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  »درمان«و » شناسی روانی  آسیب«های  تقابل واژه
  های زبان فارسی نامه در لغت

  
  
  

  

هـاي    شناسي رواني و درمـان را در فرهنـگ          هاي آسيب    اين تحقيق در پي آن بود تا واژه        :هدف
ــي   ــان فارسـ ــر زبـ ــد (معتبـ ــين، عميـ ــر  و معـ ــروز[معاصـ ــي امـ ــسبت)]فارسـ ــاي    و  نـ هـ

 نمونـه   :روش. را تعيين كنـد   غيررايج آنها   /يرجسمي و رايج  غ/، جسمي  ناخوشايندي/خوشايندي
با توجه  . گانه بود   هاي سه   هاي درج شده در فرهنگ      مورد مطالعه اين پژوهش كيفي، كليه ورودي      

شـناس، بـه عنـوان معيـار          به اهداف پژوهش، نظر تخصصي سه روانشناس مستقل و يك زبـان           
هـا و     هـاي كيفـي و توصـيفي واژه         د تا ويژگـي   كار گرفته ش   ها و لغات به     سنجش و ارزيابي واژه   

شناسي رواني  آسيب( عناصر روانشناختي مورد نظر اين مطالعه :ها یافته. لغات استخراج شود
ها با توجه      يافته :گیری  نتیجه. اند و در تقابل با يكديگر قرار دارند         از يكديگر متفاوت  ) و درمان 
  . ورد بحث قرار خواهد گرفتهاي روانشناختي و از نگاه فرهنگي م به نظريه

  
  نامه  لغت،شناسي رواني، درمان واژه، آسيب: ها كليد واژه

  
  
  

  1دکتر حسین کاویانی
، دانـشکده   و روانشناسی بـالینی    گروه روانپزشکی 

، مرکــز پزشـکی، دانــشگاه علـوم پزشــکی تهـران   
  تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی

  مهرانگیز پورناصح
  مرکز مشاوره چالش مهر

   ارسالن گلفامدکتر
  گروه زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

  
  

  1مقدمه
مند از عناصر کالمی یک       ای سامان   مجموعه) نامه  لغت(فرهنگ  

 عناصـری کـه بـرای       ؛قوم، ملت یا جامعه در دوره زمانی معین است        
 در میـان افـراد ارتبـاط        ؛رود  کار مـی   سخن گفتن، نوشتن یا هر دو به      

هـا را ممکـن       هـا و دریافـت      ها، احساس   ربهکند و انتقال تج     ایجاد می 
  .سازد می

ــا ــاط فرهنــگ و    ت ــه کــشف ارتب ــا، در زمین ــون در کــشور م کن
 نیز بـر    ای شده که عمدتاً     های پراکنده   موضوعات روانشناختی تالش  

در برخـی از ایـن      .  و روش کیفی مبتنی بـوده اسـت        2تحلیل گفتمان 
 نگاه بـه کـاربرد      مراجعه شده تا با   ) عامه(مطالعات، به فرهنگ عموم     

هـایی نظیـر بیمـاری        ها برخورد فرهنگی بـا موضـوع         و خرافه  ها   آیین

_____________________________________________ 
رسـتان روزبـه، مرکـز تحقیقـات روانپزشـکی و           تهران، خیابـان کـارگر جنـوبی، بیما       :  نشانی تماس  - 1

  .روانشناسی
E-mail: H.Kaviani@usa.com 

 پژوهش در زمینه موجودات خیالی      .روانی و درمان آن بررسی شود     
هایی است که در      پژوهشو غیرواقعی مانند آل و ام الصبیان یکی از          

کـاوش در   ). 1344داویدیان و ساعدی،     (این زمینه انجام شده است    
یر به عنوان عناصر فرهنگی و ارتباط آن بـا روانـشناسی مرضـی             اساط

  2).1344داویدیان،  (است این مطالعات  نیز از جمله
کـه  اسـت  تحقیق و پژوهش در کـشورهای مختلـف نـشان داده        

های روانشناختی ممکن است از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر            جنبه
ای کـه     لعـه مطا مثالً). 1983بهداشت،  جهانی  سازمان  (متفاوت باشد   

ــدیان، نراقــی و فروغــان   ــشان داد کــه  ) 1365(داوی ــد، ن انجــام دادن
 حرکتی جز در تهـران در سـایر شـهرها           –قراری یا آشوب روانی       بی

 درصـد ولـی در      20نادر و احساس گناه و سرزنش خـود در تهـران            
هـای برآمـده از       ها و یافتـه     این یافته .  درصد بود  68شهرهای سوئیس   

