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تقدیم

ــاه اســت.  ــخ آن کوت ــا تاری ــی دارد، ام ــته ای دراز و طوالن ــۀ روان شناســی، گذش مطالع
انســان زمانــی کــه بــا کمــک روش هــای علمــی ســعی کــرد بــه پرســش های کهــن 
روان شــناختی پاســخ ســنجیده و معتبــری بدهــد، تاریــخ روان شناســی بــه شــکل نویــن 
پدیــدار گشــت. در دهه هــای اخیــر شــاهد درخشــش یافته هــای پژوهشــی محققــان 
کشــورمان در عرصه هــای داخلــی و جهانــی هســتیم. ایــن توفیــق مدیــون ایثار اســتادان 
برجســته ای اســت کــه در تجهیــز توانمنــدی محققــان ایــن رشــته بــه آداب پژوهــش و 

پژوهشــگری، تــاش بی بدیلــی داشــتند.
در ایــن میــان اســتادان عالیقــدری، همچــون "جنــاب آقــای دکتــر ولی الــه فــرزاد"، 
ــتادان  ــد. ایشــان از اس ــی دارن ــگاه رفیع ــی و دانشــگاهی کشــور جای ــۀ علم در جامع
ــش را  ــۀ خوی ــرن عمــر گرانمای ــم ق ــه حــدود نی برجســته و پیشکســوتی هســتند ک
صــرف آمــوزش و تحقیــق در عرصه هــای مختلــف روان شناســی کشــور نموده انــد و 
عــاوه بــر آثــار پــر شــمار تحقیقاتــی، آمــوزش محققــان زیــادی کــه بســیاری از آنهــا 
از اســتادان امــروز روان شناســی کشــور هســتند، شــاهد صــادق ایــن مدعاســت. جامعــۀ 
علمــی کشــور بــه وجــود ایشــان کــه خــود مصــداق بــارز "اخــاق در پژوهش" اســت، 
ــد. بی تردیــد گســترش و پیشــرفت علــم روان شناســی و دیگــر  بیــش از پیــش می بال
حوزه هــای مربــوط در ایــران امــروز، مرهــون کوشــش های علمــی مفاخــر و بزرگانــی 
ــان  ِ ش ــاخه های درخــت دانش  ــه ش ــرزاد" اســت ک ــه ف ــر ولی ال ــتاد دکت چــون "اس

اقصــی نقــاط کشــور را درنوردیــده و در ایــران زمیــن، بــه ثمــر نشســته اســت. 
جــا دارد به نشــانۀ شــکرگذاری بــرای وجود پربرکتشــان و نکوداشــت و تقدیــر از تأثیر 
عمیــق آثــار ایــن دانشــی مــرد ایرانــی در گســترش و تحکیم مبانــی نوین روان شناســی، 
ترجمــۀ ایــن اثــر فاخــر را بــا افتخــار، بــه آستانشــان تقدیــم کنــم؛ شــاید کــه نشــانی از 

سپاســگزاری یکــی از رهــروان راه علمی ایشــان باشــد.

دکتر حسین زارع 
       پاییز 97
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ــع آموزشــی، از ضروریــات آمــوزش  ــه آخریــن مناب دسترســی ب
دانشــگاهی اســت. در ایــن راســتا سال هاســت اثــر فاخــر آیزنک 
و کیــن بــه فارســی زبانــان معرفــی گردیــد. نویســندگان کتــاب 
حاضــر بــا بهره منــدی از آخریــن نظریه هــا و یافته هــای 
پژوهشــی هــر پنــج ســال ســعی می کننــد بــا ویرایشــی جدیــد 
اثــری روزآمــد و منحصــر بــه فــرد ارائــه کننــد. ویرایــش ششــم 
کتــاب روان شناســی شــناختی در دو جلــد برگــردان شــده 
بــود، در فاصلــة کم تــر از چهــار ســال ترجمه هــای قبلــی 
ــود کــه نشــان از اســتقبال  ــد چــاپ شــده ب ــه تجدی ــج مرتب پن

ــرم دارد. ــکاران محت ــجویان و هم دانش
اکنــون کــه ویرایــش هفتــم ایــن کتــاب وزیــن بــا تغییرات 
ــم  ــد مترج ــف گردی ــندگان تألی ــیلة نویس ــه وس ــمگیری ب چش
تــاش نمــوده اســت هماننــد ویرایــش ششــم اثــر اصلــی را در 
دو جلــد برگــردان کنــد. بخــش اول متــن اصلــی تحــت عنــوان 
»روان شناســی شــناختی - حافظــه« بــه وســیلة انتشــارات آییــژ 
در ســال 1396 بــه چــاپ رســیده اســت. در آن مجلــد بیش تــر 
معرفــی شــناخِت پایــه مــد نظــر بــوده اســت. کتــاب حاضــر بــه 
بخــش دوم متــن اصلــی کــه حــاوی مطالــب مرتبــط بــا زبــان، 

شــناخت عالــی و افق هــای پیــش رو اســت، اختصــاص دارد.
ــش اول  ــت. بخ ــش اس ــه بخ ــاوی س ــر ح ــاب حاض کت
ــک، دو و   ــول ی ــامل فص ــه ش ــاص دارد ک ــان« اختص ــه »زب ب
ــه »شــناخت عالــی« مربــوط  ــه مقول ســه اســت. بخــش دوم ب
می شــود کــه شــامل فصــول چهــار، پنــج و شــش اســت. بخــش 
ســوم کتــاب بــه »افق هــای در حــال گســترش« روان شناســی 
ــری و  ــی نظ ــش مبان ــن بخ ــود. در ای ــوط می ش ــناختی مرب ش

پژوهشــی »شــناخت و هیجــان« و »هشــیاری« طــرح گردیــد. 
مترجــم جهــت تســهیل مطالعــه مفاهیــم کتــاب، مطالبــی را بــه 

عنــوان »پیوســت« بــه کتــاب اضافــه نمــوده اســت.
جهــت تســهیل مطالعــه خواننــدگان محتــرم و آشــنایی بــا 
ــا یــک  نحــوة نــگارش مولفیــن، مترجــم ســعی کــرده اســت ب
ــد. مع الوصــف  ــم دســت یاب ــن مه ــه ای ــی ب ــار تفضیل پیش گفت
ــاب روان شناســی شــناختی آیزنــک و کیــن  از آنجایــی کــه کت
ــن نظریه هــا،  ــر طــرح آخری ــار آنهــا عــاوه ب ــد ســایر آث همانن
ــت  ــته اس ــی وابس ــای پژوهش ــن یافته ه ــه آخری ــدت ب ــه ش ب
ــر  ــة اث ــل از مطالع ــرم قب ــجویان محت ــود دانش ــه می ش توصی
ــناختی  ــی ش ــات روان شناس ــه و مقدم ــم اولی ــا مفاهی ــر ب حاض
ــناختی،  ــی ش ــاب روان شناس ــة کت ــند )مطالع ــده باش ــنا ش آش
ــور ، 1395،  ــام ن ــگاه پی ــاپ دانش ــریفی، چ ــف زارع و ش تألی

پیشــنهاد می شــود(.
چــاپ اثــر حاضــر مدیــون تاش هــای ارزشــمند مدیریــت 
ــاش آنهاســت،  ــر ت ــد و همــکاران پ ــرم انتشــارات ارجمن محت

ــود. ــپاس گزاری می ش ــا س ــات آنه ــیله از زحم ــن وس بدی

حسین زارع
استاد روان شناسی دانشگاه پیام نور

پاییز 1397
h_zare@ Pnu.ac.ir
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مطالعـۀ کنش هـاي ذهن از ابتـداي مطالعۀ علمي روان شناسـي، 
دغدغه روان شناسـان بوده اسـت؛ بـه همین دلیل روان شناسـاني 
همچـون وونـت، جیمـز، تیچنـر و ... سـعي کردنـد بـه مطالعـۀ 
کارکـرد ذهـن بپردازنـد، اما به دلیـل انتخاب روش هـاي ناکارآمد، 
رفتارگرایـي، خـأ  بـا ظهـور مکتـب  نداشـتند.  زیـادي  توفیـق 
روش هـاي دقیـق و علمـي جبـران گردیـد و روش هـاي کامـاًل 
عینـي جایگزیـن روش هـاي غیرعینـي کم بـازده قبلـي گردیـده 
دلیـل  بـه  رفتارگرایـان  مثبـت،  دسـتاورد  ایـن  علیرغـم  اسـت. 
در  جانـدار،  مشـاهده  مـورد  فعالیـت  بـه  روان شناسـي  تعریـف 
نتیجـه محدودیـت در موضـوع مـورد مطالعـه، مـورد انتقـاد قرار 
گرفتنـد. نخسـتین منتقدیـن از خـود رفتارگرایان بودنـد. به تدریج 
ایـن موضـوع مطـرح شـد کـه رفتـار صـرف نمي توانـد محـدود 
بـه فعالیـت مـورد مشـاهده جانداران باشـد؛ بلکـه باید بـه مغز و 
کارکردهـاي روان شـناختي آن توجـه کـرد، موضوعـي کـه امروزه 
تحـت عنـوان شـناخت مطرح اسـت. به دنبـال فـراز و فرودهاي 

فوق الذکـر تـالش جهـت یافتـن »سـرِّ سـر« مضاعـف گردیـد.
گرایـش روان شناسـي جدیـد بـه مطالعـه شـناخت، هرچنـد 
بـا روان شناسـي قـرن نوزدهم اشـتراک موضوعـي دارد، لیکن در 
روش هـاي مـورد مطالعـه تمایز جـدي دارنـد. به اعتقاد بسـیاري 
از پژوهشـگران از جملـه مؤلفیـن اثر حاضر، سـال 1956 میالدي 
نقطـه آغازیـن شـکل گیري روان شناسـي شـناختي جدیـد اسـت. 
ایـن سـال با تحوالتي همچـون طرح واژه هـوش مصنوعي، ارائۀ 
مـدل عمومـي حل مسـئله، طـرح نظریـه چامسـکي و ارائه عدد 
2±7 میلـر و ... همـراه بـوده اسـت. به تدریج حوزه روان شناسـي 
شـناختي رشـد فزاینـده اي یافـت به طـوري کـه سـیطره آن بـر 

