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سپاسگزاري
اي از اساتید و دوستانم ممکن نبود. جاي آن دارد بدون کمک، راهنمایی و حمایت عدهرسالهتدوین و تنظیم این نگارش، 

که از همه این عزیزان تشکر کنم:
نخست از استاد راهنماي عزیز و بزرگوارم سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی که مرا در نگارش این رسـاله بـا صـبر و حوصـله     

مرا به ادامـه راه امیـدوار   هاي بیکران ایشان در دوران تحصیلم در پژوهشگاه تسپاس بیکران دارم. حمای،راهنمایی نمودند
بـه پژوهشـکده زبانشناسـی    علمی مضاعفیها طراوت حضور ایشان طی این سالداد. تالش مضاعف میيکرد و انگیزهمی
یشان خواهم بود.همواره قدردان زحمات اوهشگاه علوم انسانی دمید و انگیزه بخش دانشجویان بسیاري بود. پژ

رویی مرا در انجام این رساله و البته طی همه مراحـل  از استاد مشاورم، دکتر سید مصطفی عاصی، که با مهربانی و گشاده
يکنم. حضور ایشان به عنوان استاد و همچنین رییس پژوهشکدهها رساندند، سپاسگزاري میتحصیلم در پژوهشگاه یاري

باعث ایجاد فضایی آرام و بی نظیر براي تحصیل و پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی شد.ها زبانشناسی در این سال
اشان مرا در انجام این رسـاله و سـایر   هاي سودمند و صبورانهاز دیگر استاد مشاورم، دکتر پاکتچی مهربان، که با راهنمایی

نگـاري در خـدمت ایشـان    وهشـکده دانشـنامه  کنم. دورانـی را کـه در پژ  هاي علمی یاري نمودند، سپاسگزاري میپژوهش
ام بوده و خواهد بود.ترین و پربارترین دوران زندگیگذرانم، از شیرینمی

زاده فرهیخته و بزرگوار که داوري این رساله را قبول زحمت فرمودند، کمال تشکر را دارم. من و سـایر  از دکتر امید طبیب
هاي پربار ایشان را در پژوهشگاه علوم انسانی تجربه کنیم.ه توانستیم کالسهایم بسیار خوش اقبال بودیم کايدورههم

اساتید گرامی، جناب آقاي دکتر فامیان و سرکار خانم دکتر حیات عامري که زحمت مطالعه و ارزیابی ایـن نوشـته را بـر    
عهده گرفتند، مراتب سپاس مرا پذیرا باشند.

خـدمات علمـی  فرصت را غنیمت می شمارم تا مراتب سپاس خود را از استاد مهربان، دکتر یحیی مدرسـی بیـان نمـایم.    
يشـک پژوهشـکده  بـی هاي حضورشان در پژوهشگاه نقطه روشنی براي دانشجویان این رشته بـود.  دکتر مدرسی در سال

هـا  حضور بزرگانی چون او و دکتر عاصی طـی ایـن سـال   زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی، جایگاه کنونی خود را مدیون
است.

هـا در مسـیر ایـن    قدمهمچنین سپاس فراوان دارم از دکتر حامد عبدي که هدایتگر من به دنیاي زبانشناسی بود و اولین
ق دیـد  علم را با یاري ایشان پیمودم. نقش ایشان در معرفی ابعاد نوین و جذاب این علم به جامعـه علمـی و گسـترش افـ    

است.مثال زدنیدانشجویان این رشته، 
پدر زحمات بیکران همسرم در عبور از مسیر پرفراز و نشیب تحصیل البته انکار ناشدنی است. مادر و پدر، دست آخر نقش 

همسـرم طـی   هاي ها و صبوريحمایتناپذیر است. همچنینیجبران ناشدنی و فراموشتحصیلدورانهمه طی مادرم و 
کرد. انجام این رساله و عبـور از مرحلـه دکتـري    داد و مرا به ادامه راه امیدوار میمیها را ناچیز جلوه خستگیا،هاین سال

هاي او ناممکن بود.ها و صبوريبدون حمایت
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تقدیم به همسرم
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چکیده

پریمینجر آمیزي در زبان فارسی پرداخت. حسي به تحلیل بازنمود پدیدهمداررویکردي پیکرهرساله حاضر براي نخستین بار با
. »ادراك یا توصیف فرآیند ادراك از طریق یک حس، در قالب حسی دیگر«کند: گونه تعریف میآمیزي را این) حس839: 1974(

بازنمودهاي آن را گذارد و به ویژه در ادبیات و سایر انواع هنر جا میها ردي از خود بهدر همه زبانکهاي استآمیزي پدیدهحس
شود.تحریک یکی از حواس موجب تحریک یک یا چند حس دیگر میدر حس آمیزي،به زبان سادهتوان یافت. می