کی از تغییرپذیری و تفاوت در بروز عالیم در         تحقیقات گسترده حا  
_____________________________________________ 
2- discourse analysis 
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  .های گوناگون است کشورها و فرهنگ
تنی برای اولین بـار بـه وسـیله           اصطالح سایکوسوماتیک یا روان   

کـار گرفتـه شـد، هـر چنـد از دهـه               در اول قرن نوزدهم به     1هینروث
 به بعد توجه غالب روانپزشکان و روانشناسان را به خود جلب            1950
آوری پزشـکی در قـرن        رشد و توسـعه فـن     ). 1357دیان،  داوی(کرد  

ــستم(گذشــته  ــرن بی ــه   ) ق ــته از دانــش در زمین ــن رش و کــشفیات ای
هـای     و ارتبـاط آن بـا علـل بیمـاری          ۀشـیمی  -شناسی و زیست    آسیب

تـر از قبـل       روانی، جایگاه مبانی زیستی در روانپزشـکی را مـستحکم         
 پـژوهش در ایـن      امروزه، با توجه بـه بـیش از نـیم قـرن           .  است هکرد

طـور مفـصل بـه       های جامع روانپزشـکی بـه       همه درسنامه  زمینه تقریباً 
؛ بـه ایـن   دهنـد  ای نـشان مـی   تأثیرات متقابل روان و تن توجه شایسته    

 درمان نیز به دو بخـش عمـده جـسمی و غیرجـسمی تقـسیم               ترتیب،
کـار   شده است و مراکـز معتبـر درمـانی ترکیـب هـر دو شـیوه را بـه                  

  .گیرند می
 روانپزشـکی بـا عالیـم جـسمی         های  ای از مسائل و اختالل      تهدس

 پزشـکان   معموالً). 1994انجمن روانپزشکی آمریکا،    (کنند    بروز می 
شوند کـه از دردهـای بـدنی شـکایت دارنـد              رو می   با مراجعانی روبه  

جـسمی    های آنها هـیچ نـشانی از آسـیب          ولی در معاینات و آزمایش    
ــی  ــشاهده نم ــود م ــاالً. ش ــس احتم ــتالل  در ب ــوارد، اخ ــن م یاری از ای

 مطـرح اسـت کـه بـا شـکایات جـسمانی چندگانـه               2سـازی   جسمانی
تـرین شـکایات در ایـن         شـایع . شـود   عودکننده یا مزمن مشخص می    

 مـشکالت   وای اختالل، سردرد، تپش قلب، دردهای شکمی و روده       
  ).1376 ،ولمن، ترجمه فارسی(قاعدگی و جنسی است 

 باشد، یعنـی بیـان      3ران  واپسری  اگر فرهنگ دارای الگوی رفتا    
صـورت   تنهـا عالئـم بـه      آشکار احساس و افکار را تشویق نکنـد، نـه         

گیرد و  شوند، بلکه کالم از اعضای بدن کمک می  جسمانی ابراز می  
گرفتگی و دلسردی و برای       های دل   برای بیان افسردگی، از واژه     مثالً

 و  4مـن   نکلـی (کنـد     پاچگی یا دلهـره اسـتفاده مـی         اضطراب از دست  
  ).1985، 5بایرون

، )1384کاویانی، پورناصـح و گلفـام،       (به غیر از مطالعه قبلی ما       
تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کاوش در مجموعه گـسترده واژگـان            

. های مختلـف روانـشناسی منتـشر نـشده اسـت            فارسی مرتبط با جنبه   
ــن دســت مــی  ــه    کــشفیاتی از ای ــزاری نظــری ب ــوان اب ــه عن ــد ب توانن

 ایــران کمــک کننــد تــا یــک دیــدگاه بــومی و ملــی از  روانــشناسی
های مـرتبط بـا       هدف این طرح مقایسه واژه    . دست آید  روانشناسی به 

ناخوشــایندی / نــسبت خوشــایند و ارزیــابیشناســی و درمــان آســیب
غیرجسمی در ترکیب اینگونه / 6کارگیری عناصر جسمی   واژگان، به 

ایـن تحقیـق، بـرای      نتـایج   . غیررایج بودن آنهـا بـود     / واژگان و رایج  
توانـد    شناسـان مـی     شناسـان و مـردم      شناسان، جامعه   روانشناسان، زبان 

  .مفید باشد
در ایــن مطالعـــه تـــالش شـــد تـــا در چهـــارچوب پـــژوهش و  

مقایسه واژگان مـرتبط    : شناسی مناسب این اهداف محقق شود       روش
های معتبـر زبـان فارسـی     نامه  شناسی روانی و درمان در لغت       با آسیب 

