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 ۸۲/۹۰/۸۹۰۸         پلوم انجنیر کریم عطائیید

 از مطبوعات سویس

 

 حروف رنگ آمیزی شده ،شیرین (terce)1،ارنگآوازهای رنگ
 زنیستیزیا ویروبیولوژیکیـ  ن"اساسات 

2
synesthesia " 

 

  Stephanie Kusmaنویسنده:  ، ۹۰/۰۸/۸۹۰۰مؤرخ  ،چاپ زوزیخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 

برداشتهای احساس می باشند که در آن اصال ً "زنیستیزیا" از چند سال به این سو به صورت جدی مصروف محققان 

 باهم مرتبط اند. درک و شناخت آنها یک تصویر مغلق و پچیده را به و جود می آرند. ،جداگانه از یک دیگر

 

 
  ،زنیستیزیا متخصص ،Monika Rieck-Klimekتجارب میرمن 

3
Pink-Floyd-Song «  به ماشین خوش آمدید» 

 

حروف همیش  ،شیرین مزه دهد terce" یا یک ابعد از ماهی "تون ای رقص اسپانوی(رآلٔه موسیقی ب) ،«castanet» اگر کلمهٔ 

یک محل خاص را در اتاق  (چون مناظر رنگه می باشند )مقصد از ماه سپتمبر در فصل خزان استباشد و سپتمبر شده رنگ آمیزی

 اصالً  ،سالم عرض وجود می کندبکلی  یسخن می گویند. این پدیده که در اشخاصزنیستیزیها محققان از  ،اختیار کند

 Vilayanur ،محققان. نداز نظر علمی توصیف شده ا قبل که بیش از یک  صد سال ،درک هایی مستقل را دامن می زند

Ramachandran & Edward Hubbard   قرار دادند. آنها  ویرو لوژی جدیدـ  ن توجه در مرکزرا " استیزیین"زقبل از ده سال

" را در خصوصیات قابل استیزیینز" ،که اساسات نویرو بیو لوژی نخستین تئوری را به نشر رسانیدند ۸۹۹۰در سال 

جذاب  پدیدهٔ این بسیار جدی با به صورت تحقیق  ،کنترول اناتومی مغز جست و جو می کرد. از آنوقت به این سو

 ف است.ومصر

 

                                                           

  1 .را در برگیرنده باشد را گویند که سه گام آواز فاصلهٔ یک موسیقی کالسیک در  
. احساس سوزش یادرد در یك عضو بدن در اثروجود درد در عضو دیگر  2  
۰۰۹۱ک" برتانوی در سال باند موسیقی" ر    3  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_awashaye_rangarang.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_awashaye_rangarang.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_awashaye_rangarang.pdf
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=castanet&trestr=0x8001
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 همسایگی نزدیک

; " و جود دارنداستیزییزیونبه وجود آمدن " نظرات بیشتر برای توضیح Hubbardsو   Ramachandransتئوری  در پهلوی

 را باید به بهترین و جه بررسی شده باشد. آنها این تئوریاین دو محقق از نگاه تجربه  «cross-activation theory»لیکن 

گرافیم» وسیلهٔ  به
4
احساس خاص را در برابر  ،ا یا اعدادبالفحروف که در آن  ترتیب کرده اند « رنگ -زنیستیزیای -

را نیز توضیح می دارد. قراریکه  زیازنیستیاساسا ً انواع دیگری  تئوریاین  دامن می زنند الکن تائید دارند که رنگ

متوجه شدند که  ،زیانیستیـ ویرو لوژیک برای این شکل زدر جست و جوی یک مبنای نآنها  ،راپور می دهندمحققان 

 به اصطالح در ،V4رنگ  -ساحٔه  ،ها و آنکه برای استفاده از رنگساحٔه "گرافیم"  ،Graphemenاز مرکز مغز برای استفاده 

(part oft he temporal lobe ، fusiformen Gyrus  درtemporal lobe  {قسمت های از مغز که در شقیقه ها قرار )}مستقیماً  ،دارند  

نیز دیده می  مشترک اناتومیک ساحاتبهم پیچیدن " یک چنین زیا"زنیستی انواع  دارند. همچنان در دیگرجای پهلوی هم  

   شود.