در  افکنـد.  سـایه  روان شناسـي  مطالعاتـي  حوزه هـاي  تمـام 
سـال هاي اخیـر در بیـان مباني نظري و پژوهشـي روان شناسـي 
شـناختي کتاب هـاي زیـادي تألیـف گردیـد. یکـي از ارزنده تریـن 
ایـن آثـار، کتـاب روان شناسـي شـناختي آیزنـک و کیـن اسـت. 
مترجـم اول اثـر حاضر سال هاسـت کـه به تدریس کتـاب آیزنک 
و کیـن مي پـردازد. ایــن کتـاب از حــیث بهره منـدي از منابـع 
نظـري و به ویـژه پژوهشـي کم نظیر اسـت. بخشـي از این کتاب 
تحـت عنوان »روان شناسـي شـناختي حافظـه« به وسـیله زارع و 
همـکاران )1392( برگـردان شـده بـود. اثـر حاضـر در واقـع جلـد 
دوم ترجمـه قبلي اسـت که هـر دو از کتاب وزین »روان شناسـي 

شـناختي« آیزنـک و کیـن، چـاپ ششـم، پدیـد آمده اند.
ایـن کتـاب تحـت عنـوان »روان شناسـي شـناختي زبـان و 
تفّکـر« در شـش فصل و یـک پیشـگفتار تفصیلي تدوین شـده 

ست. ا
فصـل اول، پـس از ارائـه توضیحاتـي از خوانـدن و گفتـار، 
ارتبـاط  حـوزة  در  صاحب نظـران  نظریه هـاي  و  پژوهش هـا  بـه 
فرآیندهـاي زبان شـناختي و خوانـدن و پـردازش واحـد کلمـه در 

زبـان پرداختـه مي شـود.
در فصـل دوم، واحدهـاي بزرگ تـر از کلمـه، یعنـي جملـه، 
عبـارت و متـن و نیـز پـردازش آنهـا در طـول خوانـدن و گـوش 

دادن کـه منجـر بـه درک زبـان مي شـود، ارائـه شـده اسـت.
در فصـل سـوم، تولیـد زبـان از طریـق گفتـار و نوشـتار و 
هـدف نهایـي آن یعني برقـراري ارتباط مورد بحث و بررسـي قرار 
مي گیـرد. دالیـل تفـاوت مهـارت نوشـتن در افـراد، برنامه ریـزي، 
خطاهـاي تولیـد و زبان پریشـي از جملـه مسـائلي اسـت کـه در 

سخن مترجمان )ویراست ششم(
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ایـن فصـل بـدان پرداخته مي شـود.
فصـل چهـارم، به حــل مسـئله و مهــارت، تصمیم گیري، 
استــدالل، و مسائل مرتبط به فرآینــد حــل مسئله مي پردازد. 
در ایـن فصـل از پژوهش هایـي سـخن بـه میـان مي آیـد کـه 
موضوعـات آن نقـش یادگیـري در حل مسـئله اسـت و مهارت ها 
یـا تخصص هـاي مربـوط بـه افـراد ماهـر یـا متخصصـان مورد 

تأکیـد ویـژه اي قـرار مي گیرد.
فصـل پنجـم، در ایـن فصـل پـس از تعاریـف قضـاوت و 
تصمیم گیـري و تفاوت هـاي آن دو بـه پژوهش هـاي گوناگونـي 
و  مي شـود  پرداختـه  گرفتـه  صـورت  حـوزه  دو  ایـن  در  کـه 
فرضیه هـا، الگوهـا، رویکردهـا و نظریه هـاي مختلـف، ارزشـیابي 

مي شـوند.
فصـل ششـم بـه اسـتدالل اسـتقرایي و قیاسـي و کاربـرد 
آن در زندگـي روزمـره مي پـردازد. انـواع نظریه هـا، سـوگیري ها، 
حافظـه کاري، حـل مسـئله و هـوش، اثـرات علـوم عصبـي از 
و تحلیـل  ایـن فصـل، تجزیـه  در  اسـت کـه  جملـه مـواردي 

مي شـوند.

در  ارزشـمندي  مطالـب  حـاوي  حاضـر  اثـر  مجمـوع  در 
خصـوص زبـان و تفکـر عالـي اسـت. به عقیـده نگارنـدگان این 
سـطور بـا توجه بـه بهره مندي رویکـرد اکتشـافي و پژوهش زایي، 
کتـاب حاضـر جالـب توجـه اسـت. مترجمـان سـعي کردنـد در 
برگـردان واژه هـا از واژگان مأنـوس و حافظه پذیـر اسـتفاده کنند. 
البتـه ترجمـه ایـن اثـر هماننـد هـر کار علمـي بـدون نقـص 
نخواهـد بود؛ لذا از کلیه همکاران، دانشجــویان و پژوهشــگران 
خودشـان  پیشـنهادهاي  از  را  مترجمـان  مي شـود  درخواسـت 

سـازند. بهره منـد 

حسین زارع
استاد گروه روان شناسي )شناختي( دانشگاه پیام نور

h_zare@pnu.ac.ir
مهدي باقرپسندي

مدرس زبان انگلیسي
Bagherpassandi_m@yahoo.com

بهار 1394
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شناخت چیست؟
بود.  متمرکز  ذهن  کنش های  مطالعۀ  بر  آغاز  در  روان شناسی 
دستاورد  که  بود  فعالیت هایی  کلیه  ذهن  کنش های  از  منظور 
فعالیت های مغز به شمار می رفت. از زمان تأسیس روان شناسی 
به عنوان یک علم در سال 1879 بر مطالعۀ ذهن تأکید می شد. 
موضوعی که بعدها به شناخت1 تغییر نام یافت. به کلیه اندیشه ها، 
دانش، تفسیرها و دریافت ها و افکار هر فرد شناخت گویند و به 
فرآیندهای ذهنی همچون ادراک، حافظه و پردازش اطالعات که 
شخص از طریق آنها اطالعات کسب می کند، نقشه می کشد و 

مسئله حل می کند، فرآیندهای شناختی2 گویند.
به عبارت دیگر »به نحوه پردازش اطالعات و دستکاری شدن 
اطالعات در جریاِن به یاد آوردن، تفکر و دانستن شناخت گویند« 
ابتدای شکل گیری علم روان شناسی،  از  )سانتراک، 1383، 473(. 
شناخت موضوع مورد مطالعه این علم بوده است لیکن از آنجایی 
که از روش های غیرعلمی همچون درون نگری3 برای مطالعه آن 
استفاده می شد به تدریج جایگاه خود را به فعالیت های قابل مشاهده 
است؛  نبوده  دقیقی  روش  درون نگری  است.  داده  رفتار4(  )یعنی 
ادراک ها،  ماهیت  ثبت  و  به مشاهده  در روش درون نگری محقق 

اندیشه ها و احساس های شخص توسط خودش می پردازد.
روان شناسی  مطالعه  مورد  روش های  در  که  تحولی  از  بعد 

1. cognition
2. cognitive processes
3. introspection
4. behavior

به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم پیدا شد به دنبال آن روش های 
جدیدی مطرح گردید دوباره شناخت در صدر توجه محققین این 
می شناسیم  شناخت  واژه  از  امروزه  که  آنچه  گرفت.  قرار  رشته 
مفاهیم بسیار وسیعی هستند که در قلمرو روان شناسی شناختی5 
مطالعه می گردد. هرچند راجع به اقسام شناخت، اختالف نظرهایی 
وجود دارد لیکن می توان گفت شناخت شامل موضوع های زیر است:

ادراک، بازشناسی الگو، توجه، حافظه، بازشناسی، تصویرسازی 
اقسام آن(.  )با  زبان و تفکر  آفرینندگی،  ذهنی، هوش مصنوعی، 
روان شناسی  در  پژوهش  اصلی  حیطه های  فوق  موضوع های 
در  تفاوت هایی  اندک  با  امروزه  که  می گردند  محسوب  شناختی 
تمام متون روان شناسی شناختی دیده می شود )برای مثال سولسو، 

2001؛ آیزنک و کین، 2005(.
همچنان که می بینیم تفکر و زبان بخش کوچکی از مفهوم 
شناخت را در بر می گیرد. به عبارت دیگر آنچه که در این کتاب 
فعالیت های  انواع  از  نوع  دو  تنها  می گردد  بررسی  و  مطالعه 
از  شناختی است. هرچند به تناسب اهمیت موضوع ممکن است 

مفاهیم دیگری نیز بحث گردد.

