
 و  درمان،شناسيهيجان، شناخت، آسيب(شناختي هاي روانكاوش در واژه
هاي زبان فارسي)فرهنگ(نامه در لغت) شخصيت،

ي دكتر حسين كاويان
پزشكي تهراندانشگاه علوم

سادات موسويدكتر اشرف
دانشگاه الزهرا

دكتر ارسالن گلفام
درسدانشگاه تربيت م

چكيده
شناسي، درمان و، آسيبشناختهيجان، (شناختيهاي روان تا به تعيين واژهاستن آ اين تحقيق در پي

هاي گها در فرهنغيررايج اين واژه/غيرجسمي و رايج/ناخوشايندي، جسمي/هاي خوشايندي و نسبت)شخصيت
.بپردازد) فارسي امروز معين، عميد و( زبان فارسي معتبر

نظر تخصصي سه . گانه بودهاي سهشده در فرهنگهاي درج وروديةكليق، اين تحقية مورد مطالعة نمون
شده، به كار لحاظ اهداف تعيين بهها ار سنجش و ارزيابي واژهعنوان معيشناس بهشناس مستقل و يك زبانروان

. استخراج شودها هاي كيفي و توصيفي واژهگرفته شد تا ويژگي
شناختي مورد هدف  عناصر روانها گوياي آن بود كهافته براي ويندوز، يSPSSافزار آماري فاده از نرمت با اس
چنين، برآوردهاي مربوط به شناخت و درمان به ترتيب در تقابل با هم. طالعه، از يكديگر متفاوت استدر اين م

.  شناسي رواني قرار داردبرآوردهاي هيجان و آسيب
هاي هيجان مورد بحث قرار در زمينهشناختي و زبانشناختي هاي روانها با توجه به نظريهيافته    در پايان
.نداهخواهد گرفت

مقدمه
تاكنون . ستنادكننده از آنمردمان استفاده ذهني ةمايو درون نگرش انديشه،ةيني آتوان چونان را ميزبان

هدف .  منتشر نشده استشناختي زبان فارسي روان واژگانة گستردةدر مجموعهيچ گزارشي مبني بر كاوش
/1 عناصر جسميكارگيريناخوشايندي واژگان، به/ نسبت خوشايندشناختي،روانهاي  بررسي واژه،اين طرح

. ستهانآغيررايج بودن /گونه واژگان و رايجغيرجسمي در تركيب اين
ي برخي از هامنديشناختي ازجملة عالقههاي رواناساساً پژوهش در زبان و ارتباط آن با حيطه

چاپ مقاالت فراوان دراين زمينه در نشريات معتبر . ستشناسان باليني در سراسر دنياانپزشكان و روروان
.علمي داخلي و خارجي مؤيد اين نظر است

1- somatic 
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يك نسبت معكوس ، 2هاي هيجاني و ميزان بيانعالئم اختالل1كردنرسد بين جسمينظر ميبه
و “ پررويي” مثالً آن را نوعي  ـي بيان احساس و هيجان را بگيردوجود دارد؛ يعني هرچه فرهنگ جلو

برعكس، در فرهنگي كه بيان . صورت جسمي خواهد بود احتماالً بروز عالئم به ـقلمداد كند“ حياييبي”
 لغات مناسب و متمايز ةصورت كالمي و با خزانها به آدمدهد، احساس و هيجاناحساس و افكار را امكان مي

رسد در كشورهاي نظر ميبه. ازي عالئم خواهد ماندسخواهد شد و كمتر جايي براي جسمانيابراز 
 بروز صورت جسميود را بهزمين كمتر عالئم خكردن بيشتر است؛ مردمان مغربزمين، جسميمشرق

).1985،. جيمن، و كلين3.، آمنكلين(. دهندمي
مانند ؛وجود دارد كه داراي عالئم بدني استهايي هاي رواني، اختاللبندي اختاللر طبقهد

.4شكلاختالل جسمانيتني، اختالل اضطراب و هاي رواناختالل
ي ختشنافرهنگ و موضوعات روانارتباطِخصوص اي براي كاوش درهاي پراكندهتاكنون در كشور ما، تالش

 در برخي از اين .ي بوده است و روش كيف5بر تحليل گفتمانها عمدتاً مبتنياين كاوش. انجام شده است
 رفتار ها به كشفها و خرافهينياست تا با نگاه به كاربرد آمراجعه شده) عامه(به فرهنگ عموم مطالعات 

توجه به موجودات خيالي و غيرواقعي .  بيماري رواني و درمان آن پرداخته شودهايي نظيرفرهنگي با موضوع
داويديان و ساعدي، (هايي است كه در اين زمينه صورت گرفته است الصبيان يكي از پژوهشمانند آل و ام

ازجمله شناسي مرضي عناصر فرهنگي و ارتباط آن با روان منزلة همچنين كاوش در اساطير به. )1344
). 1344داويديان،  (.ه استانجام شدكارهايي بوده كه 
.  است زماني معينةدر دورجامعهمند از عناصر كالمي يك قوم، ملت يااي سامان مجموعه،فرهنگ

كند و انتقال رود، در ميان افراد ارتباط ايجاد ميكار ميگفتن، نوشتن يا هر دو بهي كه براي سخناصرعن
.سازدها را ممكن ميها و دريافتها، احساستجربه