هـای مثبـت    ؛ تعیین گرایش] )  امروزفارسی[عمید و معاصر معین، (
  ؛های استخراج شده    در لغات و واژه   ) ناخوشایند(و منفی   ) خوشایند(

هـا و لغـات       بـودن واژه  ) غیرتنـی (یا غیرجـسمی    ) تنی(تعیین جسمی   
/  تعیــین نــسبت رایــج؛)شناســی بــه ویــژه در زمینــه آســیب(فارســی 

  1.رد نظرهای مو غیررایج بودن لغات و واژه
  

  روش
  های مورد مطالعه مجموعه

هـای درج شـده       مجموعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه ورودی      
ایـن سـه    .  بـود  )فارسی امروز (های معین، عمید و معاصر        نامه  در لغت 

 70 جداگانـه در طـی تـاریخ         نامه که در سه مقطع زمانی تقریبـاً         لغت
نظـر اسـاتید    ساله گذشته گردآوری و منتـشر شـده اسـت، بـا تأییـد               

بر اسـاس    بنابراین احتماالً . شناسی به گردونه بررسی وارد شدند       زبان
  .توان فرضیه تحول تاریخی واژگان را رد یا تأیید کرد آن می

فرهنگ دوجلدی معین که پس از      ): 1381معین،  ( فرهنگ معین    -1
 شمسی انتشار یافـت،     1381اقتباس از فرهنگ شش جلدی، در سال        

ایـن فرهنـگ بـا توجـه بـه آثـار       .  در این تحقیق بـود   یکی از منابع ما   
تفـاوت ایـن    . علمی و ادبی مکتوب قدیم وجدید تنظیم شـده اسـت          

 حــذف ی وفرهنــگ بــا فرهنــگ شــش جلــدی آوردن لغــات اصــل 
ــت   ــات اس ــات لغ ــترگ و    . ترکیب ــار س ــل ک ــین حاص ــگ مع فرهن

 1350سیستماتیک مرحـوم دکتـر محمـد معـین اسـت کـه در دهـه                 

_____________________________________________ 
1- Heinroth  2 - somatization disorder 
3- suppressive  4- Kleinman 
5- Byrone   6- somatic 
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 .دوســتان ایــن ســرزمین قــرار گرفــت فرهنــگدر اختیــار ) شمــسی(
  .گیرد  واژه را دربرمی43000گ دوجلدی معین قریب نفره

نامـه یـک جلـدی         لغـت   ):1381عمیـد،   ( فرهنگ فارسـی عمیـد       -2
. عمید، چاپ بیست و سوم، یکی دیگر از منابع ما در این تحقیق بود             

 لغات عربی و اروپایی مـصطلح       ،های فارسی   این فرهنگ شامل واژه   
این فرهنگ یک   . ر زبان فارسی و اصطالحات علمی و ادبی است        د

جلدی از فرهنگ ده جلدی عمید اقتباس شده است که از فرهنـگ             
در واقـع در فرهنـگ یـک        .  عمید متفاوت اسـت    جیبینو و فرهنگ    

ایـن  . جلدی ترکیبات لغات فرهنگ ده جلـدی حـذف شـده اسـت            
 سـال  فرهنگ در شکل ابتـدایی خـود تحـت عنـوان فرهنـگ نـو در        

 سـال کـار مـداوم نویـسنده         50 شمسی به چاپ رسید و قریب        1308
منتــشر  1358آن را بــه صــورت فرهنــگ عمیــد در آورد و در ســال 

  . واژه دارد39000فرهنگ عمید یک جلدی قریب . گردید
صــدری افــشار، حکمــی و ) (فارســی امــروز( فرهنــگ  معاصــر -3

ــی، ــات، واژه ): 1381 حکمـ ــده لغـ ــن فرهنـــگ دربرگیرنـ ــ ایـ ا و هـ
ایـن فرهنـگ    . اصطالحات فرهنگی عمومی در زبـان فارسـی اسـت         

  واژه دارد و به جای پـرداختن بـه متـون قـدیم، بـا رویکـرد                   50000
ــردم معاصــر    جمــع ــان م ــات و اصــطالحات در زب ــه لغ آوری و ارائ

  .کار فرهنگ نویسی را انجام داده است) فارسی امروز(
  

  آوری اطالعات جمع
ر تخصصی سه روانـشناس بـه عنـوان          از نظ  ،در این تحقیق کیفی   

