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مطالعه پیرامون حسآمیزی و فرایند ترکیب حواس
مهرناز کوکبی** ، ۱سحر سهیلی صدیق

۲

 ۱استادیار گروه ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 ۲کارشناس ارشد ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/1/31 :تاریخ پذیرش نهایی)96/4/24 :

چکیده

حسآمیزی ،نوعی پدیده عصبشناختی است که در آن ،محرک دریافتشده از طریق یکی از حواس ،به طور خودکار ،ادرا ک
ـنیدن رنگی است ،که به معنای فعالسازی
در حســی دیگر را فعال میســازد .نام متداول برای حسآمیزی صدا به تصویر ،شـ
ِ
رنگ ،شــکل ،و حرکت توســط صدا میباشــد .هدف از این پژوهش ،بازشناســی نقش صدا در آفرینش تجربیات حسآمیزانه
(البته در افراد عادی و نه به معنای عصبشــناختی آن) و پاســخ به این پرســش اســت که صدا چگونه میتواند منجر به خلق
تجربیات حسآمیزانه بصری شــود؟ دیگر آن که چه ویژگیهایی در فرایند ادرا ک نهفته اســت که به ما امکان تجربه ادرا کات
حسآمیزانه را میدهد؟ و در نهایت ،پاسخ به این پرسش که آیا میان محرک شنیداری و محرک بینایی ویژگیهای مشترکی
وجــود دارد کــه بتوانــد منجــر بــه تطبیــق آنهــا با یکدیگــر شــود؟ اطالعات مــورد اســتفاده در این پژوهــش توصیفــی -تحلیلی،
حاصــل مطالعــات کتابخانــهای ،اســنادی ،و همچنین اســتفاده از منابع اینترنتی معتبر علمی -پژوهشــی میباشــد .ادرا ک،
فرایندی چندحســی اســت و این ویژگی ،نه تنها تجربه ادرا کات حسآمیزانه را امکانپذیر میســازد ،بلکه به واســطه ســاخت
درونــی چندحســی ،امکان تجربهای بصری در مواجهه با محرک شــنیداری را نیز فراهم م ـیآورد .عالوه بر این،
بازنماییهــای
ِ
ن دو با یکدیگر را مهیا میسازد.
حسی مشترکی نیز میباشند که امکان تطبیق آ 
شنوایی و بینایی ،دارای ویژگیهای درون ِ

واژههای کلیدی
ادرا ک چندحسی ،استراتژیهای حس متقاطع ،حسآمیزی ،موسیقی بصری.
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان« :نقش جلوه های صوتی در انتقال پیام در گرافیک مجازی» به راهنمایی نگارنده
دوم در گروه ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.
**نویسنده مسئول :تلفکسEmail: mehrnaz_kokabi@yahoo.com ،021-88659838 :
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مقدمه

ً
حسآمیــزی ،1عمومــا بــه عنــوان یــک پدیــده عصبشــناختی
ـرد دارای
معرفــی میشــود کــه در آن ،حــواس در هــم میآمیزنــد .فـ ِ
حسآمیــزی ممکــن اســت یــک صــدا را بــه عنــوان یــک رنــگ یــا
مــزه ،یــک رنــگ را بــه عنــوان یک بو ،یــک بو را بــه عنوان یــک مزه،
یــک رنــگ ،یــا یــک ادرا ک لمســی تجربــه کنــد .بــه بیــان دیگــر ،در
محرک دریافتشــده از طریق یکــی از حواس ،به طور
حسآمیــزی،
ِ
خودکار ادرا ک در حسـ�ی دیگر را فعال میسازد (Cavallaro, 2013,
2
 .)3نــام متــداول بــرای حسآمیزی صدا بــه تصویر ،شــنیدن رنگی
اســت که به معنای فعالســازی رنگ ،شــکل و حرکت توســط صدا
میباشـ�د ( .)Cytowic & Eagleman, 2009, 87در ادبیــات ،شــعر،
و هنرهــای زیبــا ،حسآمیــزی همــواره بــه مثابــه روشــی از طراحــی
بـ�رای جایگزینـ ِ�ی تجربیـ�ات حسـ�ی مـ�ورد اسـ�تفاده قرار گرفته اسـ�ت
( .)Rogowska, 2015, 110-111پدیــده حسآمیــزی میتوانــد بــه
طــور غیــر ارادی ظاهــر شــده و یــا از طریــق ترکیــب تصویــر (یــا رنگ)
و موسـ�یقی ،بـ�ه نحـ�وی تعمـ�دی توسـ�ط هنرمنـ�دان تحریـ�ک شـ�ود
( .)Deutsch, 2012, 215هــدف از انجــام ایــن پژوهش ،بازشناســی
نقــش صــدا در خلــق تجربیــات حسآمیزانــه بصری بــرای مخاطب
میباشــد .مســئله دیگــری کــه ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخ بــه آن
خواهد بود ،بررســی ویژگیهای ادرا کی نهفتهای اســت که توانایی