هاي  فرهنگدارد،ميدر خود محفوظ طي قرون متمادي را از منابع غني كه عناصر فرهنگييكي 
هاي مهمي را در اختيار مايهتواند زمينه و درونلغات ميهاي مطالعه در فرهنگ. ستهانامهلغات يا لغت

ها دو رسد و در همان زمانهاي ايران به دوره ساساني مينويسي در زبان فرهنگةسابق. محققان قرار دهد
نويسي رسد سابقة فرهنگنظر ميبه. استيا فرهنگ پهلوي در دست “ مناخناي”و “ اوئيم”هاي فرهنگ به نام

.گرددفارسي به قرن پنجم هجري برمي

روش
:اهداف

در و شخصيت شناسي، درمان ، آسيبناختهيجان، ش(شناختي روانهاي  تعيين واژه-الف
). امروز فارسيمعين، عميد و فرهنگ(ان فارسي ـر زبـهاي معتبنامهلغت

1- somatization
2- expressiveness 
3- Kleinman
4- somatoform
5- discourse analysis
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ده از ـشهاي استخراجدر لغات و واژه) ناخوشايند(و منفي ) شايندخو(هاي مثبت  تعيين گرايش-ب
منفي يا/ها به دو قطب مثبتهيجانبندي اساساً اين هدف با توجه به تقسيم. هاي موردنظرنامهلغت

. تعيين شدناخوشايند/خوشايند
. ف ديگر اين تحقيق بودها و لغات فارسي از اهدابودن واژه) غيرتني(يا غيرجسمي ) تني( تعيين جسمي -ج

ها و لغات هستند كه نام عضوي از اندام بدن را در خود داشته ها و لغات جسمي آن دسته از واژهدرواقع واژه
.دنباش
.هاي موردنظر واژهن غيررايج بود/ين نسبت رايج تعي-د

 مورد مطالعهةعوجمم
فارسي هاي معين، عميد و فرهنگ نامهدر لغت شده هاي درج ورودية اين تحقيق، كلية مورد مطالعةعوجمم

يك  مقطع زماني گذشته و دوفارسي مربوط به ) فرهنگ (ةنام سه لغتيهالغت در اين تحقيق، .امروز بود
.حال، مورد بررسي قرار گرفتمقطع زماني 

 سال جلدي، درفرهنگ دوجلدي معين، كه پس از اقتباس از فرهنگ شش): 1381معين، (فرهنگ معين ـ 1
 اين فرهنگ باتوجه به .در اين تحقيق از آن سود برديمبود كه يكي از منابعي  شمسي انتشار يافت،1381

دربا فرهنگ شش جلدي فرهنگ دوجلدي اوت تف. ظيم شده استآثار علمي و ادبي مكتوب قديم و جديد تن
 دكتر محمد معين حوممرمند نظامحاصل كار سترگ و شش جلدي فرهنگ . هاي لغات استحذف تركيب

فرهنگ دوجلدي معين . دوستان اين سرزمين قرار گرفتدر اختيار فرهنگ) شمسي (50ةاست كه در ده
.گيردميبر واژه را در43000قريب 

نيز ، )1381(وسوم جلدي عميد، چاپ بيست يكةناملغت): 1363،1381عميد، (فرهنگ فارسي عميد ـ 2
هاي فارسي و لغات عربي و اروپايي مصطلح در زبان ن فرهنگ شامل واژهاي. اين تحقيق بودبعامنيكي از 

جلدي عميد اقتباس شده است  دهجلدي از فرهنگاين فرهنگ يك. فارسي و اصطالحات علمي و ادبي است
هاي لغات كه در جلدي تركيبدرواقع در فرهنگ يك. متفاوت استفرهنگ نو و فرهنگ جيبي عميد و با 

 در سال "فرهنگ نو" با نام اين فرهنگ در شكل ابتدايي خود. آمده، حذف شده استجلدي فرهنگ ده
صورت فرهنگ عميد  نويسنده آن را بهم، سال كار مداو50 قريب پس ازچاپ رسيد و شمسي به1308

. واژه است39000جلدي شامل قريب فرهنگ عميد يك. است انتشار يافته 1358كه در سال درآورده 
 اصطالحات وها  لغات، واژهة اين فرهنگ دربرگيرند):1381صدري و همكاران، (رسي امروز فرهنگ فاـ 3

آوري و  قديم، با رويكرد جمعاين فرهنگ به جاي پرداختن به متون. فرهنگ عمومي در زبان فارسي است
 شامل رهنگاين ف. نويسي را انجام داده است كار فرهنگ،لغات و اصطالحات در زبان مردم معاصرعرضة 
.شودمي واژه 000/50قريب 

آوري اطالعات جمع
لحاظ اهداف ا و لغات بههعنوان معيار سنجش و ارزيابي واژهشناس بهدر اين تحقيق، نظر تخصصي سه روان

ها را نامهها و لغات آمده در لغتطور جداگانه واژهشناس بهاين سه روان. كار گرفته شد تحقيق، بهةتعيين شد
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ناخوشايند،/خوشايند) احساسي( توجه به اهداف طرح هيجاني  خود را با2 و توصيفي1و نظر كيفيبررسي 
 در . قضاوت داوران معني معادل هر واژه بودة زمين.كردندجداگانه ثبتغيررايج/غيرجسمي و رايج/جسمي

