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در گذشته حسآمیزی موضوعی بود که صرفا در حوزه ادبیات مورد توجه قرار
میگرفت و ادبا این پدیده را به عنوان آرایهای زبانی مورد بررسی قرارمیدادند .اما
امروزه حسآمیزی غالبا از دو جنبه مورد بررسی قرار میگیرد؛ یکی حسآمیزی به
عنوان ویژگیای ادراکی که در افراد خاصی بروز پیدا میکند و جایگاه مطالعه آن در
علم عصبشناسی و مطالعات مغز است و دیگری بازنمود حسیآمیزی در زبان که
در حیطه علم زبانشناسی ،بهویژه زبانشناسیشناختی قرار میگیرد.
چنانکه درادامه خواهیم دید ،حسآمیزی پدیدهای با بنیان شناختی است؛ به بیان
دیگر برگرفته از سازوکارهای ذهن بشر است که هم در نحوه ادراک برخی افراد از
پدیدههای اطراف و هم در زبان روزمره بازنمود میابد .در این کتاب سعی دار یم ابتدا
حسآمیزی را با بهرهگیری از یافتههای علم عصبشناسی معرفی نماییم و خاستگاه
آن را در مغز مورد مطالعه دهیم و سپس به بازنمود حسآمیزی در زبان به عنوان
پدیدهای شناختی بپردازیم و مطالعه آن را در زبان فارسی از دیدگاه
زبانشناسیشناختی و با رویکردی پیکرهای صورت بخشیم .ازاینرو ،این اثر
رویکردی میانرشتهای را به مطالعۀ پدیده حسآمیزی در زبان برگزیده است،
بهاینمعنی که با استفاده از علوم عصبشناسی ،زبانشناسیشناختی و زبانشناسی
پیکرهای به بررسی همهجانبه این پدیده میپردازد.
امروزه استفاده از پیکرههای زبانی و تکیهبر دادههای واقعی زبانی به صورت
گستردهای رواج یافته و شرط اساسی انجام بسیاری از پژوهشهای نظری و
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کاربردی شده است .کتاب حاضر با بهرهگیری از پیکرهای منتخب از پایگاه 033
میلیون واژهای دادههای زبان فارسی برای نخستینبار با رویکردی پیکرهمدار به
تحلیل بازنمود حسآمیزی در زبان فارسی معاصر پرداخته است .نگارندگان تالش
کردهاند تا ضمن بهرهگیری از روشهای پیکرهای در تحلیلهای زبانی ،خوانندگان
را با مهمترین نظریهها و تعاریف موجود در زبانشناسی پیکرهای که از متأخرترین
رو یکردها در مطالعات زبانشناسی محسوب می شوند نیز آشنا سازند.
همچنین درخصوص رابطه میان عبارتهای حسآمیخته و استعارههای مفهومی
نظرات مختلفی وجود دارد که در کتاب به آنها پرداخته شده است .آنچه از تحلیل
شواهد زبانی به دست آمد ،رابطهای نزدیک میان استعاره و حسآمیزی را نشانداد؛
ازاینرو بخشی از کتاب به توضیح نظریه استعارههایمفهومی و جایگاه آن در
زبانشناسیشناختی اختصاص دارد .درکنار آن ،موضوعاتی نظیر فرضیه بدنمندی،
مجاز مفهومی ،بازنمود عواطف در زبان و نیز مبحث فعلهای حسی در زبان فارسی
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
رابطه میان حسآمیزی و انواع انتقالهای حسی در زبان با مقوله فرهنگ از دیگر
مباحثی است که تالش شده است در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گیرد .نتایج
پژوهش صورت گرفته در این اثر از آن رو اهمیت دارد که برای اولینبار امکان مقایسه
حسآمیزی در زبان فارسی را با پژوهشهای موجود در زبانهای دیگر میسر میکند
و جایگاه زبان فارسی را به لحاظ رده شناسیشناختی در میان سایر زبانها مشخص
مینماید .نتایج این پژوهش نشان میدهد که سخنگو یان زبان فارسی معاصر از کدام
حواس به عنوان حواس پایهای و از کدام حواس در جایگاه حواس تمایزگزارنده برای
بیان ادراکات حسی خود استفاده میکنند .از آنجا که حسآمیزی پدیدهای شناختی
و دارای بنیانی عصبشناختی است ،و از سوی دیگر بازنمود آن در زبان ،متاثر از
عوامل فرهنگی است ،تحلیل شواهد حسآمیزی در زبان فارسی میتواند ما را به
درک کاملتری از این پدیده رهنمون سازد و عالوه بر تبیین سازوکارهای
فیز یولوژ یک دخیل در آن که جهانی هستند ،از رهگذر مقایسههای بینازبانی ،نقش
فرهنگ را نیز در تبیین بازنمود زبانی این پدیده آشکار سازد.
