابـهری، نظـری و هرمــزی، 1381؛ کاویــانی و 
ــراد غـیر  همکاران، 1381). بعضی از مطالعات نشان داده است که اف
بیمـار هـم از برخـی عالیـم اضطـراب و افســـردگی رنــج میبرنــد 
(کاویانی و قاسمزاده، 1382). بــرای کـاوش بیشـتر در ایـن زمینـه و 

مقایسه این یافته با جوامع دیگر، مطالعات بینفرهنگی الزم است. 
این تصویر در مورد واژههای مرتبط با شناخت به گونه دیــگری 
اسـت. بـه نظـر میرسـد کـه فزونـی واژههـای دوگانـه خوشــایند – 
ــاری  ناخوشایند نسبت به دو مقوله دیگر موجب معنیداری نتایج آم
شده باشد. به هر حال، طبیعی است که بیشتر واژههای شناختی جنبـه 
ــان دهنـده تغیـیر  خنثا یا دوگانه داشته باشند. سرند رایج/غیررایج نش
اساسی در یافتههای حاصل نمیباشــد. ایـن موضـوع پشـتیبان فـرض 

مطرح شده در سطور باالست. 
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ــمی/ غیرجسـمی بـودن واژههـای  یافتههای مربوط به نسبت جس
هیجانی آشکارا و هماهنگ گویای این است که حــدود 30 درصـد 
واژههای هیجانی به کار برده شده، به گونــهای بـه جسـم و اعضـای 
ــاره دارد. بـا سـرند رایـج/غـیررایج، نسـبت واژههـای دارای  بدن اش
ــدود 10%) بیشـتر میشـود. ایـن یافتـه در  عناصر جسمی، اندکی (ح
ــدا میکنـد. نتـایج  مقایسه با واژههای مرتبط با شناخت، بیشتر معنا پی
نشان میدهد که در مجموع 97 درصد واژههای مرتبط بــا شـناخت 
ــهگانـه دارای عنـاصر  غیرجسـمی هسـتند. سـرند  در فرهنگهای س
واژههای رایج یافتههای مشابهی را آشکار میسازد که پشتیبان یافتـه 
حاضر در این زمینه است. مجمــوع ایـن یافتـهها بـا نسـبت واژههـای 
ـــناخت تفــاوت آشــکار دارد؛  دارای عنـاصر جسـمی مرتبـط بـا ش
واژههای هیجـانی ظـاهراً بیشـتر از واژههـای شـناختی دارای عنـاصر 

جسمی هستند. 
این یافتهها به نفع این نظریهپردازی است که ظاهراً بیــن جسـمی 
کردن عالیم و میزان بیان هیجانی (احساسی) نسبت معکوس وجــود 
دارد. توضیح آنکه شــاید اگر فرهنـگ، بـازدارنده بیـان احسـاس و 
هیجـان باشـد، عالیـم و واکنشهـای روانـی میتوانـد بـه صـــورت 
جسمی رخ دهد. در واقع به نظر میرسد فرهنگهایی که بــازدارندۀ 
بیان احساس و افکار نیستند، افراد را بــه بیـان احسـاس و هیجـان در 
چـهارچـوب کالمـی و بـا خزانـه لغـات مناسـب و متمـــایز تشــویق 
میکنند. همین فرض برخی از محققان را واداشته است کــه بـه ایـن 
ــی  موضوع اشاره کنند که جسمانی کردن عالئم و واکنشهای روان
در شـرقیها بیشـتر از غربیهـا شـایع اسـت (کلینمـن و کلینمـــن، 
1985). بنابر این فرض، هرچه از میزان بیان شناختی هیجانها کاسته 

شود، بر بیان جسمانی آنها افزوده میگردد. 
طرح پژوهشی حاضر، از جملــه طرحهـایی اسـت کـه بیشـتر بـا 
مطالعـات کیفـی  همخوانـی دارد و روششناسـی خـــاص خــود را 

میطلبد. این زمینه پژوهشی و روش به کار گرفته شده، هــرچنـد در 
رشتههایی مانند زبانشناسی دور از ذهن نیست و محققان این رشتهها 
ــو بـودن موضـوع و  با اینگونه مطالعات سروکار دارند، اما به دلیل ن
زمینه کار ممکن است برای محققان و دانشمندان رشــته روانشناسـی 
و روانپزشکی (البتــه در ایـران) غریـب جلـوه کنـد و حتـی آن را بـا 
موضـوع تحقیـق در رشـــتههای پزشــکی، و احتمــاالً روانشناســی، 

بیارتباط قلمداد کنند. 
ــن  این تحقیق پیشاهنگ مطالعه دیگری بود که با استفاده از همی
روششناسـی بـرای دسـتیابی بـه واژگان دیـگر زمینـههای مختلــف 
ــــان) در  روانشناســی (از جملــه شــخصیت، آسیبشناســی و درم
ــام شـد کـه نتـایج آن بـهزودی  چهارچوب لغتنامههای فارسی انج

منتشر خواهد شد. 
نتایج این تحقیق، برای روانشناسان، زبانشناسان، جامعهشناسان 
ــد کـاربرد داشـته باشـد. همچنیـن رسـانههای  و مردمشناسان میتوان
گروهی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامــهها میتواننـد بـا اسـتفاده از 
ــه وجـود  نتایج این تحقیق در استراتژی تولید کالمی خود تغییراتی ب
ــههای  آورند و بدینوسیله دگرگونی احتمالی در نگرش و درونمای

ذهنی مخاطبان خود را زمینهسازی کنند. 
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