بـا توجـه بـه اهـداف تعیـین        (ها و لغات      معیار سنجش و ارزیابی واژه    
طـور جداگانـه     ایـن سـه روانـشناس بـه       . استفاده گردید ) شده تحقیق 

هـایی   ها را بررسی و پـس از جداسـازی واژه   نامه ها و لغات لغت    واژه
 ،شـدند   یشناسی روانی و درمـانی مربـوط مـ          های آسیب   که به حیطه  

ناخوشـایند،  /  خود را  بـه صـورت خوشـایند         2 و توصیفی  1نظر کیفی 
هـا و     در واقع، واژه  . غیررایج ثبت کردند  /غیرجسمی و رایج  /جسمی

ها و لغات هـستند کـه نـام عـضوی از              لغات جسمی آن دسته از واژه     
ها و لغات غیرجسمی، نام هـیچ         بدن را در ترکیب خود دارند و واژه       

زمینـه قـضاوت داوران     . کـار نرفتـه اسـت      ها بـه  عضوی از بدن در آن    
در انتهـا اجمـاع از طریـق بحـث و اقنـاع             . معنی معادل هـر واژه بـود      

 حـداقل دو رأی از سـه رأی         ،دست آمد و در صورت عدم توافـق        به

همچنین واژگان رایـج بـه آن دسـته از واژگـان            . بودمالک ارزیابی   
ره کاربران یـک    شود که در زبان گفتاری و نوشتاری روزم         گفته می 

  .گیرد زبان مورد استفاده قرار می
و » ناخوشایند«،  »خوشایند«ناخوشایند به طبقات    /مقوله خوشایند 

بـه  » ناخوشـایند  -خوشایند«طبقه  . تقسیم شد » ناخوشایند -خوشایند«
شد کـه در معنـای معـادل واجـد هـر دو       ها گفته می آن دسته از واژه  

غیرجـسمی  /های جسمی مقوله. مضمون خوشایند و ناخوشایند باشند  
در انتهـا یـک   . بندی شـدند  غیر رایج به صورت دوگانه طبقه  /و رایج 
ــان ــناس، واژه زب ــایی داوران      ش ــر نه ــتخراجی و نظ ــات اس ــا و لغ ه

و چنانچـه بـه لحـاظ زبانـشناختی         کـرد     مـی را وارسـی    ) روانشناسان(
ای وجود داشت، به تـیم سـه نفـره ارزیـاب بـازخورد                اشکال یا نکته  

تـیم  . شناس اصـالح شـد    نـ در پایان، ارزیابی بر اساس نظر زبا      . ددا  می
ــر       ــک دکت ــالینی، ی ــشناسی ب ــر روان ــک دکت ــامل ی ــشناسان ش روان

.  عمومی و یک کارشناس ارشد روانـشناسی تربیتـی بـود     یروانشناس
  .زبانشناس طرح دکترای زبانشناسی داشت

در برداشت نهایی، از لغات تخصصی و التین موجود در فارسی         
). بـه وسـیله عمـوم مـردم       (رکـاربرد   ُ  نظـر شـد، مگـر مـوارد پ        صرف  

چنین درثبت نهایی معانی مقابل هر ورودی، به معنـای مـرتبط بـا               هم
  1.شدشناسی و درمان بسنده  ابعاد آسیب

نامه   براساس اعالم منابع مورد نظر، فراوانی کل واژگان سه لغت         
محققـان،  ها به وسـیله       شمارش تصادفی واژه  . به صورت تخمینی بود   

  .داد  درصد نوسان نشان 5/0همین ارقام را با 
های آنها    بندی  هایی از واژگان استخراجی و مقوله       در زیر، نمونه  

  :آمده است
صدای خرخری که به سبب گریه      .) اِ(]غرن=[ /yarang/ غرنگ

شناسـی، ناخوشـایند،      آسـیب [. یا فـشردن گلـو در حلـق پدیـد آمـد           
  ) فرهنگ معینانتخاب از (]غیرجسمی، غیر رایج

. آزار رسـیده، آزرده   . پایمـال گردیـده   /: far-sūda(-e)/فرسوده
انتخـاب از فرهنـگ      (]شناسی، خوشایند، غیرجـسمی، رایـج       آسیب[

  )معین
تهی مغزی،  .) حامص (].ع.ف[/: kalla(-e)-xarāb-Ī/خرابی  کله

ــد مزاجــی   ــصبانیت، تن ــیب[. بیخــردی، ع ــایند. شناســی آس . ناخوش

_____________________________________________ 
1- qualitative   2 - descriptive 
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  )از فرهنگ معاصرانتخاب  (]جسمی، رایج
: همین قیاس  به. سرکش؛ نافرمان . صفت/: ها-،xiresar/سر    خیره

