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Introduction: The current article is the first attempt to introduce and analyze synesthesia in Persian thoroughly. Synesthesia is a sensory and neurological phenomenon in
which the stimulation of one sense results in the stimulation of another or more other senses. This sensory phenomenon leaves traces in language as well. For instance, the
following sentences are considered as linguistic synesthesia:
Space was filled with a sharp odor (smell → touch)
He took a cold look at me and left (vision → touch)
Ullmann (1964) proposed a hierarchy of sense transfers in linguistic synesthesia. Sense transfer refers to what senses, as the primary senses, describe the other senses as
the differentiated senses. According to Ullmann’s hierarchy of sense transfer in English, tactile and vision are situated at the two ends of this hierarchy in which tactile is
the most basic sense and vision is the most differentiated sense. The following figure shows the sense transfer pattern in English:
Touch → Taste → Smell → Vision → Hearing
The current research employs Ullmann’s notion as its theoretical framework. It seeks to find answers to these questions: What is the overall hierarchy of sense transfers in
Persian’s balanced corpus? What are the most frequent source and target domains in Persian synesthetic metaphors? Comparing findings in Persian with findings in other languages, and how synesthetic classification can result in a cognitive typology in languages? This research has used obtained findings in similar research in languages other than
Persian, such as English, French, Hungarian, Hebrew, Korean, Chinese, and German, to determine the universal principles governing the pattern of sense transfers in languages.
Methods: To answer the questions, the researchers searched the Persian Linguistic Database (PLDB) using some keywords related to the five senses to extract the most
frequent source and target domains and determine whether Persian synesthetic metaphors follow Ullmann’s hierarchy of sense transfer or not. During this study, no experiments were performed on humans or animals. The research method is based on the ethical codes of the International Committee on Publishing Ethics (COPE).
Results: The corpus-based data revealed that the most frequent source domains for synesthetic metaphors in Persian were touch and taste, and the most frequent target
domains were hearing, smell, and vision, respectively. In other words, senses of hearing, smell, and vision are mostly described by touch and taste in Persian. This figure
can show the overall hierarchy of sense transfers in Persian: Touch → Taste → Vision → Smell → Hearing
Conclusion: According to the corpus data, the overall hierarchy of sense transfers in Persian is not entirely in line with Ullmann (1964) in that smell precedes vision.
However, it conforms to a universal principle in that contact senses are used to describe distance senses. Touch and taste are considered contact senses, and smell, vision
and hearing are considered distance senses. Hence, the Persian data do not contradict Ullman’s hierarchy in this regard since smell and vision are considered distance
senses. This overall principle also governs the sense transfer hierarchy in the other mentioned languages. The studied languages (English, French, Hungarian, Hebrew,
Korean, Chinese, and German) use the contact senses, namely touch and taste, to describe and express the distance senses, namely sight, smell, and hearing. However, their
parametric choice is which contact senses are used to describe the other senses more pervasively and which distance senses have been exposed to conceptualization more
extensively. These findings can be explained in light of the embodiment theory (Lakoff & Johnson, 1999). Accordingly, the contact senses whose domain of the function
is connected and close to the body were the most frequent source domains. This is in line with what Sweetzer (1990) argues about the orientation of conceptual mappings,
which originate from the body to different conceptual domains. This study’s result is significant because it allows for a cognitive typology of Persian compared to other
languages under study.
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حس آميزي در زبان فارسي؛ رويكردي شناختي و پيكرهبنیاد
آزيتا افراشي
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چکیده
مقدمه :ح سآمیزی پدیدهاي ادراکی و عصب شناختی است که بر اساس آن ،تحریک یکی از حواس موجب تحریک
یک یا چند حس دیگر م یشود )1964( Ullmann .ب رای نخستین بار سلسله م راتبی را ب رای انتقال حواس در

معناشناسی شناختی

ح سآمیزی زبانی معرفی کرد .پژوهشگ ران مقاله حاضر اندیشه  Ullmannرا به عنوان چارچوب نظری انتخاب کردند تا

حسآمیزی

دريابند در پيكرهاي متوازن از زبان فارسي ،كداميك از حواس در بيشترين تعامل با يكديگر هستند و نیز سلسله م راتب

استعاره مفهومی

انتقال حواس در زبان فارسي چگونه است؟

انتقال حواس
رویکرد پیکرهای
نویسنده مسئول
آزیتا افراشی ،دانشیار زبانشناسی ،گروه
زبانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
ایمیلA.afrashi.ling@gmail.com :