تجربه ادرا کات حسآمیزانه را به ما میدهند .عالوه بر این ،بررسی
ویژگیهای مشــترک میان محرک شــنیداری و محرک بینایی نیز از
دیگــر اهداف پژوهــش حاضر خواهد بــود .اطالعات مورد اســتفاده
در ایــن پژوهش توصیفی -تحلیلی ،حاصل مطالعات کتابخانهای،
اســنادی ،و همچنیــن اســتفاده از منابــع اینترنتــی معتبــر علمــی-
پژوهشــی میباشــد .در ایــن پژوهــش مشــاهده خواهــد شــد کــه
تجربــه ادرا کات حسآمیزانــه در افــراد عــادی ،مرهــون چند حســی
بــودن فراینــد
ـودن فراینــد ادرا ک اســت .از طرفــی ،چندحســی
ِ
بـ ِ
ادرا ک ،موجــب تمایــل سیســتم ادرا کی بــه ســاخت بازنماییهای
درونـ ِـی (ذهنــی) چندحســی از اشــیاء میشــود .ایــن بازنماییهــا،
ـات وجــوه حسـ ِـی مختلف (شــامل بینایی ،شــنوایی،
حــاوی اطالعـ ِ
ـوه حســی میتواننــد به
و  )...میباشــند .اطالعــات مربــوط بــه وجـ ِ
واســطه مجموعهای از پردازشهای عصبی با یکدیگر جفت شوند.
بدیــن ترتیب ،محرک شــنیداری میتوانــد منجر به خلــق تجربیات
بصــری شــود .عــاوه بــر ایــن ،میــان شــنوایی و بینایــی ویژگیهای
درونحســی مشــترکی نیــز وجــود دارد که امــکان تطبیق ایــن دو را
بــا یکدیگــر فراهــم میســازد .ایــن ویژگیهــای مشــترک در قلمروی
موســیقی بصری و در قالب ســه عنصر اصلی آن که عبارتند از رنگ،
فرم و ریتم (حرکت) مورد بررســی قرار خواهد گرفت.

 .1پیشینه پژوهش
پیشینه مطالعات علمی در خصوص حسآمیزی ،به افرادی چون
گوستاو تئودور فخنر ( ، )1801-1887فرانسیس گالتون (،)1822-1911
و روانشناس فرانسوی آلفرد بینه ( )1857-1911باز میگردد .در دوران
معاصر نیز محققانی چون ریچارد سایتویک (Cytowic & Ea� , 2002
 ،)gleman 2009ویالیان��ور راماچان��دران (Ramachandran & Hubbard
 ،)2001سیمون بارون -کوهن ( ،)1994و جولیا سیمنر ( )2006در کنار
بسیاری دیگر ،این پدیده ادرا کی را مورد بررسی قرار دادهاند.
در تاریــخ و تئــوری فرهنــگ و هنــر ،حسآمیــزی به مثابه تالشــی
ً
تعمــدی بــرای برانگیختــن تجربیــات حســی در مخاطــب ،عمومــا از
طری��ق هم��کاری موس��یقی و رنگ تص��ور میش��ود (Deutsch, 2012,
 .)216از طرفــی ،شناســایی اصــول موجــود در پــس تناظــر موســیقی
و رنــگ ،جســتجویی بســیار کهنــه بــرای فیلســوفان ،هنرمنــدان و
ُ
دانشــمندان بوده اســت ،تالشــی کــه در نهایــت به اختــراع ارگهای
رنگی (نوری) انجامید.
در دنیــای هنرهــای تجســمی نیز واســیلی کاندینســکی در ســال
 ،1911در کتــاب دربــاره معنویــت در هنــر ،نظریــه خــود را در خصوص
رنــگ و صــدا بــه تفصیــل شــرح داده اســت .عــاوه بــر او ،هنرمنــدان
دیگــری نیز عالقمند به برقراری پیوند میان ادرا کات حسـ ِـی مختلف

با یکدیگر بودهاند ،از جمله نقاش فوتوریســت ،انریکو پرامپولینی که
در سال 1913در بیانیه خود کروموفونی ،رنگ صداها ،رنگ را معادل
صــدا ،و نقاشــی را متناظــر بــا مجموعــه موســیقیایی معرفی کــرد و یا
ـپزی فوتوریســتی
مارینتــی و فیلیا که در ســال  ،1930بیانیه روش آشـ ِ
را ارائــه دادنــد ،بیانیهای که مفهوم ترکیب حواس را به روشــنی بیان
میکن��د ( .)Deutsch, 2012, 222-223بــا ایــن وجــود ،پرداختــن بــه
ُ
ترکیــب حواس بــه ارگهای رنگــی و یا بیانیه
مفاهیــم حسآمیزانــه و
ِ
ُ
فوتوریس ـتها محدود نمیشود .در این میان ،آهنگساز اپرا ،ریچارد
وا گنــر ( )1813-1883نیــز ایدههــای مشــابهی را مطــرح میکنــد.
ُ
ای
اپراهــای وا گنــر را میتــوان بــه مثابــه اجداد اولیــه آثار چندرســانه ِ
س��معی -بص��ری در نظ��ر گرف��ت ( .)Daniels, 2004, para. 11از نظــر
وا گنــر ،هنرهــای مجزایــی چون نقاشــی ،رقص ،موســیقی و شــعر ،تا
اوایــل  1850تــا جایی که امکان داشــت پیشــرفت کــرده بودند ،تنها
مســیر پیش رو ،تلفیق آنها در اثر هنــری کامل 3بود( .همان .)12 ،اثر
هنــری کامــل در واقــع تحریک حدا کثــری هر یک از حواس اســت ،و
تضمیــن ایــن که هــر کدام از آنهــا بر روی یــک قله با یکدیگــر مالقات
کننــد .وا گنــر همچنین مدعی وجود یک دنیای صــدا در کنار دنیای
ن��ور ب��ود ( .)Halliday, 2013, 5او بــه جــای تــاش بــرای برقراری یک
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تناظر مستقیم و عینی میان صدا و رنگ که از دوران باستان تا دوره
ی خود،
باروک جستجویی بیهوده بود ،تصویر -صدا را به جایگاه اصل 
یعن��ی ادرا ک ذهنی انس��ان انتق��ال داد (.)Daniels, 2004, para. 14