 
 

 

  زیای"زنیستیمبتال بهرنگ" در اشخاص  -"رامچندران" و "هوببارد" حدس می زدند که "گرافیم" و "ساحهٔ  از این لحاظ

و این به  ،مستقیما ً باهم پیوند اندتنگ و اعصاب رشته های توسط عادی صورت طوری دیگر نسبت به  -گرافیم" -رنگ

رنگ" می گردد. علما مو جودیت این  -گرافیم" مستقیما ً باعث تحریک "ساحٔه  -یک طریقی  که فعال ساختن "ساحهٔ 

در ظرف طفولیت  قطع  عادتا ًکه ا" یزی"زیونیستدر مبتالیان اعصاب پیوست چنین توضیح می دارند که ارتباطات را 

 .می مانندباقی به جای خود  ،می گردند

 

 اسباب ژنیتیک

 ا" یک اساس ژنیتیککه "زنیستیزی این موضوع را به عوامل ژنیتیک حواله می کنند. در واقعیت فکر می شودعلما 

گرچه دیده می شوند. لیکن اینها چطور به ارث می رسند هنوز معلوم نیست.  هیگرو صورت دارد زیرا در فامیل ها به

شرکت محالت ژن بدست آمده است. لیکن در این بررسی ها هر مرتبه کاندیدهای امکان از مطالعات عالیمی در مورد 

قعٔه از دوگانگی موضوع بیشتر پیچیده می گردد که به عقیدٔه متخصصان یک وا  شده اند. شناسائی "محل ژن"متفاوت 

می  "مبتال به "زنیتیزیا می شناسند که از آن صرف یکی اش را  – یعنی دوگانگی با تجهیز مشابه ژنیتیک - یک تخمه

 نشان دهند.از خود را زنیستیزیا بدون تردید اشکال  متفات  ند در داخل یک فامیلنمی توااشخاص مطلوب . همچنان باشد

 

تائید کرده اند. به  تولید تصویر کمک طرق  بهرا  «cross-activation theory»وجود دارند که  یضمنا ً یک سلسله مطالعات

با صرف  -پنداردطوریکه تئوری می  –"  زنیستیزیا"" مبتالیان رنگ -این وسیله محققان تثبیت می کنند که "ساحٔه 

  به خوبی با عکس العمل نشان می دهد. ولی نه همه نتایج جدید ،تأخیر حد اقل یک حرف)نه رنگه( یا تحریک یک آواز

«cross-activation theory»  .آنچه نظر به فهم تقریبا ً بسیار سریعتر نسبت به  ،این چنین سریعساحٔه رنگ مطابقت دارند

داشت تا در تئوری محققان را بدان و اموضوع این  عکس العمل نشان می دهد. ،می شود" اصال ً شناخته امروز"گرافیم

اند یا اعداد  حروفبخشی از  بلکه بیشتر پارچه های حروف کامل  نه خود تجدید نظر نمایند: آنها به این فکر هستند که

                                                           

Graphem ی زبان را گویندوشت حروف الفبارهنمای تلفظ و ن جدول"   " 4  

Temporal lobe 
 قسمت های مغز در شقیقه

حروف و اعداد را  ٬گرافیم -رنگ - یازنیستیزمبتالیان  ها  ها

 رنگه می بینند
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به حیث سند ارائه  می دارند که اعداد یا حروف با نشانه های مشابه   ضمناً دامن می زنند.  ،احساس رنگ رانخست که 

 شوند.رنگه می به طور مشابه نیز

 

خاصتا ً یک  ،شرکت دارند" زیایتیسنر یک "زمطالعات دیگر نشان می دهند که آشکارا هنوز مناطق دیگر در مغز د