روش کار :به اين منظور ،ابتدا پيكرهاي متوازن از زبان فارسي با بهرهگيري از پايگاه دادههاي زبان فارسي تنظيم شد،
سپس با استفاده از کلید واژههای م ربوط به حواس پنج گانه و حوزههاي مرتبط ،جمالت دربردارنده موارد ح سآميزي
استخ راج و الگوي انتقال حواس در زبان فارسی مشخص شد.
یافته ها :دادههاي برگرفته از پيكره نشان دادند كه در زبان فارسی ،حواسی که با باالترین بسامد در جایگاه حوزه
مبدأ و مقصد درنگاشتهای ح سآميخته واقع م یشوند به ترتيب عبارتند از حس المسه و شنوايي .همچنين سلسله
م راتب انتقال حواس در زبان فارسي تفاوتهايي را با الگوي پيشنهاد شده از سوي اولمان و نيز ساير زبانها نشان داد.
نتیج هگیری :نتايج آماري بازنمود ح سآميزي در زبان فارسي و مقايسه آن با ساير زبانها نشان داد كه زبانها در
تعامل حواس پنج گانه از مفاهيم حسي پايه يعني المسه و چشايي استفاده م يكنند تا مفاهيم حسي پيشرفته يعني
بينايي و شنوايي را توصيف و بيان كنند ،اما ارجحي تهای پارامتري از زباني به زبان ديگر متفاوت است.
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مقدمه

حسآمیزی ( )Synesthesiaپدیدهای ادراکی است که بر اساس آن

آن از طریق استعارههای مفهومی است ( Preminger .)2حسآمیزی

تحریک یکی از حواس موجب تحریک یک یا چند حس دیگر میشود.

را اینگونه تعریف میکند :ادراک یا توصیف فرآین ِد ادراک از طریق یک

بهسختی آن را درك ميكنند؛ زیرا به دشواری قابل انتقال و بیان است

به عنوان نمونه به جمالت زير توجه كنيد:

حسآميزي ،تجربهاي درونی و پیچیده است که افراد فاقد اين ويژگي

حس ،در قالب حسی دیگر (.)3

( .)1آنچه حسآمیزی را به یک تجربة قابلانتقال مبدل میکند ،بیان

مثال  .1حاال من می توانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی نمناکی
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رویکرد شناختی به حسآمیزی در زبان فارسی
بلکه از الگويي تبعیت میکند ( .)19او با بررسي حوزههای مبدأ و مقصد

که از گیسوان سنگین سیاهش متصاعد میشد ببوسم (.)4

مثال  .2کمال به سردي به او نگاه کرد و با لحني خشک دوباره گفت.)5( ...

در اشعار فرانسوی و انگلیسی قرن نوزدهم دريافت كه انتقال از حواس

حس المسه بهره ببرد .همچنين در مثال  2شاهد دو مورد حسآميزي

از جهت معکوس آن است .در نظر  Ullmanحواس المسه ،چشايي و

پايه ( )Lower sensesبه حواس پيشرفته ( )Higher sensesرایجتر

در مثال  1نويسنده براي توصيف تجربه بوياييش تالش كرده است تا از

هستيم؛ مورد اول به تركيب «نگاه سرد» باز مي گردد كه در آن براي

بويايي حواس پايه محسوب ميشوند كه در برابر حواس پيشرفت ه شنوايي

توصيف تجربه بينايي از حس المسه بهره گرفته شده است و در مورد

ن چه  Ullmanتحت عنوان سلسله مراتب
و بينايي قرار ميگيرند .آ 

دوم در تركيب وصفي «لحن خشك» ،كيفيت صداي گوينده از طريق

حواس پايه به پيشرفته معرفی کرد ،به صورت زیر قابل طرح است:

حس المسه توصيف شده است.

تاكنون بيش از  60نوع حسآميزي شناسایی شده است که بعضي

المسه← چشايي← بویایی ← شنوايي← بينايي

از آنها بسيار نادر هستند .حسآميزي از نوع نوشتار به رنگ ،صدا به
تصوير ،نتهاي موسيقي به طعم و صدا به رنگ از شايعترين انواع

نويسندگان مقاله حاضر ،انديشه  Ullmanرا به عنوان چارچوب نظری

حسآميزي محسوب ميشوند (.)1

انتخاب کرده ،پرسشهای زير را مطرح كردند:

از دهه  1980با شكلگيري انقالب شناختي ،پديده حسآميزي مورد

پرسش اول :تحليل بازنمودهاي حسآميزي در زبان فارسي تعامل كدام

بین ِحسی ( ،)Cross-sensoryدر دهههاي اخير توجه انديشمنداني

پرسش دوم :در پيكرهاي متوازن از زبان فارسي ،سلسله مراتب انتقال

تقسيم بندي كلي آثار چاپ شده در زمينه حسآميزي را میتوان به سه

پرسش سوم :مقايسه رده شناختي سلسله مراتب حسآميزي در زبان

توجه دانشمندان قرار گرفته است .همچنين ادبياتِ مملو از استعارههاي

حواس را با چه بسامدي نشان ميدهد؟

حواس چگونه است؟

نظير  )6( Lakoffو  )7( Turnerرا به خود جلب کرده است .در يك

فارسي با ساير زبانها چه نتيجهاي را به دست ميدهد؟

دسته تقسيم كرد .دسته اول پژوهشهایی را در بر میگیرد که به بررسی

پژوهش حاضر قصد دارد تا براي اولين بار پديد ه حسآميزي را به

حسآمیزی به عنوان صنعتی ادبی در ادبیات پرداختهاند .از این دسته

لحاظ شناختي در پيكرهاي متوازن از زبان فارسي معاصر مورد تفحص

میتوان به کریمی ( ،)۸بهنام ( )۹و یعقوبی ( )۱۰اشاره کرد .دسته دوم

قرار دهد و مقايسهاي ميان سلسله مراتب الگوي انتقال حواس در زبان

مطالعاتي را شامل ميشود كه با رويكرد عصب شناختي به بررسي خاستگاه

اين پديده در مغز انسان ميپردازند .آثار دانشمندانی نظير Cytowic

فارسي با ساير زبانهایی که شواهدی از بررسی حسآمیزی در آنها به

( ،)13ديويس ( Ramachandran ،)14و ،)16 ،15( Hubbard

جايگاه زبان فارسي را به لحاظ بازنمود حس آمیزی زبانی در ردهشناسي

چاپ رسیده است ،انجام دهد .يافتههاي حاصل از اين پژوهش ميتواند

( Smilek ،)11و همکاران ( Hubbard ،)12و Ramachandran

معنايي مشخص سازد.

 Grossenbacherو  Hubbard ،)17( Lovelaceو همکاران ()18

از مهمترین آثاری هستند که در اين حوزه جاي ميگيرند .دسته سوم

روش کار

به رابطه اين پديده و زبان از منظر زبان شناسي شناختي ميپردازند

پژوهش حاضر به روش پیکرهای صورت گرفته است .انتخاب این روش

و میکوشند تا بازنمود اين پديده را در زبان مورد بررسي قرار دهند.

از آن رو بود که از اعمال سلیقه بر اساس شم زبانی فردی احتراز شود

)20 ،19( Ullmann؛ Shen ،)22( Classen ،)21( Williams

و نتايج حاصل از اين پژوهش به دور از نتيجهگيريهاي كلي استوار

( )27( Lievers ،)26 ،25( Yu ،)24( Day،)23و  )28( Joمهمترين

گردد .بر این اساس ،پیکرهاي دستساز از عبارتهای حسآمیخته در

زبانی حسآميزی پرداختهاند .مقاله
آثاری هستند که به بازنمودهای
ِ
افراشي ( )29نيز تنها اثري است كه با رویکرد زبانشناسی شناختي به

زبان فارسی بر مبنای پیکر ه صد میلیون واژهای پایگاه دادههای زبان

از جمله مواردي كه در بررسي پديده حسآميزي در زبان مطرح است،

فرهنگی ساخته شد که مبنای تحلیل را تشکیل داد .اين پيكره برگرفته

فارسی ( )http://pldb.ihcs.ac.irدر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

بررسي اين پديده در زبان فارسي پرداخته است.

شناختی معنایی
مسئله انتقال حواس است که به عنوان یک مالک رده
ِ

از  50متن فارسي معاصر بود كه از اين پايگاه گزينش شد .حجم این

پیکره به بیش از  ۲میلیون واژه میرسید .در تدوین این پیکره از گزینش

میتواند در سطح زبانهای متفاوت مورد سنجش قرار گیردUllman .

متون شعری پرهیز شد تا متون مورد بررسی به دور از هنجارگریزیها و

معتقد است انتقال حواس در استعارههای حسآمیخته تصادفی نیست؛
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ابداعات ادبی باشند .همچنین تالش شد تا نثر آن دسته از نویسندگانی

كه پيشتر ذكر گرديد 2000 ،جمله دربردارنده واژههاي مربوط به حوزه

همچنین به منظور متوازنسازي پيكره و دستيابي به بهترين نتيجه،

جمله حاوي موارد حسآميزي بود كه با استفاده از تحليلهاي دستي

گسترهای از نویسندگان با تنوعات سبکی مختلف از ابتدای دهه  10تا

اساس حوزههاي مبدأ و مقصد ،تعيين بسامد حوزههاي مبدأ و مقصد و

حواس پنج گانه استخراج گرديد .از ميان اين  2000جمله بيش از 500

گزینش شود که ساده و روان و به زبان روزمره جامعه نزدیک باشد.

گزينش شدند .در بخش بعد ،نحوه دستهبندي شواهد حسآميزي بر

از سبكهای مختلف زبانی در این پیکره استفاده شد؛ بدین معنی که

همچنين نحوه تعيين الگوي انتقال حواس شرح داده خواهد شد.

پایان دهه  70هجری شمسی گزینش شدند.