ةمقول.ين ارزيابي بودحداقل دو رأي از سه رأي مالك تعي،و درصورت عدم توافقبحثازطريق  اجماع ،انتها
. تقسيم شد» يخنث«و » ناخوشايند ـ خوشايند«، »ندناخوشاي«، »خوشايند«ناخوشايند به طبقات /خوشايند

 واجد  هر دو مضمون،شد كه در معناي معادلبه آن دسته از واژه گفته مي» ناخوشايند ـ خوشايند «ةطبق
. بندي شدغيررايج به صورت دوگانه طبقه/ي و رايجغيرجسم/هاي جسميمقوله. خوشايند و ناخوشايند بود

چه را وارسي و چنان) شناسانروان(ن  و لغات استخراجي و نظر نهايي داوراها واژه،شناسزباندر انتها يك
اصالح ،در پايان. داد ارزياب بازخورد مية وجود داشت، به تيم سه نفرايشناختي اشكال يا نكتهلحاظ زبانبه

شناسي باليني، يك شناسان شامل يك نفر دكتر روانتيم روان. گرفتشناس صورت براساس نظر زبانارزيابي
ةداراي درج،طرحشناس زبان. شناسي تربيتي بودارشد روانشناس عمومي و يك نفر كارشناسنفر دكتر روان
.  شناسي بوددكتراي زبان
 مگر مواردي كه ،نظر شددر فارسي آمده است، صرفهاي تخصصي و التين كه  نهايي، از كلمهدر برداشت

 به معاني مرتبط با ،ي معاني مقابل هر ورودت نهاييِبچنين در ثهم. داشته باشندسامد باالو كاربرد عام ب
. بسنده شدد نظررشناختي مومفاهيم روان

: استاين شرح هاي آن به بنديهاي استخراجي و مقولهي از واژهيهانمونه
گ نانتخاب از فره (]جسمي، غير رايج جان، ناخوشايند، غير هي[. خشم، قهر، غضب.) اِ (]غزم= [γožm:غژم

)معين
. كندن. شكافتن) كافت، كافد، خواهد كافت، بكاف، كافنده، كافته.) (ممص (]كاويدن. قس[kāf-tan: كافتن

انتخاب از (]رايجغير، غيرجسمي، نثياخت، خشن[. تفتيش كردن. بحث كردن. جستجو كردن، كاويدن
)گ معيننفره

وزير از (خشمگين شدن // آشوبي؛ ـ برآشفتي؛ برمي // ]ادبي[. الزم. مصدر/ :  ، ـ هاbarāšoftan/ برآشفتن 
)انتخاب از فرهنگ معاصر (]هيجان، ناخوشايند، غير جسمي، رايج. [) شنيدن اين سخن سخت برآشفت

شناخت، خوشايند، جسمي، [. پوچ: داراي معني و ارزش؛ مقابل. 2خردمند . 1. صفت :  /pormaqz/ پرمغز 
)اانتخاب از فرهنگ معاصر (]رايج

. صداي خرخري كه به سبب گريه يا فشردن گلو در حلق پديد آيد.) اِ (]غرن= [γarang:غرنگ
)انتخاب از فرهنگ معين(]شناسي، ناخوشايند، غيرجسمي، غيررايجآسيب[

]جشناسي، خوشايند، غيرجسمي، رايآسيب[. آزار رسيده، آزرده. يمال گرديدهپا far-sūda(-e):فرسوده
)انتخاب از فرهنگ معين(

. عصبانيت، تندمزاجي. خرديتهي مغزي، بي.) حامص (].ع. ف[ kalla(-e)-xarāb-Ī: خرابيكله
)انتخاب از فرهنگ معاصر(]، ناخوشايند، جسمي، رايجشناسييبآس[

1 . qualitative
2 . descriptive
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شناسي، ناخوشايند، آسيب[. سريخيره: به همين قياس. سركش؛ نافرمان. صفت/ :  ها ، ـxiresar/ سر خيره
)انتخاب از فرهنگ معاصر (]جسمي، رايج

،  درمان، خنثي[. نگريدرون: هاي خويشها و احساسبررسي انديشه. اسم/ :  ، ـ هاdarunbini/ بيني درون
]غيرجسمي، رايج

درمان، خوشايند، [. بسيار گرامي و خوشايند. 2 آرامش عاطفي ماية. 1]ادبي[. صفت / : delārām/ دالرام 
]جسمي، رايج

هاتحليل داده
هاي كمي و كيفي هر يك به بسته آماري ها و ارزيابيبراي عمليات آماري توصيفي و استنباطي، همگي واژه

SPSS  باا و مجذور كاي، ها، درصده فروانيةها، كليورود داده وارد شد و پس از پااليش خطاهاي مربوط به
. آماري محاسبه شدةهمين برنام

نتايج
 و فارسي امروز در سه فرهنگ معين، عميد و تفكيكشناختي را بهروانهاي  فراواني واژه1ةجدول شمار