 .2ادرا ک ،فرایندی چند حسی
تجربه ما از جهان ،مستلزم بکارگیری چندین حس است ،از جمله
بینایی ،شنوایی ،المسه ،چشایی ،و بویایی .این حواس ،از هم مجزا
نبوده و با کار در کنار یکدیگر ،اطالعات جامع و منسجمی را از محیط
ً
مهیــا میســازند .گاه یــک تجربه حسـ ِـی منفــرد داریم (مثــا بینایی) و
ً
ـی دیگر (مثال شــنوایی) ،و یا ممکن اســت
پــس از آن ،یــک تجربه حسـ ِ 
حســی مجزا را به طور همزمان داشته باشیم (بینایی،
چندین تجربه
ِ
شنوایی ،بویایی ،و  ،)...چنین ادرا کی را تجربه چندحسی4مینامند.
در بعضی مواقع به نظر نمیرسد که چندین تجربه حسی مجزا به طور
همزمان رخدهند ،بلکه به جای آن ،یک تجربه واحد وجود دارد که
حاصــل عملکرد هماهنگ چندین حس میباشــد ،این نوع از تجربه
چندحســی را چندکانالــی 5مینامنــد .عالوه بــر تجربیــات چندکانالی،
مواردی نیز از تجربه کانال متقاطع 6وجود دارد که در آن ،عملکردهای
یک کانال حســی ،عملکردهای کانال دیگر را تحت تأثیر قرار داده و یا
ن ایج��اد میکن��د ( .)Brown, 2014, 365-366دو دیدگاه
تفاوت��ی را در آ 
نظــری غالب در خصوص ادرا کات چندحســی ،تحــت عنوان ائتالف و
تفکیک شناخته میشوند .دیدگاه ائتالف ادعا میکند که کانالهای
حســی در ابتــدا و پس از تولد مجــزا بوده و در طول دوره رشــد و تجربه
مکــرر با جهــان ،به تدریــج ادغام میشــوند .دیدگاه تفکیــک ،جایگاه
معکــوس را برمیگزینــد ،بدین معنا که حــواس گونا گون ،یک وحدت
پیشــین را در نخســتین ســیر تکاملــی شــکل میدهنــد ،و مادامــی که
کودک بالغ میشود ،از یکدیگر تفکیک میشوند .با این وجود ،ائتالف
و تفکیــک ،بــه جــای آن که به عنــوان دو دیدگاه رقیب مطرح شــوند،
همـ�واره مکمـ�ل یکدیگر در نظر گرفتـ�ه میشـ�وند (�Cytowic & Eagle

تصویر -1استراتژیهای حس متقاطع.
ماخذ)Haverkamp, 2013, 135( :