در يك پژوهش پيكرهاي ،تعيين كليد واژههاي مناسب از اهميت

در اینجا باید خاطر نشان کرد که روش به کار گرفته شده در پژوهش

دهد .از اين رو ،ابتدا كليد واژههاي مربوط به حواس پنج گانه همراه با

زیادی برخوردار است و از این رو نتایج و الگوهای حاصل از آن قابل

حاضر با پژوهشهای مشابه انجام شده در دیگر زبانها از اشتراکات

ويژهاي برخوردار است ،چراكه ميتواند نتيجه پژوهش را تحت تاثير قرار

مقایسه با نتایج حاصل از زبانهای دیگر است )26( Yu .و )24( Day

تمام صورتهاي آنها در پايگاه دادههاي زبان فارسي جستجو شد .اين

بنواژهها كه مربوط به حواس پنج گانهاند عبارتند از :ديدن ،شنيدن،

از پیکرهای از متون نثر ادبی برای پژوهش خود بهره بردند و Lievers

بوييدن ،لمس كردن ،چشيدن ،حس كردن و درك كردن .نكته قابل

( )27و  )28( Joعالوه بر پیکر ه ادبی انواع دیگری از متون نظیر مقاالت،

توجه اين است كه با توجه به امكانات پايگاه دادههاي زبان فارسي با

روزنامهها و وبالگها را نیز در پیکره خود گنجاندند .از سوی دیگر

را كه در پيكره بازنمود پيدا ميكنند ،يافت.

پذیرفت .جالب اینجاست ،چنانچه در جدول  5مشاهده خواهیم کرد،

استفاده از يك بنواژه ،ميتوان تمام صورتها و مشتقات واژه مورد نظر

پژوهشهای  )19( Ullmannو  )23( Shenبر روی متون شعر صورت

پس از تهيه فهرست واژهنما از بنواژههاي مربوط ،واژههايي استخراج
شد كه با حواس پنج گانه مرتبط هستند و در پيكرهها غالباً با حواس

نشاندهنده وجود الگویی شناختی در سلسله مراتب انتقال حواس است

صاحب نظران زبان شناسي پيكرهاي از جمله  Stefanowitschاست

در شکلگیری عبارتهای حسآمیخته در تمام زبانهای دنیا وجود دارد.

تمام پژوهشهای ذکر شده نتایج نسبتا مشابهی را در بر داشتند که این

پنج گانه همنشين ،يا باهمآيند ميشوند .اين روش پيشنهاد برخي از

و اینکه صرف نظر از سبکها و گونههای مختلف زبانی ،الگوهای مشابهی

( .)۳۰بدين ترتيب با استفاده از اين روش ميتوان به حجم گستردهاي

همچنین به لحاظ استفاده از پیکرههای رایانهای و تعیین کلیدواژهها در

اين واژههاي مرتبط در حیطه هر یک از حواس پنج گانه عبارتند از :حس

( )۲۷( Lievers ،)۲۴و  )۲۸( Joاز پیکرههای زبانی و امکانات نوین

از جمالتي دست يافت كه حاوي موارد حسآميختگي باشند .برخي از

استخراج عبارتهای حسآمیخته ،تمامی پژوهشهای متأخر نظیر Day

بويايي :تند ،ماليم؛ حس چشايي :تلخ ،شيرين ،مزه ،طعم؛ حس المسه:

رایانهای بهره بردهاند و از سازوکاری مشابه پژوهش حاضر برخوردارند.

تار ،رنگ؛ حس شنوايي :بلند ،باال ،زير ،زمخت ،كلفت ،ماليم ،صدا و ...

یافته ها

گرم ،سرد ،سنگين ،نرم ،خشن ،صاف؛ حس بينايي :شفاف ،روشن ،تيره،
بنابراين پس از گردآوري کلید واژهها ،استخراج عبارتهای دربردارنده

در اين مرحله ،با استفاده از دادههاي گردآوري شده از پيكره تالش شد

برنامه فهرست واژهنما که در پایگاه دادههای زبان فارسی موجود است،

بسامد حوزههاي مبدا و مقصد متداول و تبيين الگوي انتقال حواس در

این کلیدواژهها توسط رايانه صورت میپذیرد .این امکان به واسطه

تا به پرسشهاي پژوهش پاسخ داده شود؛ بدين ترتيب كه ضمن تعيين

قابل اجراست؛ بدین صورت که کلید واژه مورد نظر در برنامه فهرست

زبان فارسي ،مقايسهاي رده شناختي با ساير زبانهاي دنيا از اين لحاظ

واژهنما اعمال میگردد و واژه مورد نظر همراه با تمامی مشتقات آن

انجام پذيرفت.
پرسش اول

در قالب جملههای مختلف موجود در پیکره نمایش داده میشود .پس
از این مرحله تجزيه و تحليل انبوهي از دادهها و استخراج عبارتهای

تحليل بازنمودهاي زباني حسآميزي در زبان فارسي تعامل كدام حواس

حسآمیخته از میان انبوهی از جمالت دربردارنده کلید واژههای حواس

را با چه بسامدي نشان ميدهد؟

پنج گانه به شيوه دستي صورت پذیرفت كه كاري وقتگير بود .یافتن

براي پاسخ به اين سوال به نمودارهاي ( )1و ( )2توجه كنيد:

شواهد حسآمیزی در پیکره امری دشوار است ،زیرا هنوز پیکرهها مجهز

بر اساس نمودار  1پربسامدترين حوزههاي مبدأ در پيكر ه مورد بررسي

به شیوه جستجوی تمام رایانشی در این خصوص نیستند.