مجذور كاي مربوط . دهدها در هر فرهنگ را جداگانه و در مجموع  نشان ميآنها به كل واژه)  ×100(نسبت 
45/68و  > p/001( تفاوت معنادار است ةدهندگانه نشانهاي سه در فرهنگهاي هيجانيهاي واژهنسبتبه 
 =χ2(.آيد، نسبت مي بر1گونه كه از محتواي جدول  آن)هاي هاي هيجاني به ترتيب در فرهنگواژه)  ×100

هاي در فرهنگشناخت هاي واژگان مجذور كاي مربوط به نسبت. شودمعين، عميد و معاصر كاسته مي
 هرچند اين نسبت در فرهنگ معاصر كمتر از دو فرهنگ ديگر ؛ تفاوت معنادار نيستهدهندگانه نشانسه

گانه هاي سه در فرهنگشناسي روانيهاي مرتبط با آسيبهاي واژه مجذور كاي مربوط به نسبت.است
هاي نين، مجذور كاي مربوط به نسبتچ هم.)χ2 = 07/259و  > p/001( تفاوت معنادار است ةدهندنشان
 = 66/107و  > p/001( تفاوت معنادار است ةدهندگانه نشانهاي سه در فرهنگهاي مرتبط با درمانواژه
χ2(.آيد، نسبت  برمي1گونه كه از محتواي جدول  آن)شناسي و درمان به هاي مرتبط با آسيبواژه)  ×100

چنين، مجذور كاي مربوط به هم. يابدكاهش مي) فارسي امروز(عاصر هاي معين، عميد و مترتيب در فرهنگ
 = 36/118و  > p/001( تفاوت معنادار است ةدهندگانه نشانهاي سه در فرهنگهاي واژگان شخصيتنسبت

χ2(.آيد، نسبت مي بر1گونه كه از محتواي جدول  آن)هاي  فرهنگدر مجموعهاي شخصيت واژه)  ×100
.بيشتر استفارسي امروز فرهنگاز عميد  ومعين

شناختي هاي روانواژه) هاي سه گانهها در فرهنگ به كل واژه}×100{نسبت (فراواني : 1جدول 
شخصيتدرمانآسيبشناختهيجانفراواني كلهافرهنگ
719) 93/0(550) 27/1(1573) 66/3(401)93/0(317)74/0(43000معين
473) 21/1(408) 05/1(990)53/2(358)92/0(175)45/0(39000عميد
378) 76/0(255) 51/0(849)70/1(351)70/0(161)32/0(50000معاصر
1570)19/1(1213) 92/0(3412) 58/2(1110)84/0(653)51/0(132000مجموع
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گانههاي سهگرايج در فرهنشناختي روانهاي  واژه)ها آن به كل واژه} ×100{نسبت  (فراواني: 2جدول
شخصيتدرمانآسيبشناختهيجانفراواني كلهافرهنگ
457) 06/1(240) 56/0(877) 04/2(272) 63/0(199) 46/0(43000معين
289)79/0(337) 86/0(548) 41/1(260) 66/0(108) 28/0(39000عميد
364) 69/0(233) 47/0(799) 60/1(325) 65/0(151) 32/0(50000معاصر
)84/0(8101110) 61/0(2224) 69/1(857) 65/0(458) 36/0(132000مجموع

 معين بيشتر از ةجاني رايج در  لغتنامهاي هيدهد كه نسبت واژه نشان مي2هاي توصيفي جدول يافته
هاي واژهكه نسبت دهدها نشان مييافتههمچنين). χ2 = 45/68و  > p/001(است و عميدفرهنگ معاصر

هاي رايج مرتبط با سبت واژهن. يكديگر استگانه بسيار شبيه به  هاي سهشناختي رايج در فرهنگ
 اما گرايش ؛)χ2 = 73/79و  > p/001( ديگر است ةلغتنامه معين بيشتر از دو لغتنامشناسي در آسيب
 رايج عميد بيشتر از دو لغتنامه هاي نسبت واژه.شودهاي رايج مرتبط با درمان ديده نمياي در واژهكاهنده

هاي دهد كه نسبت واژه نشان مي4هاي توصيفي شكل  يافته).χ2 = 03/25و  > p/001(ديگر است 
).χ2 = 29/38و  > 001p( ديگر است ةلغتنامه معين بيشتر از دو لغتنامشخصيتي رايج در 

1شكل 
طور معناداري به معين و معاصر ة دو لغتنامشايند درهاي هيجاني ناخورسد واژه به نظر مي     همچنين

.در مجموع سه لغتنامه نيز اين وضعيت قابل رؤيت است). > P/01(هاي خوشايند است تر از واژهفزون
 ديگر ةنسبت به دو مقول) ناخوشايند ـ خوشايند(هاي شناختي دوگانه واژهرسد فزوني نظر مي بهعالوهه      ب

هاي هايي بين فراواني واژه، هرچند تفاوت)> P/01(ايج آماري شده است موجب معناداري آشكار نت
ها، نمايان هاي معين و معاصر و در مجموع واژهويژه در لغتنامهخوشايند و ناخوشايند مرتبط با شناخت به

. است

شكل 1: درصد واژه هاي خوشايند و ناخوشايند روان شناختي در فرهنگ هاي 
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براي وارسي ) χ2(به عمليات آماري مجذور كاي  و نيز با توجه 1هاي بازنمايي شده در شكل بر اساس يافته
 معين و ةشناسي رواني در دو لغتناما آسيبهاي ناخوشايند مرتبط برسد واژهها، به نظر ميمعناداري يافته