.)man, 2009, 107
میــزان زیــادی از ا کتشــافات رفتــاری در خصــوص تعامــات
چندحســی را میتــوان توســط فرضیه تناســب حس اســتدالل کرد.
بــر اســاس ایــن فرضیه ،حســی که بــا توجه بــه وظیفه محول شــده،
بیشــترین تناســب و کارایــی را داشــته باشــد ،بــر ادرا ک در متــن آن
وظیفه تســلط دارد .به عنوان مثال ،بینایی ،وضوح فضایی باالتری
دارد کــه بــه معنــای تســلط بــر وظایــف فضایــی اســت ،در حالــی که
شــنوایی ،وضوح زمانی بیشــتری دارد که به معنای تسلط بر وظایف
زمانی میباشد (.)Calvert et al., 2004, 27-28
از طرفــی ،سیســتم ادرا کــی هــر انســان تمایــل دارد تــا الگوهایــی
چندحســی را از اشــیاء فیزیکــی مهیــا ســازد .ایــن الگوهــا بــرای فــرد
الزم اســت ،تــا بتوانــد محیــط خــود را تفســیر کــرده و فعالیتهایــش
را هماهنــگ ســازد ،مادامــی کــه بــا اشــیایی احاطــه شــده اســت که
ماهیــت فیزیکــی آنهــا بــه طــور مســتقیم بــرای او قابــل دسترســی
ادغام چندحسی ،یک تجسم ذهنی
نمیباشند .در نتیجه ادرا ک و
ِ
[از شــئ یــا رویداد]در خودآ گاهــی فرد رخ میدهد کــه میتواند ابعاد
بینایــی ،شــنوایی ،یــا ســایر کانالهای حســی را بازنمایــی کند .این
بازنماییهــای درونی (ذهنی) ،اشــیاء ادرا کی نــام دارند و متفاوت از
اشــیاء فیزیکی میباشند .در چنین شــرایطی ،کانال حسی نیز تحت
عنوان وجه حســی معرفی میشــود .اشــیاء ادرا کی اغلب چندحسی
اطالعات شــنیداری ،دیــداری ،المســهای و امثال آن
بــوده و حــاوی
ِ
ً
هستند .کافی است تا محرک [مثال صوت] ،تنها به یکی از کانالهای
ً
حســی [مثــا دســتگاه شــنوایی] ارائــه شــود تــا نخســتین قــدم برای
ً
کی چندحسی برداشته شود [مثال تصویری ذهنی
ساخت اشیاء ادرا ِ
از منبــع صــدا] .اطالعات مربوط به وجوه حســی مختلــف میتوانند
توســط مجموعــهای از پردازشهــای عصبی با یکدیگر جفت شــوند.
این امر را میتوان تحت عنوان اســتراتژیهای حس متقاطع معرفی
کرد (تصویر .)Haverkamp, 2009, 2-3( )1
در ای ـ ــن میـــــان ،قیاس حـــــس متقاطع بـــــه توانایی هـــــر فرد در
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تش ـ ــخیص ارتباط ـ ــات (تجان ـ ــس) می ـ ــان ویژگیه ـ ــای اش ـ ــیاء ،در
محدودهای باالتر و فراتر از قلمروی حواس ،اشاره میکند .در پیوند
کیفیات مجزایی چون رنگ ،زبری ،بلندی ،ش ـ ــدت ،حرکت ،و سایر
ابعاد به یکدیگر ،استراتژیهای مطرح شده بسیارکاربردی خواهند
ً
ب ـ ـ�ود ( .)Haverkamp, 2013, 136-137ظاه ـ ــرا ویژگیهای عمومی
کی هر وجه حس ـ ــی ،میتواند با
زیادی وجود دارند ک ـ ــه رویداد ادرا ِ
آنها توصیف ش ـ ــود .هاین ـ ــز ِورن ـ ــر ( ،)1890 -1964خصوصیاتی را که
موجب وصفپذیری ادرا ک در تمامی کانالهای حس ـ ــی میشود،
ویژگیهای درونحس ـ ــی 7مینامد .بنابراین ،ی ـ ــک صدا میتواند با
ویژگیهایی چون ش ـ ــدت (بلندی) ،روش ـ ــنایی (وضوح) ،حجم (پر
طنین بودن) ،ترا کم و ناهمواری توصیف ش ـ ــود .به طور مش ـ ــابهی،
کی بصری نیز میتواند با ویژگیهای یکس ـ ــانی چون
یک رویداد ادرا ِ
شدت ،روشنایی ،حجم (تذهیب) ،ترا کم (اشباع) ،و ناهمواری (سو
سو زدن) تعریف شود .بنابراین ،سنجش یک صدا از طریق مقایسه
با ویژگیهای بصری امکانپذیر میباشد (.)Ibid, 172

 .3موسیقی بصری
ســاختارهای بصری متنوعی وجود دارند که هر کدام به شــیوهای
متفاوتخلقشدهومیتواندتحتعنوانموسیقیبصریمعرفیشود:
 .1یــک تجســم بصــری از موســیقی ،کــه حاصــل ترجمــه یــک
موسیقیایی معین (یا صدا) به یک زبان بصری بوده و در
ترکیببندی
ِ
آن ،ترکیببندی اصلی موســیقی ،در تفسیر بصری جدید مورد تقلید
قرار گرفته است .این امر میتواند با استفاده از رایانه و یا بدون آن انجام
شود و تحت عنوان اینترمدیا نیز معرفی میشود (.)Keefer, 2015, 84
 .2یــک ســاختار بصــری روایتی کــه مبتنی بــر زمان بوده و شــبیه
بــه ســاختار یــک ســبک موســیقی اســت .چنیــن ســاختاری ،یــک
ترکیببنــدی جدیــد میباشــد کــه بــه شــیوه بصــری ســاخته شــده

تصویر  -2رنگهای پیشنهادی برای گام موسیقیایی در طول سه قرن.
ماخذ)Collopoy, 2009, 64-65( :

اســت ،اما مانند یک قطعه شــنیداری به نظر میرســد .چنین آثاری
میتوانند دارای صدا بوده و یا صامت باشند (.)Ibid
 .3یــک ترجمــه مســتقیم تصویــر بــه صــدا یــا موســیقی ،در قالب
تصاویر عکسبرداری شــده ،طراحی شــده یا خراشــیده شده بر روی
موسیقی متن [بر حاشیه نگاتیو فیلم] ،به طوری که با نمایش فیلم،
ً
ایــن تصاویــر مســتقیما به صــدا تبدیل میشــوند .چنیــن تصاویری
اغلــب به شــکل بصری بهطــور همزمــان نمایش داده میشــوند .در
واقع آنچه میبینیم ،همان چیزی است که میشنویم .این شیوه را
نوع ناب موسیقی بصری نامیدهاند (.)Ibid
 .4یــک ترکیببنــدی بصری که به شــیوه طولــی و مبتنی بر زمان
انجام نشــده است ،بلکه بیشــتر مانند یک بوم نقاشی ایستاست .با
این حال ،همانطور که در آثار کلی ( )1879 -1940شاهد آن هستیم،
تحــرک موجــود در عناصــر نقاشــی ،به نوعی موســیقی بصری دســت
مییابــد و به مثابه تفســیر بصــری نقاش از یک قطعه موســیقی ارائه
میشود (.)Ibid, 85
یکــی از شــیوههای ادغــام تجربیــات صوتــی و تصویــری در دوران
متأخر ،بکارگیری زیباییشناســی ســاختگرایانه توســط هنرمندانی
چــون کاندینســکی ،کلی ،مکس ِبیل ( )1908 -1994و کارل ِگرســتنر
( )1930 -2017میباشد .برای این گروه و سایر هنرمندان مدرن ،فرم
و رنگ دارای نقشــی برجســته در رســایی بیان هستند .فرم از عناصر
ســادهای چون نقطه ،خط ،سطح و گوشهها ساخته میشود .رنگ
ً
نیــز دارای جایــگاه ویــژهای اســت و صرفا بــرای ارائه اشــیاء در جهان
مورد استفاده قرار نمیگیرد .در سال  ،1914لئوپولد ِسرویگ (-1968
هنر «ریتم
 ،)1879راجــع بــه نوعی هنر نوین بصری در زمان نوشــتِ ،
بصری رنگی در آثار
رنگی و رنگ ریتمدار» .او باور داشت که فرمهای
ِ
تجســمی ،میتوانند نقشــی شــبیه به صدا در موســیقی را ایفا کنند،
و ایــن کــه چنیــن فرمهایــی میتواننــد با ســه مؤلفه توصیف شــوند:
رنــگ ،فــرم بصــری مناســب ،و ریتم .از طریق ریتم اســت کــه تصاویر
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شنیدن رنگی