المسه و چشايي بودند .بر اساس آمار ،در زبان فارسی گرایش عمدهای

با استفاده از قابليت جستجوي رايانهاي و بهرهگيري از كليد واژههايي

به استفاده از سه حس بينايي ،شنوايي و بويايي براي توصيف ساير
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حواس وجود نداشت و دو حس بینایی و شنوایی تنها در موارد بسیار

مثال  .۳چه خنده لطيفي داشت ،مرا مسخره نميکرد (.)۳1

و حس بویایی هیچ گاه در جایگاه حوزه مبدأ در پیکره مورد بررسی به

مثال  .۴صداي شيرين و پر عشوه مادر سوسن از توي اتاق به گوش

مبدأ حسآمیزی نشان ميدهد:

چشايي ← شنوايي

معدودی در پیکره مورد بررسی در جایگاه حوز ه مبدا قرار گرفته بودند

المسه ← شنوايي

کار نرفته بود .مثالهاي زير دو حس المسه و چشايي را در جايگاه حوزه

ميرسيد (.)۵

نمودار  .1بسامد حوزههاي مبدأ انتقال حواس در زبان فارسي

ﻻﻣﺴﻪ

ﭼﺸﺎﻳﻲ
%4

%4

ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
% 17

ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ
% 52

ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ
% 23

نمودار  .2بسامد حوزههاي مقصد انتقال حواس در زبان فارسي

مثال  .۶هنوز بوي چرب کباب را از خودش ميشنيد (.)۳2

بر اساس نمودار  2پربسامدترين حوزههاي مقصد در شواهد حسآميزي

چشايي ← بويايي

به ترتيب زیر بودند -1 :شنوايي  -2بويايي  -3بينايي به بيان ديگر

مثال  .۷در ميان اين شلوغي ،خانم با چهرة ترش و شيرين رو به دختر

مفاهيم حوزههاي شنوايي ،بويايي و بینایی در زبان فارسي بر مبناي

كرد (.)۳3

مفاهيم ديگرحوزههاي حسي توصيف ميگردند .مثالهاي زير سه حس

چشايي ← بينايي

شنوايي ،بويايي و بينايي را در جايگاه حوزه مقصد نشان ميدهند:

پرسش دوم

مثال  .۵اما زنگ خنده خشک پيرمرد هنوز توي گوشم بود (.)۴

در پيكرهاي متوازن از زبان فارسي ،سلسله مراتب انتقال حواس چگونه است؟

المسه ← شنوايي
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است ،توجه كنيد.

براي روشن شدن موضوع به الگوريتمي كه در قالب جدول  1ارائه شده

جدول  .3الگوريتم الگوي انتقال حواس در زبان فارسي

حوزه مقصد

سال
شنوايي

بينايي

بويايي

چشايي

المسه

مجموع

شنوايي

0

0

0

11

85

96

بينايي

0

0

0

16

15

۳۱

بويايي

۹

2

0

16

۲۳

۵۰

چشايي

0

1

0

0

8

9

المسه

0

2

0

8

0

10

مجموع

۹

5

0

51

۱۳۱

الگوي اين الگوريتم برگرفته از پژوهش پيكرهاي  )۲۴( Dayاست كه در

حس شنوايي در سمت راست و حس المسه در باال عدد  ۸۵را مشاهده

در ردیف باالي جدول ،حواس پنج گانه در جايگاه حوزه مبدأ و در ستون

كه پربسامدترين انتقال حسي در پيكره مورد بررسي به شمار میآید.

انتقال حسي المسه←شنوايي است
ميكنيم كه بيان گر  ۸۵بار رخداد
ِ

آن الگوي انتقال حواس در زبان انگليسي مورد بررسي قرار گرفته بود.

سمت راست در جايگاه حوزه مقصد نمايش داده شدهاند .در انتهاي هر

به منظور دستيابي به الگوي انتقال حواس ،تعداد دفعاتي را كه يك حس

كدام از اين دو بخش هم مجموع تعداد دفعاتي كه اين حواس به عنوان

در پيكره به عنوان حوزه مبدأ به كار رفته بود از تعداد دفعاتي كه همان

حوزه مبدأ يا مقصد در پيكره به كار رفتهاند مشخص شده است .براي

حس در جايگاه حوزه مقصد به كار رفته بود ،تفريق كرديم تا مشخص شود

مورد بررسي به كار رفته است .تقاطع هريك از حوزههاي مبدأ و مقصد

در جايگاه حس توصيفشونده در پيكره مورد بررسي استفاده شدهاند تا

مثال حس المسه به عنوان پربسامدترين حوزه مبدأ 129 ،بار در پيكره

به طور كلي كدام حواس در جايگاه حس توصيفكننده و كدام حواس

نيز نمايان گر بسامد انتقال حسي مربوطه است .به عنوان نمونه در تقاطع

از اين رهگذر سلسلهمراتب انتقال حواس در زبان فارسي مشخص شود.