هاي خوشايند است؛ در مجموع سه لغتنامه نيز اين تر از واژهطور معناداري فزونبه) فارسي امروز(معاصر 
. قابل تبيين استشناسي،اين يافته با توجه به محتواي ناخوشايند آسيب. توضعيت قابل رؤيت اس

2شكل 
هاي هيجاني به درصد واژهطور آشكار و هماهنگ گوياي اين است كه حدود سي به2هاي شكل يافته

وياي اين طور آشكار و هماهنگ گبهها يافتهچنينهم).> P/01(اي به جسم اشاره دارد گونهشده، بهكاربرده
گانه داراي عناصر غيرجسمي هستند هاي سههاي شناختي در فرهنگواژه%) 97در مجموع (است كه عمده 

)01/P < .(هاي هيجاني استاين يافته در تقابل آشكار با واژه  .

شكل2: درصد واژه هاي جسمي و غيرجسمي روان شناختي در فرهنگ هاي 
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 معين و عميد، ة در دو لغتناميشناسهاي مرتبط با آسيب واژهةكه عمددهدچنين نشان مي همهايافته
همچنين . ر استگبيشتر از دو فرهنگ ديفارسي امروزهاي جسمي در فرهنگ؛ واژهجسمي استغير

 غيرجسمي هاي مرتبط با درمان، واژهةر و هماهنگ گوياي اين است كه عمدطور آشكا به2هاي شكل يافته
هاي شخصيت در  درصد واژه19 تا 11ر و هماهنگ گوياي اين است كه طور آشكا به2شكل هاي يافته.است

).  هاي هيجانيتفاوت آشكار با واژه (گانه داراي عناصر جسمي هستندهاي سهفرهنگ

3شكل 
 و بيش  معين و عميدةدو لغتنامهيجاني هاي  گوياي آن است كه حدود شصت درصد واژه3هاي شكل يافته
3هاي شكل از سوي ديگر، يافته).. > P/01(اند بندي شده معاصر رايج طبقهةي لغتنامهادرصد واژهاز نود
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درصد  و بيش از نود معين و عميدةدو لغتنامشناختي هاي  درصد واژههفتادگوياي آن است كه حدود 
). > P /01(اند بندي شدهرايج طبقه، فارسي امروزة هاي لغتنامواژه

شكل3: درصد واژه هاي رايج و غيررايج روان شناختي در فرهنگ هاي سه گانه
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دو شناسي در  مرتبط با آسيبهاي گوياي آن است كه حدود پنجاه و پنج درصد واژه3هاي شكل يافته
ها يافته. اندبندي شده طبقهرايج، فارسي امروزة امهاي لغتندرصد واژه و بيش از نود معين و عميدةلغتنام

 و دو لغتنامه معين و عميدرمان در مرتبط با دهاي چنين گوياي آن است كه حدود شصت درصد واژههم
. اندبندي شده رايج طبقه،فارسي امروزة هاي لغتنامدرصد واژهبيش از نود

دو مرتبط با شخصيت در هاي  گوياي آن است كه حدود شصت درصد واژه3شكل هاي يافتهاين برافزون
اين يافته (اند بندي شدهرايج طبقه،امروزة فارسي هاي لغتنامدرصد واژه معين و عميد، و بيش از نودةلغتنام

).هاي هيجان استبسيار شبيه يافته

هاي رايجآمارهاي مبتني بر واژه
حقيق است و نيز هاي هدف در اين تغيررايج بودن واژه/رايج دربارة  تحقيقهايالؤ يكي از سكهجايي از آن

ها هاي رايج، اين طبقه از واژه واژهةدر زيرمجموعزيع فراواني متغيرها  چگونگي توة درباربررسي بيشتربراي 
.گرديدعمليات آماري روي آنها تكرار جداسازي شد و 

4شكل 
هاي هيجاني رايج خوشايند دهد كه در هر لغتنامه و در مجموع، فراواني واژه نشان مي4هاي شكل يافته

P/01(كند ييد ميأي اين توصيف را ت آماري مجذور كاعمليات. هاي هيجاني ناخوشايند استكمتر از واژه
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هاي رايج تغيير اساسي در يافتهغير/ رايجتمايزدهد كه ظاهراً نشان مي4 شكل هايابل، يافتهقدر م). >
.  نداده است،حاصل

شكل 4: درصد واژه هاي ( روان شناختي) خوشايند و ناخوشايند رايج در 

فرهنگ هاي سه گانه
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هد كه در هر لغتنامه و دنشان مي است،1هاي بازنمايي شده در شكل  كه بسيار شبيه يافته4هاي شكل يافته
عمليات . هاي ناخوشايند استشناسي كمتر از واژههاي رايج خوشايند مرتبط با آسيبدر مجموع، فراواني واژه

دهد كه در هر  نشان مي4چنين شكل هم. (P< 0.01)كندييد ميأذور كاي اين توصيف را تآماري مج
هاي ناخوشايند طور معناداري از واژهد مرتبط با درمان بههاي رايج خوشاينلغتنامه و در مجموع، فراواني واژه