و موســیقی بــه لحــاظ ترکیببندی و بدیههســازی ،قادر بــه پیوند با
یکدیگر هســتند .این ســه عنصر (رنگ ،فرم ،ریتــم) میتوانند فضای
تصاویر پویا را به خوبی توصیف کنند (.)Collopy et a1., 1999, 112
 -1-3صدا و رنگ
پــس از نیوتــن ،دانشــمندان همــواره نظریههایــی را در خصــوص
فراینــد دیــدن رنــگ مطــرح کــرد ه و هنرمنــدان نیــز اصولــی را بــرای
اســتفاده کارآمــد از ایــن نظریههــا ،ارائــه دادهانــد .یکــی از مهمترین
فرضیاتــی که راجع به رنگ مطرح شــده اســت ،در ارتبــاط با ماهیت
ســه رنگی آن میباشــد .بر اســاس این فرض ،بــرای تعیین یک رنگ
بخصوص ،باید از سه اصطالح فام ،ارزش رنگ و اشباع رنگ استفاده
کنیـ�م ( .)Collopy, 2000, 356در ایــن میــان ،صــدای موســیقی نیــز
میتوانــد بــا ســه ویژگی توصیف شــود کــه عبارتند از بســامد ،دامنه،
و طنیــن .چگونگی تطبیق این ویژگیها با ســه جنبه رنگ ،در طول
قرنها بســیار مورد توجه دانشمندان و هنرمندان بوده است .شاید
متداولتریــن شــیوه برای پیوند میان موســیقی و رنــگ ،تالش برای
مرتبــط ســاختن فامهای مجــزای رنــگ و ُتنهای صوتــی بخصوص
باشد (تصویر.)Ibid, 357( )2
ـراد دارای شــنیداری رنگــی،
در دنیــای ادرا کات حسآمیزانــه ،افـ ِ
اغلب میان ویژگیهای آ کوستیک از جمله زیر و بمی صدا یا طنین،
ذهنی تجربه ادرا کی از جمله سرخی،
و کیفیات ذهنی بصری (ابعاد
ِ
روشنایی ،یا درخشش) پیوستگیهایی را تجربه میکنند (Cytowic
 .)& Eagleman, 2009, 87از طرفی ،افراد عادی نیز حساســیتهای
قاعدهمنــدی را در خصــوص ارتبــاط میان صدا و رنگ از خود نشــان
ً
اطالعات حسی میباشد
ارتفاع ظاهری
ِ
میدهند که عمدتا مبتنی بر ِ
(روشــنایی در قلمــروی بینایــی ،ارتفــاع گام در قلمــروی شــنوایی)
( .)McCabe, 2010, 46شــایان ذ کــر اســت کــه کــودکان چهارســاله
نیــز در تطبیــق میــان بلنــدی صدا ،روشــنایی ،و زیــر و بمی ،بــا افراد

تصویر  -3الکساندرا دیتمار ،تجربه شخصی شنیدن رنگی از صدای دوازده فرد مختلف.
ماخذ)Haverkamp, 2013, 287( :