روان شناسی شناختی
شناخت،  اولیه،  مطالعات  در  شد  گفته  پیشتر  که  همچنان 
نقص  دلیل  به  اما  است  بوده  روان شناسی  مورد مطالعه  موضوع 
امروزی  رویکرد  بود.  افتاده  موضوعیت  از  به تدریج  روش  در 

5. cognitive psychology

پیشگفتار
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شناختی تا حدودی به مثابۀ نوعی بازگشت به ریشه های شناختی 
در  است  واکنشی  نیز  حدودی  تا  و  می شود  تلقی  روان شناسی 
که  )دیدگاه هایی   S-R دیدگاه  و  رفتارگرایی  محدودیت های  برابر 
و  تصمیم گیری  استدالل،  قبیل  از  آدمی  پیچیده  فعالیت های 

تبادل پیام را نادیده می گیرد(.
قرن  نسخه  همانند  شناخت  زمینه  در  امروزی  بررسی های 
نوزدهم آن با فرآیندهای ذهنی مانند ادراک، یادآوری، تفکر، زبان و 
... سر و کار دارند، اما روان شناسی شناختی جدید بر خالف نسخۀ 
سده نوزدهم مبتنی بر روش درون نگری نیست بلکه به روش های 

نوینی مجهز است که دو مفروضه کلی دارد:

الف( تنها از طریق بررسی فرآیندهای ذهنی می توان به طور کلی 
فرآیندهای  بررسی  برای  ب(  می کنند.  چه  جانداران  که  دریافت 
ذهنی می توان از راه تمرکز بر رفتارهای معین، راه و روش عینی 
بر  را  رفتارها  آن  لیکن  رفتارگرایان(،  )همانند  گرفت  پیش  در 
)اتکینسون  کنیم  تفسیر  آنها  ذهنی  زیربنایی  فرآیندهای  حسب 

و همکاران، 1384(.
شناختی  روان شناسی  تأسیس  سال  صاحب نظران  از  برخی 
همچون  وقایعی  سال  این  در  چون  می دانند   1956 را  جدید 
زمینه  در  کنفرانس هایی  برگزاری  مصنوعی،  هوش  واژه  ارائه ی 
روان شناسی شناختی، ارائۀ عدد 2±7 میلر، و نظریه چامسکی در 

زبان مطرح گردید )آیزنک و کین، 2005(.
در کل مهم ترین عواملی که باعث شکل گیری روان شناسی 

شناختی جدید شده است عبارت اند از:

ناکامی رفتارگرایی. رفتارگرایی که معمواًل پاسخ های آشکار . 1
به محرک ها را مورد مطالعه قرار می داد نتوانست تنوع رفتار 
فرآیندهای  بود که  معلوم  بنابراین  را توضیح دهد.  انسانی 
بالفصل  به محرک های  ملموس  به طور  که  درونی  ذهنی 

مربوط می شود، بر رفتار تأثیر می گذارد.
ظهور نظریه ارتباط. نظریه ارتباط انجام آزمایش ها در مورد . 2

ردیابی نشانه، توجه و نظریه اطالعات یعنی حیطه هایی را 
که در روان شناسی شناختی مهم اند ترغیب نمود.

زبان شناسی جدید. شیوه های جدید نگاه به ساختار دستوری . 3
زبان و نحوه یادگیری زبان به خصوص دیدگاه چامسکی با 

هدف های روان شناسی شناختی همسو بوده است.

کالمی . 4 یادگیری  در  پژوهش  حافظه.  پیرامون  پژوهش 
برای  نیرومند  تجربی  اساس  یک  به  معنایی1  سازمان  و 
الگو های  به رشد  تبدیل شده است که  نظریه های حافظه 
دیگر  برای  آزمون پذیر  الگو های  و ظهور  نظام های حافظه 

فرآیندهای شناختی منتهی گردیده است.
علوم رایانه ای و دیگر پیشرفت های فن آوری. علوم رایانه ای . 5

آزمایش  به  مصنوعی2  هوش  یعنی  آن  زیربخش  به ویژه 
مجدد نظریه های اساسی در باب پردازش و اندوزش حافظه 

و نیز پردازش زبان انجامید )سولسو، 2001(.

رویکردهای نظری در مطالعه شناخت انسان
در مطالعه شناخت انسانی رویکردهای نظری مختلفی وجود دارد. 
)ترجمه  روان شناسی شناختی  وزین  کتاب  در  کین  و  آیزنک 
زارع، 1396( به چهار رویکرد عمده در شناخت انسان اشاره دارند. 

در اینجا به اختصار به معرفی هر یک از آنها می پردازیم.
این  است.  آزمایشی  شناختی  روان شناسی  نخست،  رویکرد 
کارگیری  به  با  انسان  شناخت  فهم  جهت  تالش  شامل  رویکرد 
و  علم عصب شناختی  در  رفتاری  داده های  است.  رفتاری  شواهد 
بر  آن  تأثیر  هستند،  مهم  بسیار  روان شناسی  شناختی  عصب 

روان شناسی شناختی عظیم است.
شناخت از دیرباز موضوع مورد مطالعه روان شناسی بوده است. 
آنچه که روان شناسی شناختی قدیم و جدید را از هم متمایز کرده 
است در نوع روش بوده است نه تعریف موضوع. در روان شناسی 
شناختی جدید برای مطالعه شناخت انسانی از روش های علمی 
نوین استفاده می شود. محققین، سال شروع روان شناسی شناختی 
آزمایشی را به سال 1956 نسبت می دهند. در این سال چند اتفاق 
مهم رخ داد؛ از جمله اینکه عدد 2±7 میلر در این سال مطرح شد. 
واژة هوش مصنوعی و مدل عمومی حل مسئله نیوئل و سایمون 
در  را  خود  زبان  نظریه  چامسکی  نوآم  گردید.  ارائه  سال  این  در 
این سال ارائه کرد. عالوه بر رویدادهای فوق، در سال 1956 چند 
کنگره مهم در حوزه شناخت انسانی برگزار گردید. همه این وقایع 
باعث شد تا مبدأ شکل گیری روان شناسی شناختی تجربی به دهۀ 

60 قرن بیستم و به خصوص به سال 1956 نسبت داده شود.
به لحاظ تاریخی اکثر روانشناسان شناختی، رویکرد پردازش 

1. semantic organization
2. artificial intelligence
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آزمایشگاهی فاقد اعتبار بوم شناختی5 هستند. یعنی نتایج تحقیقات 
آزمایشگاهی، قابل تعمیم به زندگی روزمره افراد نیستند.

دوم اینکه، روانشناسان شناختی تجربی، میزان سرعت و دقت 
اندازه ها فقط  این  اندازه گیری می کنند. ولی  در اجرای تکالیف را 
شواهد غیرمستقیمی، درباره فرآیندهای درونی درگیر در شناخت 
فراهم می کند. سوم اینکه، در این رویکرد، اغلب، نظریه های طرح 
شده در قالب واژگان گفتاری بیان می شود. در نتیجه این نظریه ها 
بدانیم به دنبال چه  اندازه ای مبهم هستند و دشوار است که  تا 
به  یافته های  اوقات  اینکه، گاهی  بوده اند. چهام  پیش بینی هایی 
دست آمده از یک تکلیف آزمایشی یا الگوی خاص، قابل تعمیم 
به الگوی خاص دیگر نیستند؛ به این معنا که برخی یافته های 

روان شناسی شناختی در میدان، محدود هستند.
رویکرد دوم در مطالعه شناخت انسان، علم عصب شناختی6 
اطالعات  کاربرد  برای  کوشش هایی  شامل  رویکرد  این  است. 
درخصوص رفتار و مغز جهت فهم شناخت انسان است. در این 
از فنون تصویربرداری مغزی استفاده می شود. تمایز بین  رویکرد 
است.  مبهم  غالبًا  عصب شناختی  علم  و  شناختی  روان شناسی 
دربرگیرنده  گسترده  معنای  در  می توان  را  شناختی  روان شناسی 

علم عصب شناختی نیز دانست. 
پرداخته  رفتار  و  مغز  مطالعه  به  عصب شناختی  علم  در 
هریک  که  است  نورون  بیلیون   50 شامل  حدوداً  مغز  می شود. 
این  در  باشند.  ارتباط  در  دیگر  نورون  با 10000  آنها می توانند  از 
اهمیت  آن  متفاوت  نواحی  و  مغز  رویکرد چگونگی سازمان دهی 
زیادی دارد. روش های متفاوتی جهت توصیف نواحی خاص مغزی 
قسمت  چهار  به  مغز  تقسیم  روش ها،  این  از  یکی  دارد.  وجود 
اصلی یا لوب است. چهار لوب اصلی در هر نیمکره مغزی وجود 
لوب های  سری10.  پس  و  گیجگاهی9  آهیانه ای8،  پیشانی7،  دارد: 
پیشانی از لوب های آهیانه ای توسط شیار مرکزی جدا می شوند. 
و  پیشانی  لوب های  از  را  گیجگاهی  لوب های  جانبی،  شیار 
– پس سری و گره پیش پس سری،  آهیانه ای  آهیانه ای، شیار 
روش  می کنند.  جدا  هم  از  را  گیجگاهی  و  آهیانه ای  لوب های 

5. Ecological validity
6. Cognitive neuroscience
7. frontal
8. parietal
9. temporal
10. occipital

در  اطالعات  پردازش  رویکرد  از  نسخ های  پذیرفته اند.  را  اطالعات 
سال 1970 میالدی متداول شده بود. بر اساس این نسخه وقتی 
درونی  شناختی  پردازش های  می شود،  ارائه  فرد  به  محرک  یک 
یا واکنش  پاسخ  نهایت  این پردازش ها، در  متفاوتی رخ می دهد. 
مورد نیاز را ایجاد می کنند. این نوع پردازش که مستقیمًا از درونداد 
محرکی تأثیر می پذیرد پردازش صعودی1 نامیده می شود. فرض 
بر این است که فقط یک پردازِش واحِد مشخِص در هر لحظه از 
زمان رخ می دهد. این پردازش، به عنوان پردازش زنجیره ای2 شناخته 
شده است، یعنی قبل از اینکه پردازش بعدی شروع شود، کامل 

می شود و تا تکمیل مرحله پیشین، مرحله جدید آغاز نمی شود.
موقعیت های زیادی وجود دارند که پردازش منحصراً صعودی 
نیست بلکه پردازش نزولی3 را نیز در بر می گیرد. پردازش نزولی، 
دانش  تأثیر  تحت  اثرپذیری محرک،  از  بیش  که  است  پردازشی 
مبتنی  سنتی  رویکرد  همین طور  می گیرد.  قرار  فرد  انتظارات  و 
چون  است.  ساده انگارانه  حد  از  بیش  نیز،  زنجیره ای  پردازش  بر 
موقعیت های زیادی وجود دارند که برخی از پردازش ها در تکالیف 
پردازش  روش،  این  می افتد.  اتفاق  همزمان  به صورت  شناختی 