به ترتیبدر سلسله مراتب اولمان، در یک سو) براي نخستین بار سلسله مراتبی را براي انتقال حواس معرفی کرد.1964اولمان(
حاضر رسالهبینایی و شنوایی قرار داشتند.يیایی و در سوي دیگر به ترتیب حواس پیشرفتهاي المسه، چشایی و بوحواس پایه

آمیزي در زبان فارسی در چه طبقاتی حس- 1هاي زیر را مطرح کرد:اندیشه اولمان را به عنوان چارچوب نظري انتخاب کرده، پرسش
-3دهد؟فارسی تعامل کدام حواس و با چه بسامدي را نشان میآمیزي در زبان تحلیل بازنمودهاي زبانی حس-2یابد؟بازنمود می

زبان واقع شود؟شناختی این شناسی تواند مبنایی در ردهچطور میدر زبان فارسی آمیزي زبانی بندي حسطبقه
شد و سپس با هاي زبان فارسی گزینشاي دادهمیلیون واژه100اي از پایگاه ژهمیلیون وا2اي ها، پیکرهبراي پاسخ به پرسش

متن 50این پیکره متشکل از .قرار گرفتجستجو مورد هایی که شرح تنظیم آن به تفصیل بیان شده است، استفاده از کلیدواژه
هاي برگرفته از پیکره نشان دادند ي زبان فارسی معاصر باشد. دادهکه به خوبی نمایندهشداي تنظیم فارسی معاصر بود و به گونه

هاي مقصد به ترتیب شنوایی، و پربسامدترین حوزهچشایی، به ترتیب المسه و زبان فارسیهاي مبدأ در ین حوزهکه پربسامدتر
وایی، بویایی و بینایی به کار حواس المسه و چشایی براي توصیف حواس شنبویایی و بینایی بودند. به بیان دیگر در زبان فارسی

: آمددستبهحواس در زبان فارسی به این صورت روند. به این ترتیب الگوي غالب انتقال می
سلسله مراتب انتقال حواس در زبان شناسی شناختی،، به لحاظ ردهدر نتیجهشنوایی.←بویایی←بینایی←چشایی←المسه

نشان داد و آن قرار ی پارامتریکها تفاوتهاي مشابه در سایر زبان) و همچنین یافته1964اي اولمان (فارسی در مقایسه با یافته ه
گرفتن حس بینایی، پیش از بویایی بود.

. بر این اساس توجیه گرددآمیزي در زبان فارسی بر اساس فرضیه بدنمنديماري بازنمود حسآنتایج در این رساله تالش شد تا 
تبیین رابطه میان همچنین هاي مبدأ بودند. حواس نزدیک که حوزه عملکرد آنها به بدن متصل و نزدیک است، پربسامدترین حوزه

از دیگر حسی و چندحسیهاي تکبررسی انتقالوهاي حسی معکوسانتقالبررسی ،آمیزيحسيهاي مفهومی و پدیدهاستعاره
هاي حسی مرده و اي در تعیین انتقالهاي پیکرهاستفاده از روشعالوه بر این، پژوهش به آنها پرداخته شد. مواردي بود که در این

هاي عبارتاي نظیر نوع و نمونه در تحلیلي نهادینه شده و بدیع و نیز استفاده از مفاهیم پیکرهآمیختهحسهاي عبارتزنده و
پژوهش مطرح شدند.از جمله مواردي بودند که براي اولین بار در این ،اسی آثار ادبیشنآمیخته و استفاده از آنها براي سبکحس

هاي مفهومی، رویکرد پیکره مدار.آمیزي، استعارهشناختی، حس: زبانشناسیهاکلیدواژه
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مقدمه.1-1

را در بر هانظریهاي از مجموعههاي سازنده علم شناخت شناسیِ شناختی به عنوان یکی از زیرشاخهزبان
شناسیِ شناختی، زبان را به عنوان ابزاري براي پردازند. زبانکه به ابعاد شناختیِ ارتباط زبانی میگیردمی

گیرد. در حوزه مورد وصف، تحلیل مبانیِ مفهومی و تجربیِ دهی، پردازش و انتقال اطالعات در نظر میسامان
هاي زبان نه به شکل مستقل بلکه به ر است. بر این اساس، صورت ساختاي برخوردامقوالت زبانی از اهمیت ویژه

بندي، سازوکارهاي پردازش و متأثر از تعامل با محیط و بنديِ کلی و عام، اصول مقولهمثابه بازنمودهاي سازمان
یکی از ). در توضیح بیشتر باید افزود که 3: 22007و کویکنز1شوند (گیرارتستجربه آن در نظر گرفته می