بالــغ هــم رأی هســتند .حتــی کــودکان یک ماهــه ،ســطوح معینی از
روش��نایی را با بلندی صدا یکس��ان میپندارند( (�Cytowic & Eagle
ً
 .)man, 2009, 106در ایــن میــان ،افــراد عموما رنگهای روشــنتر را
بــه گامهــای باالتــر (صداهای زیــر) و رنگهــای تیرهتر را بــه گامهای
نتـ�ر (صداهای بم) پیوند میدهنـ�د ( .)McCabe, 2010, 58این
پایی 
امر بر مبنای این کشــف اســتوار است که رنگهای معین ،روشنایی
ً
خاصــی را بــه نمایــش میگذارند ،مثال ســفید و زرد روشــنایی زیادی
دارند ،سبز و قرمز دارای روشنایی متوسطی هستند ،آبی ،قهوهای و
بنفش حداقل روشنایی را دارند (.)Haverkamp, 2013, 387
 -2-3صدا و فرم
بــه لحاظ پویایی ،شــنیدن رنگی را میتوان به آتشبازی تشــبیه
ک��رد ( .)Cytowic & Eagleman, 2009, 87در واقــع ،آنچــه کــه یــک
فــرد دارای حسآمیــزی میبینــد ،تصویــری و پــر جزییــات نیســت،
بلکــه بیشــتر ســاده و ابتدایی اســت (تصویــر  .)Ibid, 14( )3فرمهای
ابتدایی ،نقش برجستهای را در قلمروی جفتسازی حس متقاطع
افــراد دارای
ایفــا میکننــد .فرمهــای بصــری ســادهای کــه توســط
ِ
آمیزی واقعی توصیف میشــوند ،شــباهت زیــادی به فرمهایی
حس ِ
دارنــد کــه در وضعیت نیمهخواب ،درســت پیش و پــس از به خواب
رفتــن ادرا ک میشــوند .بنابرایــن ،ادرا ک فرمهــای حسآمیزانــه،
اطالعــات فراوانــی را در خصــوص فرمهــای بنیادیــن ادرا ک (کــه در
سیســتم بصــری ایفــای نقش کــرده و برای ســاخت تصاویــر پیچیده
بصــری الزامــی هســتند) مهیا میســازد .چنانچــه فرمهــای ابتدایی
8
بــه صــورت ترکیباتی درخشــان ادرا ک شــوند ،آن را درخشــشبینی
مینامند .به لحاظ تاریخی ،شــمار زیادی از تجسمهای بصری صدا
و موســیقی ،مبتنــی بــر ایــن فرمهای ابتدایــی بودهانــد .در واقع آنها
«اتمهای» بصری هســتند که با هم ترکیب شــدهاند تا ســاختارهای
پویا و پیچیدهای را شکل دهند (.)Haverkamp, 2010, 2-3
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از طرفی ،طنین موجود در صدا و خصوصیات فرمی -ســطحی
(بافــت) موجــود در تصویــر ،قدرتمندتریــن معیارهــای ادرا ک در
صــدا و تصویــر میباشــند .از ایــن رو ،تناظــر میــان ایــن دو عنصــر
میتوانــد تشــکیلدهنده پایــه و اســاس هــر زبان صوتــی -تصویری
ُ
جدیدی باشد ( .)Abbado, 1988, 2به طور کلی ،صداهای کند و
فرعی کم ،و محوشــدن صدا در مدت زمان
بلند ،وجود صداهای ِ
طوالنــی ،میتواند به فرمهای بزرگ و رنگهای تیره نســبت داده
شــود .در مقابــل ،گامهــای باال ،صدای آهســته ،وجــود صداهای
فرعــی متعــدد و محــو شــدن صــدا در مدت زمــان کوتــاه ،اغلب به
فرمهــای کوچــک و رنگهــای درخشــان نســبت داده میشــوند
(.)Haverkamp, 2013, 180
 -3-3صدا و ریتم
ســاختارهای دارای ریتــم در هنــر و طراحــی بصــری ،اغلــب بــا
اصطالحاتــی توصیــف میگردنــد کــه از فرهنــگ لغــات موســیقی بــه
امانت گرفته شدهاند .با این وجود ،ارتباط میان ریتمهای بصری و
ریتمهای موس��یقیایی ،بیش از یک تش��بیه یا استعاره است (Lauer
 .)& Pentak, 2011, 112در هنر ،ریتم به واسطه تکرار ایجاد میشود
و الگوهای تکرار شــونده ،حســی از حرکت را به نمایش میگذارند .در
موسیقی ،شنونده ریتم را از طریق گروهبندی صداهایی که دارای یک
مقیــاس یا ضرب معین هســتند ،ادرا ک میکنــد .در هنرهای بصری
عناصر تکرار شوندهای چون
نیز بیننده ریتم را به واسطه گروهبندی
ِ
رنـ�گ ،خـ�ط و شـ�کل ادرا ک میکنـ�د (.)Ficher-Rathus, 2011, 239

افراد دارای شــنیداری
در قلمــروی پدیــده حسآمیزی ،برخــی از ِ
رنگی ،توســط صداهای عمومی تحریک شــده و بعضی دیگر ،توسط
صداهایــی کــه بــه نظــر موســیقیایی میآینــد (مثــل جیــک جیــک
پرندگان) برانگیخته میشــوند .ســایر آنهــا نیــز ادرا کات حسآمیزانه
ُ
را تنهـ�ا بـ�ه واسـ�طه نتهای موسـ�یقی تجربـ�ه میکننـ�د (& Cytowic
 .)Eagleman, 2009, 87تصاویر حسآمیزانه بصری ،اغلب الگوهایی
پیشروی
ی را به نمایش میگذارند .حرکت این خطوط ،مشابه با
خط 
ِ
ُ
خطوط موســیقیایی [خطوط حامل در نت نویســی] میباشد که در
آن ،ارتفــاع خــط بــا فرکانس صــدا مرتبط بــوده و پیشــروی زمانی ،در
ً
تناظر با جهت نوشــتاری در فرهنگ مربوطه [مثال از چپ به راســت]
رخ میده��د ( .)Haverkamp, 2013, 391عــاوه بر این ،ارتباط میان
ً
گام صــدا و ارتفــاع بصــری ،عمومــا نمونــهای متــداول از یــک قیــاس
ُ
کانال متقاطع اســت که در نتنویسی موسیقی نیز امری بسیار مهم
ِ
محس��وب میش��ود ( .)Ibid, 390از طرفی ،موسیقی و پردازش صدا،
رنــگ ُتن ،و توالــی زمانی ،بلکــه از طریق
نــه تنهــا از طریــق گام صداِ ،
کیفی��ات پویای��ی چ��ون حرک��ت نیز قاب��ل شناس��ایی میباش��د (Ibid,
 .)392عناصــر صوتــیای که یــک هنرمند (نوازنده) در شــکلدهی به
یک اجرا اداره میکند ،شامل گام ،طنین ،شدت ،و کشش هستند.
شــکلدهی هنرمندانه شــدت را دینامیک ،و شــکلدهی هنرمندانه
کشـ�ش را آ گوگیـ�ک مینامنـ�د ( .)Repp, 1992, 266در ایــن میــان،
پیشــروی صدا (آ گوگیــک آن) ،اطالعاتی را در خصوص مســیر حرکت
ً
مهیــا میســازد .طبیعتــا هــر چه شــئ متحــرک نزدیکتر باشــد ،صدا
نیــز بلندتــر خواهد بود ،و هر چه حرکت ســریعتر باشــد ،گام نیز باالتر