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در این کتاب تالش شد تا نتایج آماری بازنمود حسآمیزی در زبان فارسی بر
اساس فرضیه بدنمندی که از رویکردهای موردتوجه در زبانشناسیشناختی است،
توضیح داده شود .همچنین تبیین رابطه میان استعارههایمفهومی و پدیده
حسآمیزی ،بررسی انتقالهای حسی معکوس و بررسی انتقالهای تکحسی و
چندحسی از دیگر مواردی بود که در این پژوهش به آنها پرداخته شد .عالوهبراین،
استفاده از روشهای پیکرهای در تعیین انتقالهای حسی مرده و زنده و عبارتهای
حسآمیخته نهادینه شده و بدیع ،و نیز استفاده از مفاهیم پیکرهای نظیر نوع و نمونه
در تحلیل عبارتهای حسآمیخته و استفاده از آنها برای سبکشناسی آثار ادبی،
از جمله مواردی بود که برای اولینبار در این اثر مطرح شدند.
نزدیک به سه دهه از شکلگیری زبانشناسیشناختی در جهان و حدود یک
دهه در ایران میگذرد؛ با این حال این شاخه از زبانشناسی در ایران ،علمی نوپا
محسوب میشود و حجم کتابهایی که در بازه زمانی گفتهشده در این زمینه به زبان
فارسی انتشار یافتهاند ،انگشتشمارند .کتاب حاضر با تکیه بر دادههایی از زبان
فارسی به هدف معرفی و تببین یکی از مباحث مهم در زبانشناسیشناختی ،یعنی
حسآمیزی در زبان فارسی ،نگاشته شده است .امید است که این تالش سرآغازی
برای مطالعه گستردهتر این پدیده در ایران باشد.
کتاب حاضر ابتدا در قالب طرحی پژوهشی با حمایت ستاد توسعه علوم و
فناوریهای شناختی آغاز شد و سپس بهشکلی مبسوطتر و کاملتر در قالب
رسالهای با همان عنوان در مقطع دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی دفاع شد .ازاینرو جا دارد تا نگارندگان این اثر ،مراتب سپاس خود را از
آقایان دکتر سیدمصطفی عاصی و دکتر احمد پاکتچی که در جایگاه استاد مشاور
با راهنماییهای بسیار ارزشمند خود ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند،
تشکر نمایند.همچنین جا دارد تا مراتب سپاس خود را از آقایان دکتر امید طبیبزاده
و دکتر علیرضا قلیفامیان و نیز سرکار خانم دکتر حیات عامری که با پیشنهادات
راهبردی خود ما را در بهبود کیفیت این اثر یاری رساندند ،بیان کنیم .در این میان
سرکار خانم دکتر حیات عامری مشوق ما در تدوین این کتاب بودند و راهنماییهای

ارزشمند ایشان ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمود .و در پایان فرصت را
مغتنم میشماریم تا سپاس خود را از دوست عزیزمان ،آقای دکتر امیر احمدی ،که
با پیشنهادات ارزشمند خود ما را در تبدیل رساله به کتاب و چاپ آن یاریرساند،
ابراز داریم .بیتردید حضور پربار ایشان در جایگاه مدیرمسئول نشر نویسه پارسی
و نشر آثاری ارزشمند در حوزه زبانشناسی به ارتقای این علم در ایران کمک شایانی
نموده است.
کامیار جوالیی /آز یتا افراشی
زمستان 11
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فصل اول :پیشزمینه
 .0-0مقدمه
زبانشناسیشناختی به عنوان یکی از ز یرشاخههای سازنده علم شناخت
مجموعهای از نظر یهها را در برمیگیرد که به ابعاد شناختی ارتباط زبانی میپردازند.
زبانشناسیشناختی ،زبان را به عنوان ابزاری برای ساماندهی ،پردازش و انتقال
اطالعات در نظر میگیرد .در حوزه مورد وصف ،تحلیل مبانی مفهومی و تجربی
مقوالت زبانی از اهمیت و یژهای برخوردار است .بر این اساس ،صورت ساختهای
زبان نه به شکل مستقل بلکه به مثابه بازنمودهای سازمانبندی کلی و عام ،اصول
مقولهبندی ،سازوکارهای پردازش و متأثر از تعامل با محیط و تجربه آن در نظر گرفته
میشوند (گیرارتس 1و کو یکنز .)3 : 2002 2در توضیح بیشتر باید افزود که یکی از
مفروضات زبانشناسیشناختی آن است که شناخت بدون وجود بازنمودهای ذهنی
که در رابطه هستیشناختی میان جهان خارج ،ذهن و زبان نقش سازنده و واسط
دارند شکل نمیگیرد .زبانشناسیشناختی به دانش سخنگو یان زبان از جهان خارج
توجه دارد و به این مسئله میپردازد که ز بان چه نقشی در ساماندهی به این دانش
دارد (افراشی.)57 :0882 ،
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