موازی4 نامیده می شود.
شرایط  در  پژوهشگران  آزمایشی  شناختی  روان شناسی  در 
می پردازند.  سالم  افراد  بر  آزمایش هایی،  اجرای  به  آزمایشگاهی 
در  است.  علمـی  و  شده  کنترل  کاماًل  آزمایش ها،  قبیل  این 
شکل گیری  زمینه های  آزمایش ها،  قبیل  این  یافته های  نتیجه 
نظریه های زیادی را فراهم کرده است. در این رویکرد از آزمون ها و 
نرم افزارهای خاص، همچون تکلیف استروپ، دات پروب و دیگر 
روش ها استفاده می شود. خوانندگان محترم درخصوص دسترسی 
ابزارهای الزم جهت مطالعه مؤلفه های شناخت، می توانند به  به 
زارع،  اثر  روان شناسی شناختی  در  اندازه گیری  مقیاس های  کتاب 

عبداله زاده و برادران )1397( مراجعه کنند.
با وجود سهم عظیم روان شناسی شناختی آزمایشی در دانش 
ما از شناخت انسان، این رویکرد محدودیت هایی هم دارد. اولین 
رفتار  آزمایشگاهی، نحوه  اینکه در شرایط کنترل شده  محدودیت 
آزمودنی ها با رفتار آنها در زندگی روزمره متفاوت است. پژوهش های 

1. Bottom – up processing 
2. Serial processing 
3. Top – down processing 
4. Parallel processing 
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دیگر تقسیم بندی مناطق مختلف مغز، روش عصب شناس آلمانی 
بر  را  مغز  یاخته ای  آرایش  نقشه  که  است  برودمن  نیان  کوربی 

اساس تفاوت در ساختار سلولی بافت ها، تدوین کرده است.
در علم عصب شناختی از فنون مختلفی جهت مطالعه مغز 
آنها  به  به اختصار،  خوانندگان  آشنایی  برای  که  می شود  استفاده 

اشاره می شود:
ثبت تک واحدی: این فن شامل کاشت یک الکترود ریز به 
قطر ده هزارم میلیمتر در درون مغز جهت ثبت فعالیت نورون های 
منفرد است. از آنجایی که نسبت های الکتریکی به درجات یک 
میلیون ولت آشکار می شود، ثبت تک واحدی، یک تکنیک بسیار 

حساس و دقیق است.

روش  این  در   :)ERPs( رویداد1  به  وابسته  پتانسیل های 
از  الگویی  و  ارائه می شوند  به صورت مکرر  محرک های یکسانی 
در پوست سر که  الکترود  توسط چندین  مغز  الکتریکی  فعالیت 
به طور متوسط امواج ساده ای را ایجاد می کند، ثبت می شود. این 
فن به ما اجازه می دهد که زمان فرآیندهای شناختی مختلف را 

تخمین بزنیم. 

برش نگاری با انتشار پوزیترونPET( 2(: این فن شامل کشف 
پوزیترون هاست که ذرات اتمی هستند که برخی مواد رادیواکتیو 
تشعشع می کنند. برش نگاری با انتشار پوزیترون مسئول تحلیل 
مکانی است، اما در تحلیل زمانی ضعیف عمل می کند و فقط 

یک اندازه گیری غیر مستقیم از فعالیت عصبی فراهم می کند.

این   :)fMRI( تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی3 
به عنوان  خون  اکسیژن  استفاده  از  تصویربرداری  بر  مبتنی  فن 
تصویربرداری  است.  مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری  سازوکار 
انتشار  با  برش نگاری  به  نسبت  عملکردی  مغناطیسی  تشدید 
فقط  اما  است،  باالتری  زمانی  و  مکانی  تحلیل  دارای  پوزیترون 

اندازه گیری غیر مستقیم از فعالیت عصبی را فراهم می کند.

مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری  به  وابسته  پتانسیل 
عملکردیEfMRI( 4(: این فن نوعی از تصویربرداری با تشدید 

1. Event – related potentials
2. Positron emission tomography 
3. Functional magnetic resonance imaging
4. Event – related functional magnetic resonance imaging

مغناطیسی عملکردی است که فعالیت مغزی مرتبط با رویدادهای 
متفاوت را با یکدیگر مقایسه می کند. برای مثال می توانیم ببینیم 
که فعالیت مغز در یک آزمون حافظه با توجه به اینکه آزمودنی ها 

پاسخ درست یا نادرست می دهند، تفاوت دارد یا خیر.

درگیر  فن  این   :)MEG( مغز5  مغناطیسی  موج نگاری 
فعالیت  به وسیله  شده  ایجاد  مغناطیسی  میدان های  اندازه گیری 
الکتریکی مغز است. این روش اطالعات جزئی روشن را در سطح 
مکانی  تحلیل  و  شناختی  فرآیندهای  زمان  درباره  ثانیه  میلی 

به صورت مستدل فراهم می کند.

تکنیکی   :)TMS( جمجمه6  سراسر  مغناطیسی  تحریک 
آزمودنی  سر  نزدیک  را  سیم  جفت  یک  یا  سیم  یک  که  است 
قرار داده و سپس یک جریان مغناطیسی قوی اما بسیار کوتاه، 
از میان سیم ها عبور داده می شود. این روش، میدان مغناطیسی 
ناحیه  در  را  فرآیندهایی  ایجاد می کند که عمومًا  را  کوتاه مدتی 

تحت تأثیر بازداری می کند.
با  انسان  شناخت  مطالعه  در  عصب شناختی  علم  رویکرد 
محدودیت هایی مواجه است. اول اینکه هیچ یک از تکنیک های 
نمی کند.  فراهم  انسان  درباره شناخت  بینش سحرآمیزی  مغزی، 
باید از جزئیات خطاهای تصویربرداری عصبی اجتناب کنیم. اینکه 
شناختی  فرایندهای  مستقیم  شواهد  از  مغز  فعالیت  الگوهای 
فراهم می شود، اشتباه است. در حقیقت، الگوهای فعالیت مغزی 
متغیرهای وابسته هستند. آنها منابعی از اطالعات درباره شناخت 
انسان هستند، اما نیاز به تفسیر در زمینه اطالعات مرتبط با آن 

را دارند.
بین  ارتباط های  فقط  تصویربرداری  فنون  بیشتر  اینکه،  دوم 
الگوهای فعالیت مغزی و رفتار را نشان می دهند. چنین ارتباط هایی 
اساسًا همبستگی دارند و استداللی درباره اینکه نواحی مغزی فعال 

که برای اجرای یک تکلیف ضروری هستند، وجود ندارد.
تصویربرداری  عصب  پژوهش های  بیشتر  اینکه،  سوم 
عملکردی بر اساس مفروضه های به دست آمده از اختصاصی سازی 
عملکردهای  برای  مغزی  ناحیه  هر  یعنی  است،  عملکردی7 
متفاوت تخصص یافته است. این مفهوم عمومًا 200 سال قبل با 

5. Magneto - encephalography
6. transcranial magnetic stimulation
7. Functional specialization
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ظهور جمجمه شناسی1 آغاز شد. هرچند مفروضه اختصاصی سازی 
از مغز به  تا حدودی قابل توجیه است مثاًل قسمتی  عملکردی 
پردازش رنگ و قسمت دیگر به پردازش حرکت اختصاص دارد، 
سازماندهی  مرتب   و  منظم  باال،  سطح  شناختی  عملکرد  لیکن 

نشده اند.
چهارم اینکه، بحثی وجود دارد که آیا پژوهش تصویربرداری 
 )2006( پیج  است.  مناسب  نظریه شناختی  آزمون  عصبی جهت 
می گوید متغیر وابسته ای که داده های تصویربرداری ارائه می دهد، 
اغلب درباره نظریه های شناختی، پیش بینی های غیر ضروری ارائه 
می دهد. از این رو استفاده از این قبیل داده ها جهت انتخاب چنین 
اندیشه در  این  این،  با وجود  نادرست است.  و  نابجا  نظریه هایی، 

سال های اخیر نفوذ زیادی داشته است.
رویکرد سوم در مطالعه شناخت، عصب روان شناسی شناختی2 
است. در این رویکرد به مطالعه الگوهای عملکرد شناختی )سالم 
می شود.  پرداخته  مغزی،  آسیب دیده  بیماران  مشخص  مختل(  و 
این بیماران از ضایعه هایی رنج می برند. ساختاری در مغز که به 
اساس  این  بر  است.  یافته  تغییر شکل  بیماری،  یا  آسیب  علت 
می توان با مطالعه بیماران آسیب دیده مغزی، اطالعات زیادی در 

مورد عملکرد شناختی افراد سالم به دست آورد.
است.  مرسوم  بسیار  موردی  مطالعه  شیوه  رویکرد،  این  در 
این رویکرد مبتنی بر چند مفروضه اساسی است. یک مفروضه 
نظام  مفروضه،  این  طبق  است.  بخش مندی3  مفروضه  اساسی، 
که  است  پردازش هایی  گروه  یا  فراوان  واحدهای  شناختی شامل 
این است  بر  تا حدودی مستقل و جداگانه عمل می کنند. فرض 
که این پردازه ها در محدوده خاصی4 مطرح می شوند بدین معنی 
که فقط به طبقه خاصی از محـرک ها پاسخ می دهند. به عنوان 
مثال، ممکن است واحد بخش مندی بازشناسی چهره وجود داشته 

باشد که فقط زمانی که چهره ای ارائه می شود، پاسخ می دهد.
»همسانی  مفروضه  رویکرد،  این  در  مهم  مفروضه  دومین 
این مفروضه  افراد5« است. فرض کنید  بین  در  ساختار عملکرد 
قرار  ترتیب  در  ثابتی  فردی  تفاوت های  و  باشد  نادرست  اساسًا 
گرفتن بخش های ذهن بین افراد وجود داشته باشد در آن صورت 

1. phrenology
2. cognitive neuropsychology
3. modularity
4. Domain specificity
5. uniformity of functional architecture across people

بیماران جهت  از  آمده  به دست  یافته های  از  استفاده  به  قادر  ما 
نتیجه گیری در مورد ساختار عملکرد بقیه افراد نخواهیم بود.