.(P< 0/01)كندييد ميأ آماري مجذور كاي اين توصيف را تعمليات. بيشتر است
رايج غير/ سرند رايجدهد كه ظاهراًهاي مرتبط با شخصيت نشان ميهاي مربوط به واژه يافتههمچنين

.نداده استهاتغيير اساسي در يافته
5شكل
هاي هيجاني، جسمي هاي رايج، بين سي تا چهل درصد واژهواژهدهد كه در نشان مي5اي شكل هيافته

).> P/01(هاي مرتبط با شناخت، غيرجسمي هستند  درصد واژه97 حدود  در مقابل، ).> P/01(هستند 
هاي  درصد واژه20 تا 10ن هاي رايج، بيدهد كه در مورد واژه نشان مي5هاي بازنمايي شده در شكل يافته

هاي هاي درمان بسيار شبيه يافتههاي مربوط به واژهيافته. شناسي، جسمي هستندمرتبط با آسيب
براي وارسي معناداري ) χ2(با توجه به عمليات آماري مجذور كاي . شناسي رواني در اين زمينه استآسيب
 معين، عميد و ة آسيب شناسي و نيز درمان در سه لغتنامهاي خوشايند مرتبط بارسد واژهها، به نظر مييافته

(P< 0/01)هاي دوگانه استهاي ناخوشايند و واژهتر از واژهطور معناداري فزونبه) فارسي امروز(معاصر 
قابل تبيين استشناسي و محتواي خوشايند درمان،اين يافته با توجه به محتواي ناخوشايند آسيب

. درصد جسمي هستند19 تا 12هاي رايج، بين دهد كه در مورد شخصيت، واژهن ميها نشاهمچنين يافته



شناسيمجلة زبان و زبان

98

 و ������ را�� در ��� (�$#5: در � واژ� ه�ي (روان �����
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حثب
در ) شناسي، درمان و شخصيتهيجان، شناخت، آسيب(شناختي هاي رواناين پژوهش با هدف بررسي واژه

كاوش محققانة نتيج.صورت گرفتغيررايج/و رايجغيرجسمي / ناخوشايندي، جسمي/ي خوشايندعدسه ب 
 واژگان فارسي براي دستيابي به كم ة گستردةگزارشي مبتني بر مطالعه در مجموع هيچ ة آشكاركننديشينپ

هاي  واژگان در گنجينهتني بر اين فرض بود كه احتماالًب ما مةتوجيه اولي. نبودشناختيروانو كيف واژگان 
شايان ذكر است كه . ران آن زبان باشد ذهني كاربةماي نگرش، تفكر و درونةكنندد آشكارنتوانلغت فارسي مي

عنوان يك استراتژي  مفاهيم انتزاعي و مفاهيم ملموس بهةشناسي شناختي نيز بين حوزب زباندر چارچو
،لي(پذير است سازي آنان با مفاهيم ملموس امكانو درك انتزاعات با همانندشناختي ارتباط وجود دارد 

2001 .(
طور محسوسي هاي مرتبط با هيجان به اين است كه فراواني واژهآن اشاره شودفته كه الزم است به اولين يا

ها و هم در ميان هم در كل واژه(هاي مورد مطالعه است نامههاي مرتبط با شناخت در لغتتر از واژهفزون
). هاي رايجواژه

به ) ن موجود در هر لغتنامهنسبت آن به كل واژگا(شناسي هاي مرتبط با آسيبدهد كه واژهنتايج نشان مي
پس از كاربرد سرند  اين،وجودبا.يابدكاهش مي) مروزفارسي ا(هاي معين، عميد و معاصر ترتيب در فرهنگ

هاي هاي مرتبط با درمان به ترتيب در فرهنگچنين نسبت واژههم.شودغيررايج اين روند حفظ نمي/رايج
كه نسبت مشخص شد غيررايج /رند رايج با سهرچند. يابديكاهش م)  رسي امروزفا(معين، عميد و معاصر 

ةنام ديگر است؛ در مقايسه مجموع دو لغتة عميد بيشتر از دو لغتنامةي رايج مرتبط با درمان در لغتنامهاواژه
نظر تفاوت بارزي به ـ كه جديدتر است ـ )فارسي امروز(با فرهنگ معاصر  ـ ترندكه قديمي ـ معين و عميد

.رسدنمي
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 ديگر ة فرهنگ معاصر بيشتر از دو لغتنامشناختي رايج درهاي رواندهد كه فراواني واژهها نشان مييافته
تمركز فرهنگ معاصر بر متون معاصر ) 2(روزآمدتر بودن فرهنگ معاصر و ) 1 (:اين يافته با توجه به. است

. قابل تبيين است
به ترتيب در ) ن به كل واژگان موجود در هر لغتنامهنسبت آ(هاي هيجاني دهد كه واژهنتايج نشان مي

شناسي نيز هاي مرتبط با آسيباين گرايش درمورد واژه. يابدهاي معين، عميد و معاصر كاهش ميفرهنگ
 اين سؤال ،د مطالعه در اين پژوهش مورةگانهاي سهيب زماني تدوين فرهنگا توجه به ترتب. شودديده مي

هاي فارسي مرتبط با  كاربرد واژه،گذشته) ةشايد هفت ده (ةده در خالل چندواقعاً كه آيا شود مطرح مي
. ها ناشي از عوامل ديگري استكه اين تفاوتكاهش يافته است يا اين) شناسيو نيز آسيب(بيان هيجاني 