انتخـاب از    (]شناسی، ناخوشایند، جـسمی، رایـج       آسیب[. سری  خیره
  )فرهنگ معاصر

هـــا و  بررســـی اندیـــشه. اســـم/:  هـــا-، darunbini/بینـــی درون
  ]درمان، خنثا، غیرجسمی، رایج[. نگری درون: های خویش احساس

 )2.  مایـۀ آرامـش عـاطفی      )1 ]ادبـی [. صفت/: delaram/دالرام
  ]درمان، خوشایند، جسمی، رایج[. بسیار گرامی و خوشایند

  
  ها تحلیل داده

هـا و     برای عملیـات آمـاری توصـیفی و اسـتنباطی، همگـی واژه            
 وارد و پس از     SPSSهای کمی و کیفی آنها به بسته آماری           ارزیابی

ها، درصدها و  ها، کلیه فراوانی  دهپاالیش خطاهای مربوط به ورود دا     
  .مجذور کای، به وسیله همین برنامه آماری محاسبه شد

ها سرشماری  گیری، تمامی واژه    باید توجه داشت که برای نمونه     
صـورت   ها آشکار بود اما عملیـات آمـاری بـه           هرچند تفاوت . شدند

  .تکمیلی صورت گرفت
  

  ها یافته
 واژه روانـشناختی  3412 نامه مـورد نظـر،     در مجموع در سه لغت    

 واژه روانـشناختی مـرتبط بـا    1213شناسـی روانـی و        مرتبط با آسیب  
شناسـی و     هـای آسـیب      فراوانـی واژه   1جـدول   . درمان استخراج شد  

و ) فارسـی امـروز   (درمان را در سه فرهنگ معـین، عمیـد و معاصـر             
در هـر فرهنـگ را جداگانـه و در     )×100(ها  نسبت آنها به کل واژه

شناسـی   هـای مـرتبط بـا آسـیب      فراوانـی واژه  . دهـد   نشان می مجموع  
  .بودهای مرتبط با درمان  روانی حدود سه برابر واژه

  
شناسـی روانـی و درمـان و نـسبت             های مرتبط با آسـیب      فراوانی واژه  -1جدول  

  گانه های سه  در فرهنگ)×100(ها آنها به کل واژه

  شناسی آسیب  ها واژه کل  ها فرهنگ
  )تنسب(فراوانی 

  درمان
  )نسبت(فراوانی 

  )27/1 (550  )66/3 (1573  43000  معین
  )05/1 (408  )53/2 (990  39000  عمید
  )51/0 (255  )70/1 (849  50000  معاصر
  )92/0 (1213  )58/2 (3412  132000  مجموع

شناسـی روانـی و درمـان در     های رایج مرتبط بـا آسـیب       فراوانی واژه  -2جدول  
 )×100 (ها گانه و نسبت  آنها به کل واژه های سه فرهنگ

  شناسی آسیب  ها کل واژه  ها فرهنگ
  )نسبت(فراوانی 

  درمان
  )نسبت(فراوانی 

  )56/0 (240  )04/2 (877  43000  معین
  )86/0 (337  )41/1 (548  39000  عمید
  )47/0 (233  )60/1 (799  50000  معاصر
  )61/0 (810  )69/1 (2224  132000  مجموع

  
شناسـی    های مرتبط با آسـیب      های واژه   مجذور کای مربوط به نسبت    

د اد داری را نــشان  گانــه تفــاوت معنــی هــای ســه روانــی در فرهنــگ
)001/0p< ، 07/259 =2χ .(    ــه ــوط ب ــای مرب ــذور ک ــین، مج همچن

هـای    شناسی روانـی در فرهنـگ       سیبهای مرتبط با آ     های واژه   نسبت
). 001/0p< ، 66/107=2χ(بـود   دار    دهنده تفاوت معنی   گانه نشان   سه
های مرتبط با     آید، نسبت واژه     برمی 1گونه که از محتوای جدول        آن

های معین، عمیـد      و درمان به ترتیب در فرهنگ     روانی  شناسی    آسیب
  .یابد و معاصر کاهش می

غیـررایج  / های تحقیق پیرامـون رایـج      رو که یکی از سؤال      از آن 
های این تحقیـق اسـت و نیـز بـرای کـاوش بیـشتر دربـاره                بودن واژه 