شناختی شناسی شناختی آن است که شناخت بدون وجود بازنمودهاي ذهنی که در رابطه هستیمفروضات زبان
شناسیِ شناختی به دانش گیرد. زبانمیان جهان خارج، ذهن و زبان نقش سازنده و واسط دارند شکل نمی

دهی به این ی در سامانزبان چه نقشپردازد که سخنگویان زبان از جهان خارج توجه دارد و به این مسئله می
).26: 1395دانش دارد (افراشی، 

). 22: 2007،(اونز5و معناشناسی شناختی4عبارتند از: دستور شناختی3شناختیزبانشناسیدو زیرشاخه اصلی 
پردازد که در زبان رمزگذاري می7و ساختار معنایی6شناسی شناختی به رابطه میان تجربه، نظام مفهومیمعنا
گیري سازي یا شکلشناسان شناختی، مطالعه ساختار مفهومی یا بازنمود دانش در ذهن و مفهومشود. معنامی

دانند. به همین دلیل است اي براي مطالعه نظام مفهومی میها زبان را وسیلهمعنا را در دستور کار خود دارند. آن
گیرد.سازي از ذهن بشر در ارتباط با زبان صورت میشناختی با توجه به مدلشناسیکه پژوهش در معنا

هاي متفاوتی دارد. از جمله شناسی شناختی، یک نظریه واحد نیست؛ بلکه رویکردي است که قالبزبان
استعاره يتوان به مواردي چون نظریهشوند میشناسی شناختی معرفی میبرچسب معناهایی که با نظریه

. رویکرد شناختی به بازنمود عواطف در زبان و استارتباطدرآمیزيحسپدیده ي که با اشاره کرد8هومیمف
زبان شناسی شناختی محسوب هاي حسی در زبان نیز از موضوعات مطرح در همچنین بازنمود حواس و فعل

).28: 1395ن پژوهش به آنها پرداخته شده است (افراشی، شوند که در ایمی

1 D.Geeraerts
2 H.Cuyckens
3 Cognitive Linguistics
4 Cognitive Grammar
5 Cognitive Semantics
6 conceptual system
7 semantic structure
8 conceptual metaphor theory
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اسی ارچوب مسایل علم شناخت و زبانشنچدر تالش دارد تا اي که گفته شد، پژوهش حاضرتوجه به مقدمهبا
ین منظور بپردازد. به اآمیزي،، یعنی حسدرخور توجه در زبانشناختیِهاي ، به بررسی یکی از پدیدهشناختی

خوب است در ابتدا تعریفی از این پدیده ارایه دهیم.

ي ادراکی است که بر اساس آن تحریک یکی از حواس موجب تحریک یک یا چند حس اپدیده9آمیزيحس
تواند از سوي دیگران سختی میآمیخته، یک تجربۀ فردي درونی و پیچیده است که بهشود. ادراك حسدیگر می

انتقال مبدل آمیزي را به یک تجربۀ قابل فهمیده شود؛ زیرا به دشواري قابل انتقال و بیان است. آنچه حس
) 839: 1974(10هاي وصفی است. پریمینجرهاي مفهومی و ترکیبآمیزي از طریق استعارهکند، بیان حسمی

کند: ادراك یا توصیف فرآیند ادراك از طریق یک حس، در قالب حسی دیگر.گونه تعریف میآمیزي را اینحس

جمالت زیر توجه کنید:به عنوان نمونه به

یاهش متصاعد سکه از گیسوان سنگین راتوانستم حرارت تنش را حس کنم و بوي نمناکیمیحاال من-1
(صادق هدایت/ بوف کور).مببوسشدمی

.میرصادقی)کمال به سردي به او نگاه کرد و با لحنی خشک دوباره گفت... (درازناي شب/ جمال-2

ببرد. مسه بهرهتالش کرده است تا از حس النویسنده براي توصیف تجربه بویاییش براي خواننده،1در مثال 
گردد که در میباز"نگاه سرد"ي اول به استعارهآمیزي هستیم موردشاهد دو مورد حس2همچنین در جمله 

حن ل"فی آن براي توصیف تجربه بینایی از حس المسه بهره گرفته شده است و در مورد دوم در ترکیب وص
ریق حس المسه توصیف شده است.، کیفیت صداي گوینده از ط"خشک

ن آمیخته کسانی هستند که قادر به مزه کردتوجه است. در نظر ما افراد حسدرخوراي آمیزي پدیدهحس
از این تر و پیچیدهتر ها و دیدن موسیقی هستند! اما چنانچه در این رساله خواهید دید، این پدیده گستردهرنگ

هاي ا رویکردبن را پژوهش حاضر تالش دارد تا بازنمود این پدیده پیچیده شناختی در زبااز این روموارد است.
علم شناخت، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.گیري از بهرهزبانشناسی شناختی و

9. synesthesia
1 0. A. Preminger