مفروضه  شناختی،  عصب روان شناسی  مفروضه  آخرین 
»کاهشی6« است. آسیب مغزی می تواند ذخایر موجود یا مدارهای 
بین آنها را قطع یا حذف کند، ولی نمی تواند ذخایر یا مدارهای 
ولی  دهد  کاهش  را  نظام  می تواند  یعنی  کند:  ایجاد  را  جدیدی 

نمی تواند نظام را افزایش دهد.
عصب روان شناسان شناختی به دنبال کشف »گسستگی ها7« 
هستند. گسستگی هنگامی ایجاد می شود که بیمار تکلیف  اول 
را به طور طبیعی انجام می دهد ولی در اجرای تکلیف دوم دچار 

اشکال می شود.
فرآیند مکمل گسستگی ها، گسستگی های مضاعف8 است. 
این نوع گسستگی زمانی صورت می گیرد که بین دو تکلیف الف 
و ب، یک بیمار تکلیف الف را به صورت بهنجار انجام می دهد اما 
در انجام تکلیف ب دچار مشکل است و در مقابل، بیمار دیگری 
تکلیف ب را به صورت بهنجار انجام می دهد ولی تکلیف الف را 

با اشکال انجام می دهد.
محدودیت هایی  با  شناختی  عصب روان شناسی  دیدگاه 
عملکرد  که  شده  فرض  کلی  به طور  اینکه  اول  است.  مواجه 
قبولی  قابل  مستقیم  شواهد  مغزی،  آسیب  با  بیماران  شناختی 
از تأثیر آسیب مغزی بر نظام شناختی بهنجار قبلی، فراهم کرده 
است  ممکن  مغزی  آسیب  با  بیماران  از  تعدادی  هرچند،  است. 
را  مغزی  آسیب  از  قبل  عادی  غیر  شناختی  نظام های  حدی  تا 
داشته باشند. با وجود این، ممکن است برخی از تأثیرات آسیب 
مغزی بر عملکرد شناختی پوشیده بماند. به این علت که بیماران 
برای کمک به سازگاری با آسیب مغزشان، ممکن است یکسری 
راهبردهای جبرانی ایجاد کنند. به عنوان مثال، بیماران مبتال به 
طریق  از  دارند،  خواندن  در  شدیدی  مشکالت  که  نارساخوانی9، 
به  موفق  به طور جداگانه،  با تشخیص هر حرف  راهبرد جبرانی 

خواندن لغات می شوند.
محدودیت دیگر اینکه، اغلب، تفاوت های فردی بسیاری در 
زمینه های سن،  در  دارند  مشابهی  مغزی  آسیب  که  افرادی  بین 

6. subtractivity
7. dissociations
8. Double dissociation
9. Alexia
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تفاوت ها  این  دارد.  میزان تحصیالت وجود  و  اقتصادی  وضعیت 
ممکن است نتایج مهمی دربرداشته باشد و بر این نکته داللت 
دارد که تأثیر آسیب مغزی بر عملکرد تکلیف، احتمااًل به مقدار 
تکلیف  سؤاالت  روی  بر  بیماران  پیشین  تمرین های  به  زیاد 
اینکه، عصب روانشناسان شناختی  بستگی دارد. محدودیت آخر 
توجه  شناختی  عملکرد  از  خاصی  نسبتًا  جنبه های  به  اغلب 
کرده اند. به عنوان نمونه، پژوهش در زمینه گفتار را در نظر بگیرید. 
در زمینه گفتار، پژوهش قابل توجهی در زمینه خواندن و هجی 
انجام شده  بیماران دچار آسیب مغزی  لغات مجزا، توسط  کردن 
درک  و  فهم  زمینه  در  کمی  نسبتًا  بررسی  و  مطالعه  اما  است 

مطالب صورت گرفته است.
علم  انسان،  شناخت  مطالعه  در  نظری  رویکرد  آخرین 
الگوهای  ساخت  با  که  رویکردی  است.  رایانه ای  شناختی نگر 
این  از  برخی  دارد.  سروکار  انسان  شناخت  فهم  برای  رایانه ای 
به عالوه  است،  مغز  عملکرد  درباره  که  آنچه  از  شماری  الگوها، 
هوش  و  رایانه ای1  الگوسازی  می گیرد.  بر  در  را  رفتاری  شواهد 

مصنوعی2 در این رویکرد طرح می شود.
نوع  دو  این  وجود  با  دارند،  وجود  زیادی  رایانه ای  الگوهای 
نظام مولد3 و شبکه های  از سایر موارد تکرار می شود:  بیش  آن 
پیوندگرا4. نظام های مولد شامل یکسری دستورالعمل هاست، که 
یکی از آن دستورالعمل ها قاعده »اگر ... پس« است. این قواعد 
مولد می توانند شکل های زیادی داشته باشند اما یک مثال روزمره 
این است که »اگر چراغ سبز روشن شود، پس از خیابان رد شو«. 

نظام های تولید دارای ویژگی های زیر هستند:

آنها قوانین »اگر ... پس« زیادی دارند.- 
دارای یک حافظه فعال از محتوای اطالعات هستند.- 
نظام تولید از طریق جور کردن محتویات حافظه فعال در - 

قسمت های  کردن  اجرا  و  قواعد  »اگر«  قسمت های  برابر 
»پس« عمل می کند.

اگر اطالعات حافظه فعال با قسمت های »اگر« دو یا چند - 
قانون جور شود، راهبرد حل تعارض، یکی از این قوانین را 

که بهتر از همه قابل اجراست انتخاب می کند.

1. Computational modelling
2. artificial intelligence
3. production system
4. connectionist network

در  را  مولد  نظام  الگوهای  سودمندی  سایمون  و  نیوول 
توصیف پردازش شناختی، از قبیل حل مسئله و استدالل بررسی 
کردند. نظریه »الگوی بازبینی انطباق فکر5 )باف(« یکی از این 

موارد است.
گره هایی  یا  مقدماتی  واحدهای  شامل  پیوندگرا  شبکه های 
است که به یکدیگر اتصال دارند. هر شبکه، ساختارها یا الیه های 

متفاوتی دارد6*.

مفهوم تفکر در نزد پیشینیان
که  می دانند  متفکری  حیوان  را  انسان  دانشمندان،  از  بسیاری 
به واسطه آن، انسان از حیوان تمیز داده می شود. با اینکه پاره ای از 
آزمایش ها نشان می دهد که تفکر در سطح پایین و ابتدایی آن در 
میان بعضی از حیوانات دیده می شود. با این وجود تفکر اساسی 
حیوانات  از  را  انسان  این خصوصیت،  و  است  انسان  مخصوص 

مشخص و ممتاز می سازد.
قرار  تربیت  و  تعلیم  اساس  و  مبنا  را  تفکر  بزرگ  مربیان 
تلقی  تربیتی  مؤسسات  عمده  هدف  را  آن  رشد  و  می دهند 
می کنند. جان دیوئی مربی و فیلسوف آمریکایی، تعلیم و تربیت 
یا تجدیدنظر در تجربیات و تشکیل  از دوباره ساختن  را عبارت 
مجدد آنها می داند. در جریان تجدیدنظر در تجربیات، تفکر، نقش 

مهمی ایفا می کند.
تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می کند مشکلی 
را که با آن روبه رو شده مشخص سازد و با استفاده از تجربیات 
قبلی خویش به حل آن اقدام کند. فالسفه اسالمی نیز به پیروی 
از ارسطو، فکر را عبارت از حرکتی می دانند که ذهن از »مقصود« 
به طرف  مبادی  از  و  معلومات  یا  مبادی  سوی  به  »مطلوب«  یا 
مطلوب انجام می دهد. جان دیوئی فکر را عبارت از درک روابط 
می داند. از نظر وی تفکر یعنی بررسی دقیق هر نظر یا عقیده با 
توجه به دالیلی که از آن حمایت می کند و نتایجی که این نظر یا 
عقیده با توجه به دالیلی که از آن حمایت می کند و نتایجی که 
این نظر یا عقیده متوجه آنهاست. به نظر دیوئی فکر سه جنبه 
دارد: 1- ادراک، 2- قضاوت و 3- تعقل یا استنتاج )شریعتمداری، 

.)1366

5. Adaptive control of thought
6. برای اطالع بیشتر می توانید به کتاب روان شناسی شناختی حافظه، ترجمه 

زارع  )1396( مراجعه کنید.
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برای  عمدی  است  کوششی  تفکر  دیویی  نظر  از  بنابراین 
کشف روابط خاص بین آنچه می توانیم انجام دهیم و نتایجی که 
از کارها برمی آید، کوششی است عمدی برای پیوستن و اتصال 
نیز  و  می شود  نتیجه  کارها  از  آنچه  به  بکنیم  می توانیم  آنچه 
و  ناتمام  که  گردد  موجب  را  تفکر  می تواند  موضوعی  می گوید 
کرده  طی  را  خود  جریان  که  موضوعی  باشد.  نامعین  و  ناقص 
نقص و ابهامی نداشته باشد موجد تفکر نخواهد بود. پس به یقین 
انجام  تفکر  عمل  نباشد  میان  در  مسئله ای  تا  گفت  می توان 
و  رغبت  استعداد،  وجود  بر  اندیشیدن  چگونگی  گرفت.  نخواهد 
استعداد،  تا  که  معنا  بدین  است  مبتنی  آگاهی  و  تجربه  وسعت 
اندیشیدن عاجز خواهد ماند  از  نباشد شخص  انگیزه و زمینه ای 