های رایج، این     چگونگی توزیع فراوانی متغیرها در زیرمجموعه واژه      
 .ها جداسازی و عملیات آمـاری روی آنهـا تکـرار شـد              طبقه از واژه  

هـای رایـج      دهد که نسبت واژه      نشان می  2های توصیفی جدول      یافته
نامه دیگـر     نامه معین بیشتر از دو لغت       شناسی در لغت    مرتبط با آسیب  

ــا در واژه)001/0p< ، 73/79=2χ(اســت  ــا   ، ام هــای رایــج مــرتبط ب
های رایج عمید     نسبت واژه : شود  ای دیده نمی    درمان گرایش کاهنده  

  ).001/0p< ، 03/25 =2χ(نامه دیگر است  بیشتر از دو لغت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و روانی  شناسی    های خوشایند و ناخوشایند مرتبط با آسیب         درصد واژه  -1 شکل
  گانه های سه درمان در فرهنگ



  ها نامه  در لغتشناسی روانی و درمان های آسیب تقابل واژه
  حسین کاویانی و همکاران

  

  
  1384، 3، شمارۀ 7های علوم شناختی، سال   تازه

  

39

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و روانـی   شناسـی     های جسمی و غیرجسمی مرتبط با آسیب         درصد واژه  -2 شکل
  گانه های سه درمان در فرهنگ

  
 و نیـز بـا توجـه بـه          1  شـکل  های بازنمایی شده در     بر اساس یافته  

نظـر   ها، به   داری یافته   برای وارسی معنی    آماری مجذور کای   عملیات
شناسـی روانـی در دو        های ناخوشایند مرتبط بـا آسـیب        رسد واژه   می

هــای  داری بیــشتر از واژه نامــه معــین و معاصــر بــه طــور معنــی  لغــت
نامـه نیـز دیـده        خوشایند است؛ ایـن وضـعیت در مجمـوع سـه لغـت            

شناسی قابـل     وای ناخوشایند آسیب   با توجه به محت     این یافته . شود  می
  .تبیین است
 به طور آشکار و هماهنـگ گویـای آن اسـت            2 شکلهای    یافته

نامـه   در دو لغـت روانـی  شناسـی   های مرتبط بـا آسـیب    که بیشتر واژه  
هـای جـسمی در فرهنـگ         انـد؛ تعـداد واژه      معین و عمید، غیرجسمی   

 2 شـکل  هـای   همچنین یافته . معاصر بیشتر از دو فرهنگ دیگر است      
های مـرتبط     به طور آشکار و هماهنگ مبین آن است که بیشتر واژه          

  .باشند با درمان، غیرجسمی می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و روانی شناسی  های رایج و غیررایج مرتبط با آسیب  درصد واژه-3 شکل
  گانه های سه درمان در فرهنگ

  
  
  

  
  
  
  
  
  

ــکل ــد واژه-4 ش ــرتبط      درص ــج م ــایند رای ــایند و ناخوش ــای خوش ــا ه  ب
  گانه های سه و درمان در فرهنگروانی شناسی  آسیب
  

هـای     درصـد واژه   55دهد که حـدود        نشان می  3 شکلهای    یافته
 درصـد  90نامـه معـین و عمیـد و بـیش از            شناسی در دو لغـت      آسیب
ها   یافته. اند  بندی شده   نامه معاصر، رایج طبقه     ها در لغت    گونه واژه   این

هـای درمـان در        درصد واژه  60همچنین گویای آن است که حدود       
هـای در      درصد این نوع واژه    90نامه معین و عمید و بیش از          دو لغت 

  .اند بندی گردیده نامه معاصر رایج طبقه لغت
هـای بازنمـایی شـده در          که بـسیار شـبیه یافتـه       4 شکلهای    یافته
نامـه و در مجمـوع،        دهـد کـه در هـر لغـت           است، نـشان مـی     1 شکل

کمتر روانی  شناسی    رایج خوشایند مرتبط با آسیب    های    فراوانی واژه 
عملیـات آمـاری مجـذور کـای ایـن          . های ناخوشـایند اسـت      از واژه 

دهد کـه در هـر         نشان می  4 شکلهمچنین  . کند  توصیف را تأیید می   
های رایـج خوشـایند مـرتبط بـا           نامه و در مجموع، فراوانی واژه       لغت

عملیات . ناخوشایند است های    داری بیشتر از واژه     طور معنی  درمان به 
  .کند آماری مجذور کای این توصیف را نیز تأیید می

  
  

  
  
  
  
  
  
  