جدول  .4سلسله مراتب انتقال حواس در زبان فارسي

حواس پنج گانه

حوزه مبدأ منهاي حوزه مقصد

رتبه بندي

المسه

10-131

121

چشايي

9-51

42

بينايي

5-31

-26

بويايي

0-50

-50

شنوايي

9-96

-90

پرسش سوم

نتايج حاصل از جدول ( )4الگوي انتقال حواس در زبان فارسي را نمايان

ميسازد:

مقايسه رده شناختي سلسله مراتب حسآميزي در زبان فارسي با ساير

المسه ← چشايي ← بينايي ← بويايي ← شنوايي

زبانها چه نتيجهاي را به دست ميدهد؟
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براي روشن شدن موضوع به دادههاي بينزباني زير كه بر اساس

چشايي و سوي ديگر حواس دور ( )Distance sensesبویایی ،بينايي

كرهاي و فارسي به دست آمده است ،توجه كنيد:

حواس المسه و چشايي هستند كه براي درك بهواسطه آن حواس ،بايد

پژوهشهاي مختلف بر زبانهاي انگليسي ،فرانسه ،چيني ،ايتاليايي،

و شنوايي قرار داشته باشد .منظور از حواس نزديك در اين پژوهش،

چنانچه مقايسه دادههاي جدول ( )5نشان ميدهد ،براي ردهشناسي

پديدهاي از دنياي خارج در تماس نزديك با بدن قرار گيرد و منظور از

گرفت كه يك سوي آن حواس نزديك ( )Contact sensesالمسه،

آنها با فاصله از بدن امكان پذير است.

زبانها بر اساس شواهد حسآميزي ميتوان سلسله مراتبی را در نظر

حواس دور ،بينايي ،بويايي و شنوايي است كه درك پديدهها به واسطه

جدول  .4سلسله مراتب انتقال حواس در زبان فارسي

پژوهشگر

زبان

الگوي انتقال حواس

)۱۹( Ullmann

انگليسي و فرانسه

المسه← چشايي← بویایی ← بینایی← شنوایی

)21( Williams

انگليسي

المسه← چشايي← بویایی ← بینایی← شنوایی

)22( Classen

انگليسي

المسه← چشايي← بویایی ← بینایی← شنوایی

)26( Yu

چيني

المسه← چشايي← بویایی ← بینایی← شنوایی

)27( Lievers

ايتاليايي

المسه← چشايي← بویایی ← بینایی← شنوایی

)28( Jo

كرهاي

المسه← چشايي← بویایی ← بینایی← شنوایی

پژوهش حاضر

فارسي

المسه← چشايي← بینایی ← بویایی← شنوایی

بحث

اغلب با استفاده از حوزههاي المسه ،چشايي و بينايي توصيف گردند.

پژوهش حاضر با رويكرد شناختي و به روش پيكرهاي به تحليل بازنمود

براي مثال به تركيبات وصفي زير كه برگرفته از پيكره و در خصوص

آماري از حوزههاي مبدأ و مقصد در تعامل حواس با يكديگر و همچنين

صداي كلفت ،صداي گرم ،صداي گوش خراش ،لحن شيرين ،كالم تلخ.

تعامل حس شنوایی با دو حس المسه و چشایی است ،توجه كنيد:

انواع عبارتهای حسآميخته در زبان فارسي پرداخت .اين پژوهش،

اين چند نمونه نشان ميدهد كه چگونه در زبان فارسی براي توصيف

ساير مفاهيم ،در انواع حسآميزي در زبان فارسي به دست داد .تبيين

و بيان مفاهيم حوزه شنوايي مانند؛ صدا ،جيغ ،لحن و كالم از مفاهيم

دادههاي برگرفته از پيكرهاي متوازن از زبان فارسي نشان داد ،در

مربوط به حس المسه مانند كلفت ،گرم ،گوش خراش ،و مفاهيم مربوط

راستاي آنچه  )۱۹( Ullmannپيشبيني كرده بود ،در زبان فارسي

نيز پربسامدترين حوزه مبدأ المسه است و بعد از آن حس چشايي كه

به حس چشايي مانند شيرين و تلخ استفاده ميشود.

انتقال حسي محسوب ميشوند.

دومين حس مقصد پس از حس شنوايي است .چنانچه در جدول 5

نکته قابل توجه دیگر ،جايگاه حس بويايي در زبان فارسي ،به عنوان

آن هم از حواس نزديك است ،هر دو جزء حواس مبدأ در سلسله مراتب
همچنین در خصوص حواس پيشرفته ،يافتهها در زبان فارسي با الگوي

مشاهده ميشود ،در هيچ يك از زبانهاي مورد بررسي ،حس بويايي

شنوايي در جايگاه پربسامدترين حس مقصد قرار دارد .در واقع مفاهيم

جالب آن است كه در پيكره مورد بررسي ،حس بويايي هيچ گاه در حوزه

به عنوان دومين حس مقصد در انتقالهاي بینحسی ديده نمي شود.