استفاده در  مورد خذأكنيم كه ممي نكته توجهكه به اينشودتر ميگيري هنگامي جديجهيترديد در اين نت
پردازي، دادهة به همين دليل در مرحل.  متون نوشتاري قديمي استعمدتاً) معين و عميد(دو فرهنگ اول 

نتايج حاصل از . غيررايج سرند شد و عمليات آماري دوباره بر روي واژگان صورت گرفت/ها با فيلتر رايجواژه
هاي فرهنگ(مجموع فرهنگ معين، عميد هاي هيجاني رايج در اين جداسازي نشان داد كه نسبت واژه

تواند پشتيبان اين فرض قرار گيرد كه ظاهراًاين دو داده مي. باز هم بيشتر از فرهنگ معاصر است) ترقديمي
 در اين يافته.هاي هيجاني در زبان فارسي كاسته شده استكارگيري واژههاي گذشته از ميزان بهدر دهه

هاي هيجاني در  گرايش زباني براي استفاده از واژهانگيزد كه آيا واقعاًميذهن محققان اين پرسش را بر
هاي مشابهي ژوهشپيد ؟ براي پاسخ به اين پرسش، باهاي اخير به مرور كاهش يافته استفارسي طي دهه

نند  ماختيشناهاي ديگر روانكاوش در واژهچنين هم. زبانان صورت گيرد فارسية كاربرد روزمرةدر زمين
شناسي و هاي آسيبهمين تعبير درمورد واژه. گشا باشدتواند راه كنوني ميةو مقايسه آن با يافت» شناخت«

.تواند صادق باشد نيز ميهاي روانيتيبيان عالئم ناراح
هاي شناختي رايج در دهد كه نسبت واژهغيررايج، نتايج نشان مي/ابل، پس از كاربرد سرند رايجقدر م

ةكيد دارد كه در خالل دورأ بر اين نكته تاين يافته احتماالً.  بسيار شبيه به يكديگر است،گانههاي سهفرهنگ
هاي مرتبط با شناخت داده نشده هاي مورد نظر، تغييري در كاربرد نسبت واژهنامهگيري لغتتاريخي شكل

.  است
 هرچند اين نسبت در ؛دار نيست تفاوت معناةدهندگانه نشانهاي سه در فرهنگهاي واژگان شناختنسبت

. كمتر از دو فرهنگ ديگر است) فارسي امروز(فرهنگ معاصر 
هاي هاي شخصيت به ترتيب در فرهنگواژه)  ×100( نسبت  ازدهد كهنتايج نشان مياز سوي ديگر، 

 بين هد كه دها نشان ميهغيررايج در تحليل يافت/كاربرد سرند رايج. معين، عميد و معاصر كاسته شده است
؛ بين فرهنگ عميد و فرهنگ وجود داردتفاوت آشكار ديگرة معين با دو لغتنامةهاي شخصيتي در لغتنامواژه

هاي رايج و غيررايج بسيار شبيه يافته در كل واژهاين . شودتفاوت بارزي ديده نمي)  فارسي امروز(معاصر 
هاي رايج، اين شباهت كمتر ها و تمركز بر واژه واژهبا سرنداما ؛هاي هيجاني استهاي مربوط به واژهيافته
.شودمي

ها يافته. هاي مورد مطالعه از اهداف ديگر اين پژوهش بودنامههاي لغتناخوشايندي واژه/وشايندينسبت خ
طور معناداري  معين و معاصر بهةدر دو لغتنام) منفي(ي ناخوشايند هاي هيجاندهد كه فراواني واژهنشان مي
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چنين هم. وع سه لغتنامه قابل رؤيت استهاي خوشايند است؛ در ضمن، اين وضعيت در مجمتر از واژهونفز
هاي هيجاني خوشايند ها نشان داد كه در هر لغتنامه و در مجموع، فراواني واژهواژه» غيررايج/رايج«سرند 

 هيجان و ة ناخوشايند در حيطهاياربرد واژهاين گرايش به ك. هاي هيجاني ناخوشايند استكمتر از واژه
 ما همراه با ةها در جامع تعاملاشد كه احتماالًتواند به طور تلويحي به اين فرض اشاره داشته باحساس مي

. است...) نظير غم، ترس، خشم، نفرت و (هاي ناخوشايند احساس
هاي رسد فزوني واژهبه نظر مي.  ديگري استةهاي مرتبط با شناخت به گون واژهاين تصوير در مورد

 به ؛اداري آشكار نتايج آماري شده است ديگر موجب معنةنسبت به دو مقول) ناخوشايند ـ خوشايند (ةدوگان
غيررايج /سرند رايج. دن خنثي يا دوگانه دارة شناختي جنبهاي واژهةست كه عمدهر حال طبيعي ا

يبان فرض مطرح شده در اين موضوع پشت. دهدهاي حاصل، نشان نمي تغيير اساسي در يافتهةدهندنشان
. ستسطور باال