شناسـی    های جسمی و غیرجـسمی رایـج مـرتبط بـا آسـیب               درصد واژه  -5 شکل
  گانه های سه و درمان در فرهنگروانی 
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 20 تـا    10دهـد کـه        نشان می  5 شکلهای بازنمایی شده در       یافته
. شناســی، جــسمی هــستند ا آســیبهــای رایــج مــرتبط بــ درصــد واژه

ــه ــه واژه  یافت ــوط ب ــای مرب ــه    ه ــبیه یافت ــسیار ش ــان ب ــای درم ــای  ه ه
بـا توجـه بـه عملیـات        . باشـد   شناسی روانی در ایـن زمینـه مـی          آسیب

رسد   ها، به نظر می     داری یافته   آماری مجذور کای برای وارسی معنی     
 سـه   و نیز درمان در   روانی  شناسی    های خوشایند مرتبط با آسیب      واژه
هـای    داری بیـشتر از واژه      طور معنـی    عمید و معاصر به     نامه معین،   لغت

هــای دوگانــه باشــد؛ هرچنــد در فرهنــگ معاصــر  ناخوشــایند و واژه
و روانی شناسی    با توجه به محتوای ناخوشایند آسیب     ) فارسی امروز (

  .محتوای خوشایند درمان قابل تبیین است
  

  بحث
هـای    ای مـرتبط بـا حـوزه      هـ   این پژوهش بـا هـدف مقایـسه واژه        

ناخوشـایندی،  / و  درمان به لحـاظ خوشـایندی       روانی  شناسی    آسیب
توجیـه  . غیررایج بودن آنهـا انجـام شـد       / غیرجسمی و رایج  / جسمی

هـای لغـت      واژگان گنجینـه   اولیه ما بر پایه این فرض بود که احتماالً        
مایـه ذهنـی     توانند آشـکار کننـده نگـرش، تفکـر و درون            فارسی می 

  .ران آن زبان باشندکارب
کاوش محققان نـشان داد کـه هـیچ گزارشـی مبنـی بـر مطالعـه                 
مجموعه گـسترده واژگـان فارسـی بـرای دسـتیابی بـه کـم و کیـف               

ایـن پـژوهش در ادامـه پـژوهش         . واژگان روانشناختی وجود نـدارد    
ــان  ــی محقق ــانی(قبل ــون واژه)1384،  و همکــارانکاوی هــای  ، پیرام

شناسی مشابه  انه و با به کارگیری روش گ  های سه   هیجانی در فرهنگ  
  .انجام شد

نامه معین و     شناسی در دو لغت     های آسیب    درصد واژه  55حدود  
نامـه معاصـر      هـا در لغـت      گونـه واژه     درصـد ایـن    90عمید، و بیش از     

های    درصد واژه  60همچنین،  . بندی شدند   رایج طبقه ) فارسی امروز (
 درصـد  90عمیـد، و بـیش از   نامه معین و  مرتبط با درمان در دو لغت 

. بندی گردیدند   ، رایج طبقه  )فارسی امروز (نامه معاصر     های لغت   واژه
تمرکـز  ) 2روزآمدتر بودن فرهنگ معاصر و      ) 1این یافته با توجه به      

  .فرهنگ معاصر بر متون معاصر، قابل تبیین است
روانـی  شناسی    های مرتبط با آسیب     دهد که واژه      نتایج نشان می  

های معـین،   به ترتیب در فرهنگ) نامه  کل واژگان هر لغت  نسبت به (

 اگرچه پس از سـرند      ؛یابد  کاهش می ) فارسی امروز (عمید و معاصر    
  .شود غیررایج این روند حفظ نمی/ رایج

ــسبت واژه  ــین ن ــب در      همچن ــه ترتی ــان ب ــا درم ــرتبط ب ــای م ه
هرچنـد سـرند    . یابـد   های معین، عمید و معاصر کـاهش مـی          فرهنگ
هـای رایـج مـرتبط     ررایج حاکی از آن است که نسبت واژه   غی/ رایج

نامـه دیگـر اسـت، در         نامه عمیـد بیـشتر از دو لغـت          با درمان در لغت   
با فرهنگ معاصر    ) ترند  که قدیمی (نامه معین و عمید       مقایسه دو لغت  

  .رسد نظر نمی تفاوت بارزی به) که جدیدتر است(
هـای ناخوشـایند      ژهها گویای این نکته است که وا        همچنین یافته 

طـور   نامه معین و معاصر بـه       شناسی روانی در دو لغت      مرتبط با آسیب  
ــ ــشتر از واژه یمعن هــای خوشــایند اســت؛ ایــن وضــعیت در   داری بی