)شعاری نژاد، 1362(.
به خصوص  فیلسوفان  توجه  مورد  تنها  نه  »تفکر«  موضوع 
فیلسوفان تعلیم و تربیت بوده است بلکه برخی از علمای تعلیم 
و تربیت و روانشناسان گذشته نیز به طرح آن پرداخته اند. از جمله 
کسانی که با دید تعلیم و تربیتی به طرح آن پرداخت جان فردریک 
هربارت بوده است. اگرچه وی نظریه خود را درباره یادگیری در قرن 
نوزده اظهار نموده است اما آرزو داشت در باب تفکر انسان، علمی 
را بنیان گذارد که همطراز علوم فیزیک و زیست شناسی باشد. وی 
معتقد بود که نقش عمده روان شناسی، مطالعه ترکیبات مختلف 
افکار در ذهن ها است و هدفش در تحقیقات روان شناسی این بود 
که اصول ترکیب افکار را مانند عناصر شیمیایی کشف کند. به 
روان شناختی  تحقیق  خاص  روش های  تفکر،  و  مشاهده  او  نظر 
است. به نظر هربارت تفکر صحیح عمل صحیح را ایجاد خواهد 
وظیفه  وی  نظر  از  هستند.  تفکر  در  نیز  اراده  ریشه های  و  کرد 
تعلیم و تربیت تنها انتقال دادن موقت نیست بلکه مرتب ساختن 
و  تعلیم  هدف  وی  نظریه  در  است.  شده  عرضه  یا  حاضر  افکار 

تربیت پیدایش شناخت و تفکر جدید است.
اندیشه هربارت هرچند کلی و مبهم است اما از آنجایی که در 
زمان خودش بر اهمیت تفکر تأکید کرده بود بسیار مترقی است.

دیگر  از  پیشتر  زمانی  لحاظ  به  که  روانشناسانی  جمله  از 
روانشناسان به طرح مسئله تفکر پرداخته اند ویگوتسکی و پیاژه 
هستند که در این بخش به تشریح دیدگاه آنها پرداخته می شود. 
ویگوتسکی همزمان با پیاژه در سال 1896 در روسیه متولد شد اما 
برخالف پیاژه در 35 سالگی درگذشت. ویگوتسکی اعتقاد داشت 

بخش عمده توانایی ها و ظرفیت های شناختی انفرادی و درونی 
اجتماعی ساخته شده و شکل می گیرند که  پدیده های  به وسیله 
به وسیله محیط  و  و درون ذهنی هستند  اول، همگانی  در درجه 

اجتماعی ایجاد می شوند. 
ویگوتسکی در ارتباط با تفکر، اندیشه خاصی دارد و آن را در 
نتایج پژوهش های پیشین  با زبان مطرح می کند. بررسی  ارتباط 
زمان  از  شده  ارائه  نظریه های  که  نشان می دهد  زبان،  و  اندیشه 
قدیم تا عصر ما، جملگی بین دو قطب همسانی یا آمیختگی 
و جدایی گزینی مطلق  از یک سو و گسستگی  زبان  و  اندیشه 
اگرچه   .)1365 )قاسم زاده،  بوده اند  نوسان  در  دیگر،  سوی  از  آنها 
از یک بُعد می توان نتیجه گرفت که زبان و اندیشه هستی های 
دوگانه یک پدیده واحد هستند ولی این نظر، ما را ناچار می سازد 
که بگوییم بدون زبان، اندیشه نیز وجود ندارد؛ یعنی اندیشه تابع 
زبان است. اگرچه بعضی از روانشناسان این ایده را تأیید می کنند 
ولی ویگوتسکی با استناد به این استدالل که شواهد، تأیید کننده  
این نکته است که کودک در دوره پیش زبانی1 نیز فکر می کند، 
به این نتیجه می رسد که اندیشه و زبان منشأ جداگانه ای دارند. 
صورت  هم  به موازات  آنها  رشد  و  دارد  متفاوتی  ریشه  هرکدام 
نمی گیرد. اگرچه منبع اندیشه و زبان متفاوت است اما به محض 
اینکه کودکان به این درک می رسند که هر چیزی نامی دارد این 

دو – اندیشه و زبان- در هم می آمیزند.
تکلم  بین  امتزاج2  زبان  می گوید:  باره  این  در  ویگوتسکی 
بیرونی )که کودک می شنود( و تکلم درونی است )که کودک بدان 
طریق فکر می کند( )ماهر، 1371(. سپس بعد از در هم آمیختن، 
اندیشه و زبان به مقوله ای تفکیک ناپذیر تبدیل می شوند. بدین 
تکلّمی  در  اندیشه ها  می شود  موجب  زبان  کردن  درونی  ترتیب، 
ارتباط  بحث  در  را  ویگوتسکی  نظریه  هرچند  شوند.  ابراز  درونی 
تفکر و زبان به تفصیل مطرح خواهیم کرد اما به طور خالصه در 

ارتباط بین تفکر و زبان از نظر وی، می توان گفت که:

ریشه های . 1 فردی  تکوین  و  رشد  لحاظ  از  گفتار  و  تفکر 
متفاوتی دارند.

یک . 2 گفتار،  رشد  جریان  در  که  گفت  می توان  اطمینان  با 
مرحله پیش عقالنی وجود دارد و در جریان رشد تفکر یک 

1. prelinguistic
2. merger
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مرحله پیش زبانی دیده می شود.
این دو جریان، تا یک مرحله مشخص زمانی به طور جداگانه . 3

و مستقل از هم به حرکت خود ادامه می دهند.
در نقطه ای معین با همدیگر تالقی می کنند و در نتیجه، . 4

اندیشه، کالمی و گفتار عقالنی می شود. )قاسم زاده، 1365(.

همچنان که پیشتر گفته شد همزمان با ویگوتسکی، پیاژه 
نیز در باب چگونگی شکل گیری تفکر و رشد شناختی تحقیقات 
از  تفکر،  به  مربوط  کتب  اغلب  در  بود.  کرده  شروع  را  وسیعی 
یاد  هم  مخالف  نظریه پرداز  دو  به عنوان  پیاژه  و  ویگوتسکی 
می شود حال آنکه شباهت های بین آنها هم زیاد است و اگر آنها 
فرصت شناخت متقابل یکدیگر را بیشتر می داشتند شاید اکنون 

وجوه تشابه و نه تفاوت برجستگی می یافت.
را  زمینه  تفکر، چندین  بحث  در  پیاژه  و  ویگوتسکی  نظریه 
تأکید  نظری،  زمینه  در  برجسته  تفاوت های  از  می شود.  شامل 
آشکار ویگوتسکی بر نقش جامعه و یادگیری های آموزشی، جهت 
تفکر و فرآیندهای عالی ذهن از جامعه به فرد، نقش اساسی زبان 
گفتار  تکوینی  نقش  به  که  است  اهمیتی  و همچنین  تفکر  در 
خودمحور در انتقال از گفتار بیرونی و اجتماعی به گفتار درونی 
بیان دیگر ویگوتسکی رشد شناخت  به  و تفکر داده شده است. 
می دهد  قرار  فرهنگ  با  نزدیک  ارتباط  در  و  جامعه  متن  در  را 
و  داشته  توجه  کمتر  نسبتًا  اجتماعی  عامل  به  پیاژه،  آنکه  حال 
نهاده  فرد  بر  را  ذهنی  در شکل گیری ساختارهای  اساسی  تأکید 
از  متأثر  نمادین،  از کنش های  عالی  به عنوان شکل  زبان  است. 
هسته های شناختی بوده و اساس و بنیاد تفکر نیست گو آنکه 
بر گسترة قدرت آن بسیار می افزاید. تفکر متأثر از عمل درونی 
شده و در ارتباط با رشد عقالنی و ابزارهای شناختی کودک است 

)محسنی، 1374(.
نظری  یادشدة  تفاوت های  دیگر  از  که  نیز  خودمحور  گفتار 
تکوینی  نقش  دارد  اجتماعی  اساس  ویگوتسکی  دید  از  و  است 
مهمی را ایفا می کند و مهم ترین پیوند تحولی در انتقال از گفتار 
با خود  از همین رو گفتگوی  به زبان درونی شده است.  بیرونی 
آنان  فعالیت های  و  اعمال  تنظیم  زمینه  در  بیانگر رشد کودکان 
است و به آنها کمک می کند تا رفتار را طرح ریزی کرده و سازمان 
در  کودکان  ناتوانی  بیانگر  خودمحور  گفتار  پیاژه  دید  از  دهند. 

انطباق دهی دیدگاه ها در تبادالت اجتماعی است )برک، 1991(.

دیدگاه های نوین در تعریف تفکر 
تفکر1 عالی ترین فعالیت ذهن است. انسان به واسطۀ تفکر است 
و  یادگیری  از  فراتر  تفکر  است.  برتر  زنده  موجودات  دیگر  از  که 
متفکری  فرد  لزومًا  دارد  قوی  حافظه  که  کسی  است؛  حافظه 
روان شناسی  در  مطالعه  مورد  موضوع  تفکر  دیرباز  از  نیست. 
پیدایش  هنگام  به ویژه  روان شناسی،  تاریخ  اوایل  در  است.  بوده 
روان شناسی در اروپای قرن نوزدهم، عالقه به مسئله تفکر بسیار 
متداول بود. اولین محققان )مثاًل کولپه( معتقد بودند از آنجا که 
مشاهده، یک روش علمی است مطالعه تفکر از طریق تقاضا از 

مردم برای تفکر و شرح آن بهترین شکل مطالعه است.
در طول قرن بیستم، بسیاری از روانشناسان برجسته از جمله 
موضوع  به  ورتهایمر  و  واتسون  دیوئی،  ثورندایک،  جیمز،  وونت، 
تفکر توجه کردند؛ البته هر یک در چهارچوب الگوی نظری خود 
»گفتار  را  تفکر  واتسون  مثال  برای  پرداخته اند.  تفکر  تبیین  به 
ناملفوظ« می دانست. این تعریف به دلیل تأکیدی بود که وی بر 