عکس  -1مارسیا اسمیال ک ،موسیقی کلو  .1993 ،شنیدن رنگی هنرمند.
ماخذ)Cavallaro, 2013, C8( :

تصویر -4انواع فرمهای حرکت موسیقیایی  ،بر اساس تغییرات آ گوگیک و دینامیک موسیقی.
ماخذ)Repp, 1992, 268( :

عکس  -2مارسیا اسمیال ک ،صدای زنگ تلفن .1995 ،شنیدن رنگی هنرمند.
ماخذ)Cytowic & Eagleman, 2009, 46( :

11
شنیدن رنگی

خواهــد بــود .به همیــن ترتیب ،در طنیــن نیز ممکن اســت تغییراتی
رخ ده��د ( .)Ibid, 267بنابرایــن ،دینامیــک و آ گوگیک موســیقیایی،
چیــزی جز بیــان فرایندهای حرکتی نمیباشــند .به طــور کلی ،برای
یــک حرکــت موســیقیایی از بــاال بــه پاییــن ،ســه احتمــال اساســی
وجــود دارد (تصویــر  .)4در ایــن میان ،حرکت مســتقیم بــه ندرت در
طبیعــت اتفاق میافتد .عالوه بر این ،اســتفاده از یک خط صعودی
و یــک خـ ِـط نزولــی بــرای بازنمایی قســمتهای عــروج و فــرود صدا،
به ســبب وجود زوایای تند ،ممکن اســت غیرطبیعی به نظر برســد،

چــرا کــه همه چیــز در طبیعت به شــکل منحنی حرکــت میکند .این
فرمه��ای اصلی ،دارای تنوع بیش��ماری نیز میباش��ند (،)Ibid, 268
بــا ایــن حال ،متناظــر با توالی گام صــدا نبوده و بر اســاس آ گوگیک و
دینامیکــی که شــنونده یــا نوازنده قطعه به گونــهای منحصر بفرد آن
را تعبیــر میکنــد ،تغییر میکننــد .بنابراین ،منحنیهــای حرکتی ،به
ً
زمانی مستقیم [مثال محوری یکنواخت از
سادگی در طول یک محور
ِ
چپ به راســت] هدایت نمیشــوند ،بلکه در این مسیر حلقههایی را
نیز در بر میگیرند (عکس  1و .)Haverkamp, 2013, 392( )2

نتیجه
ادرا ک ،فرایندی چندحسی است ،چرا که حاصل عملکرد تمامی
حواس میباشد .این امر ،نه تنها امکان درک تجربیات حسآمیزانه
را فراهم میسازد ،بلکه موجب میشود تا سیستم ادرا کی در مواجهه
با یک محرک ،الگوهایی چندحسی را در قالب بازنماییهای درونی
ـیاء ادرا کی نام
(ذهنــی) مهیــا ســازد .ایــن بازنماییهای درونــی ،اشـ ِ
دارنــد و حــاوی اطالعات مربوط به حواس گونا گون میباشــند .این
اطالعات میتوانند به واســطه مجموعهای از پردازشهای عصبی یا
اســتراتژیهای حــس متقاطــع ،با یکدیگر جفت شــوند که در نتیجه
آن ،محرک شــنیداری میتواند منجر به خلق تجربهای بصری شود.
ی قیاس حس متقاطــع ،به توانایــی افراد در
در ایــن میــان ،اســتراتژ 
تشــخیص پیوســتگیها میــان اطالعــات شــنیداری و بینایــی اشــاره
دارد .عــاوه بــر ایــن ،ویژگیهــای درونحسـ ِـی مشــترکی نیــز میــان
شــنوایی و بینایــی وجــود دارد که امــکان تطبیق ایــن دو را برای فرد
مهیــا میســازد .در این میــان ،عناصر اصلی موســیقی بصری (رنگ،