 Ullmannمشابهت نشان ميدهد .بر این اساس ،در زبان فارسي حس

مبدأ براي توصيف حسي ديگر به كار نرفته بود ،بلكه  ۵۰بار در جايگاه

حوزهشنوايي بهجز یک مورد انتقال حسی شنوایی ← بويايي در پيكره

مورد بررسي در قالب ترکیب فعلی بویی را شنیدن هيچ گاه در جايگاه

حس مقصد واقع شده و حواس چشايي و المسه به طور عمده مفاهیم

از مفاهيم حوزه شنوايي براي بيان مفاهيم ساير حوزههاي حسي استفاده

بوي ماليم ،بوي چرب ،بوي ترش ،بوي گس ،نشان دهنده کاربرد حس

این حوزه را توصیف کرده بودند .تركيباتي نظير بوي داغ ،بوي تند،

حوزه مبدأ حسآميزي واقع نميشوند؛ به بيان سادهتر به جز این مورد ،ما

بويايي در جايگاه حوزه مقصد هستند .براي نمونه ،به جمالت زير كه

نميكنيم ،بلكه در زبان فارسي گرايش بر اينست تا مفاهيم حوز ه شنوايي
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حوزههای مبدأ در بیان مفاهيم انتزاعی یا به عبارت دقیقتر ناملموستر

برگرفته از پيكره هستند ،توجه كنيد:

مثال  .۸بوي ترش مزهاي به مشام ميرسيد .مردم در کنج خانهها

محسوب میشود ( .)۳۶بر این اساس حوزه مبدأ المسه که به طور

چشايي ← بويايي

مستقیم و نزدیک است ،به عنوان حوزه مبدأ در انتقالهای حسی نقش

مستقیم با مولفه شیء و همچنین حضور مادی ما در فضا در ارتباط

خزيدهبودند (.)33

مثال  .۹بوي سوزنده آهک بينيش را گزيد (.)32

پررنگی ایفا میکند .به عبارت دیگر حس المسه بیش از سایر حواس

نتايج آماري بازنمود حسآميزي در زبان فارسي بر اساس فرضيه

تماس نزدیک با این پدیدهها قرار دارد .بر همین منوال حس چشایی

در ادراک مکانی و شيئي از پدیدههای پیرامون نقش دارد ،چراکه در

المسه ← بويايي

بدنمندي قابل تبيين است .وقتی صحبت از وجود جسمانی ما در جهان

نیز همچون المسه از طریق تماس مستقیم میان گیرندههای حسی

حوزه مفهومي فضا جايگاه خاصي در زبانشناسي شناختي دارد .درك

بهرهگیری از سازوکار استعاره جهت مفهومسازی مکانی و شیء ندارد،

و موجودیتهای دنیای بیرون درک میگردد و از این رو نیازی به

پیرامون میشود ،مفهوم فضا ( )Spaceاهمیت ویژهای پیدا میکند.

بلکه به واسطه این ویژگی خود به منظور مفهومسازی برای سایر حواس

ديداري_فضايي ( )Visuo-spatialما موجب مفهومسازي و شكلگيري

که فاقد این ویژگی هستند به کار میرود .چنانچه پیشتر شرح داده

معنا ميشود ( .)34حوز ه فضا از آن جهت از اهميت ويژهاي برخوردار
است كه غالباً بر ديگر حوزههاي انتزاعي نگاشت ميشود و به واسطه

شد ،حواس المسه و چشایی هر دو از حواس نزدیک محسوب میشوند.

البته این بدان معنا نیست که سایر حواس در ادراک و مفهوم سازی از

سازوكار استعاره به مفهومسازي فضايي ()Spatial conceptualization

پدیدههای پیرامون نقشی ندارند ،بلکه به واسطه نقش پررنگتر دو حس

ديگر مفاهيم انتزاعي منجر ميگردد Lakoff .اين سازوكار را «فرضيه

نزدیک المسه و چشایی در ادراک مکانی و شیء از پدیدههای پیرامون،

فضاسازي صورت» ( )spatialization of form hypothesisمينامد.

این دو حس نقش بیشتری در توصیف سایر حواس ایفا میکنند که

بر اساس اين فرضيه ،به واسطه نگاشت استعاري كه از فضاي مادي به

فضاي مفهومي صورت ميپذيرد ،ساختار فضايي بر ساختار مفهومي

دادههای پیکرهای نیز مویّد این مطلب هستند.