هـا    غیـررایج واژه  / سرند رایج . شود  نامه نیز دیده می     مجموع سه لغت  
هـای   نامـه و در مجمـوع، فراوانـی واژه       دهد که در هر لغـت       نشان می 

هـای    ، کمتـر از واژه     روانـی  شناسـی   ج خوشایند مرتبط بـا آسـیب      رای
ــت  ــایند اس ــایند     . ناخوش ــوای ناخوش ــه محت ــه ب ــا توج ــه ب ــن یافت ای

  . قابل تبیین استروانی شناسی  آسیب
هـم  . های مرتبط با درمـان وارونـه اسـت          این الگو در مورد واژه    

 نـشان ) غیـررایج / رایـج   (های سـرند شـده        های کلی و هم یافته      یافته
های خوشایند  ، فراوانی واژه نامه و در مجموع دهد که در هر لغت   می

هـای ناخوشـایند      داری بیـشتر از واژه     یطـور معنـ    مرتبط با درمـان بـه     
این یافته با توجه به خوشایندبودن مفهـوم درمـان قابـل تبیـین              . است
  .است

شناسـی    های ناخوشایند در حیطه آسـیب       گرایش به کاربرد واژه   
ایـن  . توان مـورد بحـث قـرار داد         دیدگاه دیگری هم می   روانی را از    

تواند تلویحاً به این فـرض اشـاره داشـته باشـد کـه احتمـاالً                  یافته می 
 خـشم    نظیر غم، ترس،  (های ناخوشایند     تعامالت جامعه ما با احساس    

هـای افـسردگی و     حـداقل در حیطـه احـساس       .همراه است ) نفرتو  
 به شیوع در جمعیـت عمـومی        اضطراب این یافته با مطالعات مربوط     

؛ 1381ابهری، نظـری و هرمـزی،        کاویانی، احمدی (هماهنگ است   
ــانی بعــضی از ). 1381، همکــارانابهــری، دهقــان و   احمــدی ،کاوی

مطالعات نشان داده اسـت کـه افـراد غیربیمـار هـم از برخـی عالیـم                  
). 1382زاده،  کاویـانی و قاسـم  (برنـد   اضطراب و افسردگی رنج مـی  

تر در این زمینه و مقایسه ایـن یافتـه بـا جوامـع دیگـر، بـه                  کاوش بیش 
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  .مطالعات بین فرهنگی نیازمند است
هـا آشـکارا و       های بر آمده از سرند داده       های کل و نیز یافته      یافته

 مــرتبط بــا  یهــا هماهنــگ گویــای ایــن اســت کــه بیــشتر واژه     
ــی شناســی  آســیب ــان در دو لغــتروان ــد،   و درم ــین و عمی ــه مع نام

هــای جــسمی در فرهنــگ معاصــر  واژه ؛ هرچنــدهــستندغیرجــسمی 
  .بیشتر از دو فرهنگ دیگر است) فارسی امروز(

هایی است که بیشتر بـا مطالعـات          طرح پژوهشی حاضر، از طرح    
ایـن  . طلبـد   شناسی خاص خـود را مـی        کیفی همخوانی دارد و روش    

هـایی    کـار گرفتـه شـده، هرچنـد در رشـته           زمینه پژوهشی و روش به    
کـار   و ها با آن سـر      شناسی رایج است و محققان این رشته        نمانند زبا 

دارند، اما به دلیل نو بودن موضوع و زمینه کـار ممکـن اسـت بـرای                 
) البته در ایران  (محققان و دانشمندان رشته روانشناسی و روانپزشکی        

غریب جلوه کند و حتی ممکن است آن را با موضوعات تحقیق در             
  .ارتباط قلمداد کنند روانپزشکی بیهای پزشکی و احتماالً  رشته

شناسان و    نتایج این تحقیق، برای روانشناسان، زبانشناسان، جامعه      
های گروهی مانند تلویزیون،      رسانه. تواند مفید باشد    شناسان می   مردم

توانند بـا اسـتفاده از نتـایج ایـن تحقیـق در               ها نیز می    رادیو و روزنامه  
وجود آورند و بـدین وسـیله     ی به استراتژی تولید کالمی خود تغییرات    

های ذهنی مخاطبان خـود       مایه  دگرگونی احتمالی در نگرش و درون     
  .سازی کنند را زمینه

  
  سپاسگزاری

ــت    ــن لغ ــان ای ــار مؤلف ــا نث ــپاس م ــه س ــه هم ــاران   نام ــا و همک ه
  .کوششان باد که زمینه را برای تالش ما آماده ساختند سخت
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