فرم ،و ریتم یا حرکت) بستر مناسبی برای بررسی چنین ویژگیهایی
افراد دارای حسآمیزی عصب شــناختی و
میباشــند .به طور کلــیِ ،
افــراد فاقــد آن ،در تشــخیص پیوســتگیها میان رنگ بصــری و رنگ
صــدا ،فــرم بصــری و طنیــن صــدا ،و در نهایــت ،ریتــم بصــری و ریتــم
ً
موســیقیایی عملکرد نســبتا مشــابهی دارنــد .به طوری کــه ا کثر آنها
ارتفــاع فرکانــس صدا (زیر و بمی) را با میزان روشــنایی رنگ ،و طنین
صــدا را با ابعاد و فرمهای بصری تجریدی تطبیق میدهند .عالوه بر
این ،پیوند میان ریتم بصری و ریتم موسیقیایی (بر اساس آ گوگیک
و دینامیک) نیز علیرغم آن که نیاز به تالش و مهارت بیشــتری دارد،
خــارج از محــدوده توانایــی افــراد نیســت .بنابرایــن میتــوان نتیجه
گرفت که یک اثر هنری ،حتی بدون داشتن هیچ جنبه حسآمیزانه
آشــکاری ،میتواند برداشتهای حس متقاطع را در مخاطبان خود
برانگیزانــد ،چرا که حسآمیزی و ترکیب حواس ،ویژگی اساســی نوع
انسان به طور عمومی است.

پینوشتها
Synesthesia.
Colored Hearing.
Gesamtkunstwerk.
Multisensory.
Multimodal.
Crossmodal.
Intersensory Attributes.
Phosphenes.

1
2
3
4
5
6
7
8

فهرست منابع
Abbado, A (1988), Perceptual correspondences of abstract animation
and synthetic sound, MIT Masters Thesis.
Baron-Cohen, S (1994), Synaesthesia: an account of colored hearing, Leonardo, 27 (4), pp.343-346.
Brown, R (2014), Consciousness Inside and Out: Phenominology
Neuroscience, and the Nature of Experience, Springer, Netherlands.

Calvert, G; Spence, C & Stein, B. E (2004), The Handbook of Multisensory Processes, MIT Press, Cambridge.
Cavallaro, D (2013), Synesthesia and the arts, McFarland & Company, USA.
Collopy, F (2000), Color, Form, and Motion: Dimensions of a Musical Art of Light, Leonardo, 33(5), pp.355-360.
Collopy, F (2009), Playing (with) Color, Glimpse, Vol. 2, Issue 3,
pp.62-67.
Collopy, F; Fuhrer, R. M & Jameson, D (1999), Visual Music in a
Visual Programming Language, IEEE Symposium on Visual Languages, Tokyo, Japan, pp.111-118.
Cytowic, R. E (2002), Synaesthesia: a union of the senses, 2nd edition, MIT Press, Cambridge, MA.
Cytowic, R. E & Eagleman, M (2009), Wednesday is Indigo Blue:
Discovering the Brain of synesthesia, MIT Press, Cambridge.
Daniels, D (2004), sound & vision in avantgarde & mainstream,
www.medienkunstnetz.de/theme/image-sound_relations/sound_vi-

12
۱۳۹۷  پاییز،۳  شماره،۲۳ هنرهای تجسمی دوره- نشریه هنرهای زیبا

straction, Abstract Video, Gabrielle Jennings (ed.), University of California Press.
Lauer, D. A & Pentak, S (2011), Design Basics, 8th edition, Wadsworth Publishing, USA.
Marinetti, F. T & Fillia, L. E. C (1930), Manifesto della cucina futurista, Gazzetta del Popolo, Torino, December 28th.
McCabe, M. L (2010), Color and sound: Synaesthesia at the crossroads of music and science, Dissertation, University of Florida.
Prampolini, E (1913), Gazzetta Ferrarese, Ferrara, Italy, August 26th.
Ramachandran, V. S & Hubbard, E. M (2001), Psychophysical investigations into the neural basis of synaesthesia, Proc. R. Soc. Lond.
B., 268, pp.979-983.
Repp, B. H (1992), Music as motion: a Synopsis of Alexander
Truslit’s (1938) Gestaltung und Bewegung in der Musik, Haskins Laboratories Status Report on Speech Research, SR_ 111/112, pp.266-269.
Rogowska, A. M (2015), Synesthesia and Individual Differences,
Cambridge University Press, Cambridge.
Simner, J (2006), Beyond perception: synaesthesia as a psycholinguistic phenomenon, Trends in Cognitive Sciences, 11(1), pp.23-29.

sion/ 2016-03-18.
Deutsch, P.G (2012), Synaesthesia and synergy in art, Gustav
Mahler’s “Symphony No. 2 in C minor” as an example of interactive
music visualization, Sensory Perception: Mind and Matter, F. G. Barth;
P. G. Deutsch; & H. D. Klien (eds.), Springer-Verlag, Wien.
Fichner-Rathus, L (2011), Foundations of Art and Design, Wadsworth Publishing, USA.
Halliday, S (2013), Sound Modernity, Edinburg University Press, UK.
Haverkamp, M (2009), Look at that sound! Visual aspects of auditory
perception, Proceeding of the third international Congress “synesthesia:
Science and Art”, Granada, Spain.
Haverkamp, M (2010), Visualizing auditory perception: correlations,
concepts, synesthesia, Proceedings of Galeyev Readings, PrometheusCenter, Kazan, Russia, October 2-5.
Haverkamp, M (2013), Synesthetic design: Handbook for a Multisensory Approach, Birkhauser, Germany.
Kandinsky, W (2001 [1911]), Concerning the Spiritual in Art, A.
Glew (ed), MFA Publications, Tate Publishing, London & New York.
Keefer, C (2015), Visual music’s influence on contemporary ab-