را که وظیفه اش دسته بندی کردن اطالعات می باشد.  یک بازی کنندٔه گدیگگها parietal lobe مرکز بلند مرتبه در 

" تار ها را که عادتاً جدا از هم کش می اخود را در دست داشته و در یک "زنیستیزیکه تارهای گدیگگهای کنید تصور 

از پوهنتون  Lutz Jäncke ،"انویروبیولوگ و محقق "زنیستیزیکه اتی است توضیحاین  .نزدیک می کندبهم  ،شوند

 بیان می دارد. زوریخ

 
 مـ دل مغز

 شبکه سازی مغلق و پیچیده

نیز اطالعات مرتبط  ،فوق العاده" در تالش بر این است که توسط ارتباط گرافیم و ساحات رنگهپیوست  این "مرکز

حققان معلوم است: به اساس اظهارات تخمینی منیز مورد استفاده قرار گیرند. اسناد مهم بودن آن از تجربه بیشترتنگاتنگ 

 parietal lobeدر" واضحا ً ضعیف بوده در صورتیکه مناطق مربوط زیاینیستی"زمبتالیان بهنشان داده شد که تجارب 

اصالً تصور می گردید. «cross-activation theory»به این ترتیب نقش عمده داشته نسبت به آنچه در مسدود گردند. این ها 

آنها باز هم همآهنگی قرار دهند;  نیزو همکارانش توانستند این معلومات را با نظر خویش در Ramachandranلیکن  

انتقال داده می  هم از مقامات باالتربعداً ات آنها اطالعبوده و حدس می زنند که ساحٔه اولی استفاده از تحریک مهمترین 

 می نامند.  ¹.(«cascaded cross-tuning - [CCT] - model»)تئوری اصالح شدٔه خود را محققان شوند. 

 

نسبت به  " نه تنها چند مرکز خاصا"زنیستیزییک با مبتال   یاشخاص در یافتند که را و همکارانش عالیمیJäncke لیکن 

نتایج ایشان بدان اشاره دارند که برخالف طور دیگر عکس العمل نشان می دهند.  ،با احساس عادیاشخاصی 

شبکه بندی شده اند رمجموع مغز طور دیگدر مبتالیان به زنیستزیا   -اخیرالذکر
2

 .Jäncke  می گوید این ها مغلقتر

 نیز بهتر می باشد. ،در تحصیالت نشان می دهندمبتالیان  طوریکه  ،سیمبندی شده اند. ممکن از این لحاظ توانایی مغز

به این اساس  یک احساس دیگر به دنیا آمده اند;و با چنین مغز خاص مبتالیان زنیستیزیا از قبل محقق فرض می کند که 

را در پیشانی  زیازنیستیرا انکشاف داده اند. اینها تا حدی تقدیر  ازنیستیزی اشکال خاص آنها و رهبری شده از تصادفات

 اکثرا ً انواع دیگر آنرا انکشاف می دهند. ازنیستیزیمبتال با یک دارند; این نیز تائید می شود که اشخاصی 

 

مانند یک سلسله نتایج مطالعات  –مستقیما ً در اختالف نمی باشد. ولی نظر به عقیدٔه علما  CCT -با مـدل  Jäncke نتایج 

از این نگاه  .آشکارا مغلقتر هستند ،می پردازد CCT -نسبت به آنچه مـدل ا ها"ستیزیزنی"اساسات اناتومی  -نیز ردیگ

در اناتومی مغز نیز انعکاس  امثال ً عالیمی نیز وجود دارند که تفاوت های فردی بین اشخاصی با عین شکل زنیستیزی

 می توان توضیح کرد. نتایج خالف را از مطالعاتدر پهلوی دیگر مسایل قسما ً آنچه  –یافته می تواند 

 

 پایان

 

 

---------------------------------     
¹ Journal of Neuropsychology 5, Special Issue: Synaesthesia (2011); 

2
 Journal of Neuroscience 31, 5816-5828   

(2011). 

 

parietal lobe 
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