مشاهده پذیری موضوع های روان شناسی داشته است.
در طی دو یا سه دهه آخر قرن بیستم تفکر به صورت جدیدی 
مطالعه گردید که بخشی از این خیزش و تجدید حیات را می توان 
از  داد.  نسبت  استدالل  و  منطقی  تفکر  درباب  آزمایش هایی  به 
تفکر تعاریف زیادی شده است. مورگان و همکاران )1987 به نقل 
عبارت  »تفکر  نوشتند:  چنین  تفکر  تعریف  در   )1380 سیف،  از 
است از بازآرایی یا تغییر شناخت اطالعات به دست آمده از محیط 
و نمادهای ذخیره شده در حافظه درازمدت«. این تعریف کلی انواع 
مختلف تفکر را در بر می گیرد. بعضی از انواع تفکر جنبه بسیار 
خصوصی دارند و نمادهایی را به کار می گیرند که دارای معانی 
کاماًل شخصی هستند، این نوع تفکر را تفکر خودگرا2 می نامند. 
رؤیا موردی از تفکر خودگراست. انواع دیگر تفکر شامل حل کردن 
مسائل و خلق چیزهای تازه است این نوع تفکر را تفکر هدایت 
شده3 )جهت دار( می گویند. آنچه که از تفکر مدنظر است برداشت 

دوم است.
ذهنی  بازنمایی  یک  وسیله  بدان  که  است  فرآیندی  تفکر 
صفات  میان  پیچیده  تعامل  و  اطالعات  تبدیل  طریق  از  جدید 
تشکیل  مسئله  حل  و  تصور  استدالل،  انتزاع،  داوری،  ذهنی 

1. thinking
2. autistic thinking
3. directed thinking



21

می گردد. همچنان که گفته شده تفکر با مواردی همچون رؤیا، 
می شود  گفته  باره  این  در  دارد.  اساسی  تفاوت   ... و  خیالبافی 
که تفکر سه ویژگی اساسی دارد که در موضوع های دیگر دیده 

نمی شود )سولسو، 2001(:

رخ . 1 ذهن  در  درونی«  »به طور  یعنی  است  شناختی  تفکر، 
می دهد با توجه به این ویژگی تفکر معطوف به درون است 
لیکن از رفتار قابل استنباط است. مثاًل یک شطرنج باز تفکر 

خود را در حرکتش به نمایش می گذارد.
دستکاری های . 2 برخی  متضمن  که  است  فرآیندی  تفکر 

دانش در سیستم شناختی است. درحالی که یک شطرنج باز 
گذشته  خاطرات  می دهد  قرار  تأمل  مورد  را  حرکتش 
مورد  در  را  او  دانش  و  می شود  ترکیب  فعلی  اطالعات  با 
موقعیت تغییر می دهد. با توجه به این ویژگی تفکر خود، 

ایجاد دانش می کند.
تا . 3 می شود  آن  به  منجر  و  می رود  رفتار  سمت  به  تفکر 

حرکت  حل  راه  یک  سمت  به  یا  گردد  »حل«  مشکلی 
می کند. در مثال فوق حرکت بعدی مهره شطرنج، در ذهن 
بازیکن، به قصد بردن تنظیم می شود. همه حرکات موفق 
نیستند لیکن در ذهن بازیکن، به سوی یک راه حل جهت 
می رساند.  را  تفکر  جهت مندی  ویژگی  این  می شوند.  داده 

نتایج این ویژگی در شکل 1 نشان داده شده است.
در . 4 موجود  اطالعات  انتقال  و  دستکاری  یعنی  تفکر  بنابراین 

تفکر  استدالل،  مفهوم سازی،  به منظور  فرآیند  این  حافظه. 
انتقادی، تصمیم گیری، آفرینندگی و حل مسئله انجام می گیرد.

تا قبل از طلوع روان شناسی شناختی جدید1، تفکر به صورت 
می گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  علمی  دقت  بدون  و  کلی 
در  می شد.  بحث  آن  مختلف  اقسام  به  راجع  کمتر  نتیجه  در 
صفحه های گذشته به این سؤال مهم پاسخ داده شد که »تفکر 
چیست؟«. در این بخش این پرسش مطرح است که »تفکر بر 
چند نوع است؟« آیا هر نوع فعالیت ذهنی تفکر قلمداد می شود یا 

اینکه خیر، تفکر محدود به کنش های خاصی است.
آیزنک و کین )2005( برای تفکر شرایط زیر را الزم دانستند:

تفکر باید دربرگیرنده آگاهی و هشیاری باشد. فردی که فکر . 1

1. New cognitive psychology

به  بتواند  تا  دارد  آگاهی  تفکر خویش  از محصول  می کند 
فرآیند مؤثر آن توجه کند.

تفکر نسبت به دامنه ای که به سمت آن هدایت می شود . 2
متغیر است. در یک انتها می تواند تقریبًا هدایت نشده باشد 
اما در طرف دیگر کاماًل هدایت شده و خوب تعریف شده2 
خوب  تقریبًا  حالت  در  است  مدنظر  تفکر  از  آنچه  باشد. 

تعریف شده و هدفمند بوده است.
میزان و طبیعت دانشی که در تفکرهای متفاوت استفاده . 3

می شود می تواند تا حد زیادی متغیر باشد. موضوعاتی که 
ما می اندیشیم گاهی اوقات نیاز به دانش کم و گاهی اوقات 

هم، به دانش زیادی وابسته است.

تفکر شامل فرآیندهایی همچون حل مسئله3، تصمیم گیری4، 
علی رغم  است.  استقرایی(  و  )قیاسی  استدالل6  قضاوت5، 
وجود  فوق  شناختی  فرآیندهای  بین  که  مختلفی  شباهت های 
در شکل های  است که  اساسی  تمایز  است  مهم  آنچه که  دارد، 
مختلف تفکر وجود دارد و آنها را از هـم متمایز می سازد. اینکه 
چرا تفکر به اقسام فوق  تقسیم می گردد دالیلی وجود دارد: اول 
مسائل  درگیر  مشابهی  الاقل  یا  یکسان  نواحی  مغز  در  اینکه 
طیف  باهوش  بسیار  افراد  اینکه  دوم  هستند.  استدالل  و  تفکر 
وسیعی از مسائل حاوی فکر و استدالل را بهتر از افرادی باهوش 
تفکر  مختلف  اقسام  بین  این،  علی رغم  می دهند.  انجام  کمتر 
تفاوت هایی نیز دیده می شود. همچنان که در جدول 1 می بینیم 
حل مسئله شامل ساخت احتمال های مختلف و انتخاب بین این 
احتمال هاست تا بتوان به هدف رسید. در مقابل در تصمیم گیری 
فرد  وظیفه  و  می شود  معرفی  مختلف  احتمال های  یا  ممکن ها 
از  آن قسمتی  از  است  آنهاست. قضاوت عبارت  بین  از  انتخاب 
پیش بینی  را  رخداد  چند  یا  یک  وقوع  احتمال  که  تصمیم گیری 
می کند. نهایتًا استدالل برآورد کردن استنتـاج ها یا نتایجی است 

که به دنبال ارائه یک سری اطالعات به دست می آید.
در واقع تفکر را می توان شناخت عالی دانست. تفکر بخشی 

از شناخت است. شناخت مساوی با تفکر نیست. 

2. well-defind
3. problem solving
4. decision making
5. judgment
6. reasoning
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زبان
»زبان1 عبارت است از استفاده از نمادهای2 مختلف جهت ارتباط3 

با دیگران«. این تعریف دارای ویژگی های زیر است:

است . 1 عبارت  نماد  دارد.  وجود  مختلف  نمادهای  زبان  در 
که  به طوری  می شود  دیگری  چیز  جایگزین  که  چیزی  از 
بتوانیم برای اشیاء مختلف از یک نماد استفاده کنیم. برای 
مثال واژة »میز« یک نماد کالمی است که جایگزین همه 
میزهاست. اگر این واژه نمی بود ما نمی توانستیم به راحتی 

»میز«ها را بشناسیم.
یکی . 2 کالم  می شود.  استفاده  مختلف  نمادهای  از  زبان  در 

کالم  از  غیر  می تواند  زبان  بنابراین  نمادهاست.  این  از 
داشته  نیز  را   ... و  اشاره  و  ایما  ژست،  همچون  نمادهایی 
باشد. بنابراین کالم مهم ترین نمادهای زبانی است. تصور 

1. language
2. symbols
3. communication

زبان مساوی با کالم تصور غلطی است. جانداران با مراتب  
تکاملی پایین تر از انسان زبان دارند لیکن کالم ندارند.

واژه مهم دیگر در تعریف زبان واژه »ارتباط« است. نمادهای . 3
مختلف به ما کمک می کنند تا ما بتوانیم با دیگران ارتباط 

برقرار کنیم. زبان امکان ارتباط را فراهم می کند.

بنابراین زبان شکلی از ارتباط است که صورت شفاهی، کتبی 
یا عالمتی به خود می گیرد و نظامی از نمادهاست. زبان و نمادهای 
آنجایی که کالم مهم ترین  از  دارد.  زیادی  اهمیت  زندگی  در  آن 
نمادهای زبانی است در غالب موارد جایگزین زبان نقل می شود. 
ما برای صحبت کردن با دیگران، گوش دادن به دیگران، خواندن 
و نوشتن به زبان نیاز داریم. زبان به ما امکان می دهد وقایع رخ 
داده را به طور مشروح شرح بدهیم و برای آینده برنامه ریزی کنیم.

همچون  مهمی  مسائل  زبان  با  ارتباط  در  کتاب  این  در 
و  تفکر  بین  ارتباط  دوزبانگی،  زبان،  تولید  زبان،  درک  چگونگی 
موضوع ها  دیگر  و  زبان  رشد  و  زبان  فرآیندهای  و  ساختار  زبان، 

مربوطه به طور تفصیلی بحث خواهد شد.