دارد :مفهومسازي مكاني و مفهوم سازي شیء ( .)36به عنوان نمونه

قرار دارند که از حواس دور محسوب میشوند و از حضور مکانی کمتری

از سوی دیگر در سمت چپ بردار ،سه حس بینایی ،بویایی و شنوایی

منتقل ميگردد ( .)35مفهومسازي فضايي از مفاهيم انتزاعي دو بعد

نسبت به دو حس المسه و چشایی برخوردارند .به عبارت دیگر این سه

مفهوم انتزاعي مشكالت هم به واسطه مكان و هم به واسطه شیء درك

حس نقش کمتری در ادراک مکانی و شیء پدیدههای پیرامون نسبت به

ميشود .به مثالهاي زير توجه كنيد:

دو حس المسه و چشایی دارند .از این رو برای درک و توصیف دادههای

 .1در مشكالت غوطه ور بود [مشکالت مکان هستند]

ورودیشان در قالب زبان ،نیاز هست تا مفهومسازی صورت گیرد که

 .2هر روز بر مشكالتش افزوده ميشد [مشکالت شیء هستند]

این اتفاق به واسطه دو حس نزدیک المسه و چشایی صورت میپذیرد.

بنابراين ،در زبانشناسي شناختي ،فضاسازي مفاهيم انتزاعي يك اصل

همان طور که توضیح داده شد ،این سه حس نیز در ادراک و مفهومسازی

شناختي عموميت يافته است كه براي بيان مفاهيم انتزاعي در قالب اشيايي

از پدیدههای پیرامون نقش دارند ،اما از آنجا که در ادراک دو مولفه

سه بعدي در فضا استفاده ميشود .اين همان چيزيست كه نظريه استعاره

مکان و شیء نقش کمتری را نسبت به دو حس المسه و چشایی ایفا

مفهومي با عنوان نگاشت از مفاهيم ملموس به انتزاعي و يا نگاشت از

میکنند ،در انتقالهای حسی به میزان قابل توجهی توسط این دو حس

مفاهيم بيشتر ساخت يافته به مفاهيم كمتر ساخت يافته ياد ميكند (.)26

هدف توصیف و مفهومسازی قرار میگیرند که این واقعیت به واسطه

هدف از بيان اين مقدمه آن است كه با بهرهگيري از فرضي ه بدنمندی،

تحلیلهای پیکرهای در پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفت .از این رو

الگوي انتقال حواس در پژوهش حاضر را تبيين كنيم .نتایج آماری

بازنمود موارد حسآمیزی در زبان فارسی بر اساس فرضیه بدنمندی و به

برگرفته از پیکره پژوهش حاضر نشان دادند که در زبان فارسي دو

طور خاص فرضیه فضاسازی صورت قابل تبیین است (.)۳۵

حس المسه و چشايي به عنوان حس مبدأ براي توصيف هر  4حس
ديگر به كار ميروند .از سوي ديگر در جدول  5مشاهده میشود كه

نتیجه گیری

در همه زبانها دو حس المسه و چشایی به عنوان حوزههای مبدأ رایج

بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،حسآميزي ميتواند الگويي براي

در انتقالهای حسی ایفای نقش میکنند .همان طور كه شرح داده شد،

ردهشناسي معنايي زبانها فراهم آورد .بر اساس اين الگو زبانها تابع

بر اساس نظريه استعاره مفهومي ،حوزه ملموس فضا از بنیادیترین
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آزیتا افراشی و همکاران

تشکر و قدردانی

.اصولي هستند و ميتوانند انتخابهاي پارامتري نيز داشته باشند

4902 مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشي با همين عنوان با كد

 زبانهاي مورد بررسي از حواس، مشاهده ميكنيم5 چنانچه در جدول

 ابراز،و فناوريهاي شناختي كه حامي مالي و معنوي اين طرح بود

 بويايي و شنوايي را توصيف و بيان كنند؛ ولي انتخاب پارامتري،بينايي

 بدينوسيله نويسندگان مقاله سپاس خود را از ستاد توسعه علوم.است

پايه يعني المسه و چشايي استفاده ميكنند تا حواس پيشرفته يعني

.ميدارند

آنها از اين قرار است كه از ميان المسه و چشايي كداميك را فراگيرتر

مالحظات اخالقی

، چنانچه ديديم.كداميك ارجحيت بيشتري در مفهومسازي ميدهند

 شنوايي و بينايي به،استفاده ميكنند و نيز اين كه از ميان بويايي

این پژوهش مطابق با اصول اخالقی فصلنامه تازههای علوم شناختی

زبان فارسي از حس المسه براي مفهومسازي ساير حواس فراگيرترين

 در این پژوهش هیچگونه آزمایشی بر.) به انجام رسیده استCOPE(

 تفاوت قابل توجه زبان.مفهومسازی حسهاي ديگر بهره ميگيرد

و همچنین بر اساس کدهای اخالقی کمیته بینالمللی اخالق نشر

استفاده را مينمايد و حس شنوايي گستردهتر از ساير حواس از امكانات

..روی انسان و یا حیوانات صورت نگرفته است

 پيش از حس، جايگاه قرار گرفتن حس بينايي،فارسي با ساير زبانها

تعارض منافع

 زبان فارسي تمايل بيشتري در استفاده از، بر اين اساس.ديده نميشود

بويايي در سلسله مراتب انتقال حواس است كه در هيچ يك از زبانها

.حس بويايي نسبت به حس بينايي در جایگاه حوزه مقصد دارد

.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی در این مطالعه نداشته اند
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