ةشناسي رواني در دو لغتناما آسيبهاي ناخوشايند مرتبط بها گوياي اين نكته است كه واژهچنين يافتههم
هاي خوشايند است؛ در مجموع سه لغتنامه نيز تر از واژهطور معناداري فزونبه) فارسي امروز(معين و معاصر 
دهد كه در هر لغتنامه و در مجموع، فراواني ها نشان ميغيررايج واژه/سرند رايج. ابل رؤيت استاين وضعيت ق

اين يافته با توجه به . هاي ناخوشايند استشناسي، كمتر از واژههاي رايج خوشايند مرتبط با آسيبواژه
.قابل تبيين استشناسي،محتواي ناخوشايند آسيب

هاي سرند شده هاي كلي و هم يافتههم يافته. مرتبط با درمان وارونه استهاي اين الگو در مورد واژه
هاي خوشايند مرتبط با درمان دهد كه در هر لغتنامه و در مجموع، فراواني واژهنشان مي) غيررايج/رايج(
ان قابل اين يافته با توجه به خوشايند بودن مفهوم درم. هاي ناخوشايند بيشتر استطور معناداري از واژهبه

. تبيين است
بيشتر مرتبط با شخصيت ) ناخوشايند ـ خوشايند(هاي دوگانه هر چند واژهدهد كه چنين نتايج نشان ميهم

هاي هاي خوشايند و ناخوشايند شخصيت در لغتنامهرسد بين فراواني واژهنظر نميبههاي ديگر است،از مقوله
غيررايج / سرند رايجظاهراً. ها، تفاوتي وجود داشته باشدع واژهو در مجمو) فارسي امروز(معين، عميد و معاصر 
.نداده استهاتغيير اساسي در يافته

گوياي اين است كه حدود ي آشكاراهاي هيجانغيرجسمي بودن واژه/هاي مربوط به نسبت جسمييافته
غيررايج، /با سرند رايج. ه دارداي به جسم و اندام بدن اشارگونهشده، بههاي هيجاني به كاربردهدرصد واژهسي

. شودبيشتر مي%) 10حدود (هاي داراي عناصر جسمي اندكي نسبت واژه
دهد كه در مجموع نتايج نشان مي. كندهاي مرتبط با شناخت بيشتر معنا پيدا مياين يافته در مقايسه با واژه

هاي سرند واژه. صر غيرجسمي هستندگانه داراي عناهاي سههاي مرتبط با شناخت در فرهنگ درصد واژه97
مجموع اين .  حاضر در اين زمينهةسازد كه پشتيباني است براي يافتهاي مشابهي را آشكار ميرايج يافته

هاي دارد؛ واژهتفاوت آشكار هاي مرتبط با شناخت داراي عناصر جسمي دراين زمينه ها با نسبت واژهيافته
. شناختي داراي عناصر جسمي هستندهاي  بيشتر از واژههيجاني ظاهراً

) احساسي(كردن عالئم و ميزان بيان هيجاني  بين جسميپردازي است كه ظاهراًيهراين يافته به نفع اين نظ
 بيان احساس و هيجان باشد، عالئم و ة بازدارند،كه شايد اگر فرهنگتوضيح آن. ود دارديك نسبت معكوس وج
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ةبازدارندهايي كه رسد كه فرهنگدر واقع به نظر مي.  جسمي رخ دهدصورتتواند بههاي رواني ميواكنش
 لغات ةكالمي و با خزانچوب اردر چيق به بيان احساس و هيجانها را تشوبيان احساس و افكار نيستند، آدم

ع اشاره كنند كه همين فرض برخي از محققان را واداشته است كه به اين موضو. كندمناسب و متمايز مي
زمين بيشتر از مردمان هاي رواني در مردمان كشورهاي مشرق عالئم و واكنش. جسماني كردشيوع
اين فرض، هرچه از ميزان بيان شناختي  بنابر).1985،. جيمن، و كلين.، آمنكلين(زمين است مغرب
.شودها افزوده ميها كاسته شود، به ميزان بيان جسماني آنهيجان
طور آشكار و هماهنگ گوياي اين است كه عمده ها بههاي برآمده از سرند دادهههاي كل و نيز يافتيافته
هاي جسمي است؛ هر چند واژه معين و عميد، غيرةامغتنشناسي و درمان در دو لهاي مرتبط با آسيبواژه

.ر استگبيشتر از دو فرهنگ دي) سي امروزفار(جسمي در فرهنگ معاصر 
اين يافته پس از سرند . گانه داراي عناصر جسمي نيستندهاي سههاي شخصيت در فرهنگعمده واژه

هاي ي واژهغيرجسم/اين تركيب با تركيب جسمي. جا باقي استچنان پابرهاي رايج از غيررايج، همواژه
.هيجاني، متفاوت است

. باشددي اربرتواند كشناسان ميمردمشناسان و شناسان، جامعهشناسان، زباننتايج اين تحقيق، براي روان
ه از نتايج اين تحقيق درتوانند با استفادها ميهاي گروهي مانند تلويزيون، راديو و روزنامهچنين رسانههم

هاي مايهوسيله دگرگوني احتمالي در نگرش و درونبدين، وجود آوردهبهي غييرات توليد كالمي خود تسياست
.دنسازي كنذهني مخاطبان خود را زمينه

هاي مورد استفاده در نامهكوش لغتندگان و همكاران سختقدرداني خود را از نگار مراتب سپاس و در پايان
.داريم پژوهش ابراز مياين
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