از رفتار استنباط می شود
تولید دانش جدید می شود
باعث حل مشکل می شود

محصول
درونی                                ←   
فرآیندی                              ←  
جهت مند                             ←

تفکر   →

شکل 1
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جدول 1. روش ها و اقسام مختلف تفکر )به نقل از آیزنک و کین، 2005(

عملی شناختی که با بازشناسی مسئله آغاز و با طی مراحلی که به پاسخ می انجامد ادامه می یابد. اکثر شکل های حل مسئله
دیگر تفکر به نوعی حل مسئله هستند.

عبارت است از انتخاب یک حالت یا امکان از میان چندین حالت یا امکان متفاوت به گونه ای که نتیجه آن انتخاب، تصمیم گیری
مورد عالقه تصمیم گیرنده باشد.

مؤلفه ای از تصمیم گیری که در آن درست نمایی تعدادی رویداد مورد محاسبه قرار می گیرد. آنچه دارای اهمیت است قضاوت
میزان دقت یا عدم دقت قضاوت انجام شده است.

تصمیم گیری در مورد اینکه با فرض درست بودن »حکم« خاص الزامًا چه نتیجه ای حاصل می شود. این تفکر به استدالل قیاسی
»منطق« بسیار نزدیک و وابسته است.

تصمیم گیری در مورد اینکه آیا بر اساس اطالعات موجود یک پدیده یا فرضیه خاص درست است یا خیر. این روش استدالل استقرایی
تفکر توسط دانشمندان علوم تجربی به کار می رود، اما هیچ تضمینی برای معتبر بودن نتیجه وجود ندارد.
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بخش  اول

است.   محدودکننده  چشمگیری  به طور  زبان  بدون  زندگی  
تمام  و  دارد  تکیه  زبان  به  زیادی  تا حد  ما  اجتماعی  تعامل های 
دانش آموزان و دانشجویان باید بر زبان مسلط باشند. ما به طرزی 
درخور توجه از مردم نسل های پیشین دانشمندتریم، زیرا دانش از 

طریق زبان از نسلی به نسل دیگر انتقال داده شده است.
»زبان   ،)5 ص   ،2013( هارلی  گفته  به  بنا  چیست؟  زبان 
به  قادر  را  ما  که  است  قوانین  و  نمادها  از  متشکل  سازواره ای 
برقراری ارتباط با یکدیگر می کند. نمادها1 به جای چیزهای دیگر 
قوانین2، مشخص  نمادند.  شفاهی(،  یا  )مکتوب  واژگان  می آیند: 
می کنند که واژگان چگونه باید کنار هم مرتب  شوند تا جمالت 
دیوید  اما  است،  زبان  اصلی  کارکرد  ارتباط3  دهند.«  تشکیل  را 
شناسایی  زبان  برای  را  متفاوت  کارکرد  هشت   )1997( کریستال 
کرده است. عالوه بر برقراری ارتباط، ما از زبان برای تفکر، ثبت 
اطالعات و ابراز هیجانات )برای مثال، گفتن »دوستت دارم«(، بازی 
برای  ووو!«(، همچنین  »ووو!  مثال،  )برای  حیوانات  نقش  کردن 
همزادپنداری با یک گروه )برای مثال، آواز خواندن دسته جمعی در 

کلیسا( و نظایر آن استفاده می کنیم.
 ،1950 دهه  اواخر  از  پیش  که  است  تعجب  بسی  جای 
پژوهش های بسیار کمی درباره زبان صورت گرفته بود. رفتارگرایان 
ما  که  زبانی  که  کرده اند  استدالل   )1957 اسکینر،  مثال،  )برای 
که  شرطی شده ای4  پاسخ های  از  است  عبارت  می کنیم  تولید 
این تحلیل، هیچ چیز  پاداش داده شده است. بر اساس  آنها  به 
1. symbols
2. rules
3. Communication
4. Conditioned responses

به خصوصی در ارتباط با زبان وجود ندارد و هیچ دلیلی وجود ندارد 
که سایر گونه ها نتوانند زبان داشته باشند.

 )1959 و   1957( چامسکی  نوام  کارهای  با  وضعیت  این 
رویکرد  که  کرد  عنوان  او  کرد.  تغییر  چشمگیری  به صورت 
اساس  بر  است.  ناکارآمد  غم انگیز  طرزی  به  زبان  به  رفتارگرایی 
)برای  منحصربه فرد  ویژگی  چندین  دارای  زبان  چامسکی،  نظر 
مثال، دستور زبان یا نحو( است و فقط انسان ها می توانند آن را 
پژوهش های  روزافزون  افزایش  به  نظریات چامسکی  بگیرند.  فرا 
مرتبط با زبان منجر شد )هارلی و مک اندروس، 2015، در دست 
در  بعد،  به  زمان  آن  از  زبان  پژوهش های  نتیجه،  در  انتشار(. 

روان شناسی شناختی اهمیت به خصوصی پیدا کرده است.

آیازبانمنحصربهانسانهاست؟
از  گونه ها  سایر  در  زبان  یادگیری  برای  تأثیرگذاری  شواهد 
نام  به  بانوبو  شامپانزه  یک  با  سویج-رامباگ5  پژوهش های 
سال  در  که  پانبانیشا  آمد،  دست  به   )1985 )متولد  »پانبانیشا« 
دریافت  حال  در  و  اسارت  در  را  زندگی اش  تمام  ُمرد،   2012
آموزش های زبانی سپری کرد. او از صفحه کلیدی استفاده می کرد 
که به طرزی خاص طراحی شده بود و حدوداً 400 الگوی هندسی 
و لکسیگرام )ترکیبی از نمادهای واژگانی و دستوری( داشت. وقتی 
به  را  توالی  این  رایانه  می داد،  فشار  را  کلیدها  از  او مجموعه ای 

شکل یک صدای ترکیبی درمی آورد.

را  واژه   3000 معادل  لغتی  دامنه  سالگی   14 تا  پانبانیشا 

5. Savage-Rumbaugh

زبان
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فراگرفت و در ترکیب مجموعه هایی از نمادها با ترتیب دستوری 
درست مهارت پیدا کرد )برای مثال، »لطفًا می توانم یک قهوه با 
یخ میل کنم؟«1(. لین )2007( پانبانیشا و برادر ناتنی او کانزی را 
مورد مطالعه قرار داد. این دو شامپانزه در سطح یک کودک دو 
سال و  نیمه، انگلیسی یاد گرفتند. بااین حال، درک کمی از دستور 

زبان داشتند.
پاسخ های  که  است  بوده  بحث  مورد  مطلب  این  اغلب، 
خودجوش  یا  فی البداهه  فاقد  نماها  میمون  و  شامپانزه ها  زبانی 
این  بااین حال،  دارد.  اشاره  اکنون  زمان  به  صرفًا  و  است   بودن2 
قضیه در پژوهش لین و همکارانش )2011( روی سه شامپانزه )از 
جمله پانبانیشا و کانزی( این گونه نبود. آنها دریافتند که 74% از 
بودند.  انسان نما می زدند خودجوش  این حیوانات  حرف هایی که 
عالوه بر این، این میمون های انسان نما به زمان گذشته به همان 
دفعاتی اشاره می کردند که بچه های کم سن وسال اشاره می کنند 
تولید  اشاره داشت،  آینده  نیتهای  به  را که  بیشتری  پاسخ های  و 

می کردند.
گسترده ای  جنبه های  می توانند  شامپانزه ها  خالصه،  به طور 
از زبان را فرا گیرند و گاهی اوقات به گذشته و آینده اشاره کنند. 
بااین حال، آنها جمالت نو و بدیع چندانی ایجاد نمی کنند، جمالت 
از دستور زبان دارند  آنها در کل بسیار ساده است و درک کمی 
یا هیچ درکی از آن ندارند. بنابراین، شامپانزه ها نمی توانند مانند 

انسان ها زبان را فرا گیرند.
نوام چامسکی )که در کتاب آتکینسون و همکاران، 1993، 
از او نقل شده است( نقیض قضیه زیر را بیان کرد: »اگر حیوانات 
به لحاظ بیولوژیکی ظرفیتی همچون زبان داشتند اما تاکنون به 
نحوی از آن استفاده نکرده  بودند، یک معجزه تکاملی محسوب 
می شد؛ این مانند آن است که جزیره ای پیدا کنیم که انسان  هایی 

در آن باشند که بتوانند یاد بگیرند پرواز کنند.«

آیازبانذاتیاست؟
جدل های بسیاری )که چامسکی شخصیت اصلی آنها بوده است( 
ادعا  است. چامسکی  داشته  زبان وجود  بودن  ذاتی  میزان  درباره 
است  ذاتی  که  دارد  وجود  جهانی3  زبان  دستور  یک  که  می کند 
)مجموعه ای از اصول دستوری که در تمام زبان های آدمی یافت 
زبان  دستور  که  نمی کند  »تفاوتی  چامسکی:  قول  به  می شود(. 

1. “Please can I have an iced coffee?”
2. spontaneity
3. Universal grammar

جهانی چه باشد، درهرحال نام دیگری برای ساختار ژنتیکی زبانی 
ماست«، )بابتیستا 2012، صفحات 362-3(.

اصول جهانی زبان شناختی احتمالی که ممکن است دستور 
از: دسته بندی های واژگانی  زبان جهانی را شکل دهند عبارت اند 
یا  مفعول  فعل-  )فاعل-  واژگانی  ترتیب  افعال، صفات(،  )اسامی، 
فاعل- مفعول- فعل( و قواعد بازگشتی4 )تلفیق شدن جمله واره ها 

درون جمالت برای ایجاد تعداد بی شمار جمالت(.
قواعد بازگشتی را می توان با در نظر گرفتن جمله زیر نشان 
سپس  را  جمله  این  شد5.«  آشنا  ماری  با  برایتون  در  »جان  داد: 
می توان به شکل زیر بسط داد: »جان، که مردی بسیار خوش تیپ 
بود، در برایتون با ماری آشنا شد.« این جمله را نیز می توان بسط 
داد: »جان که مردی بسیار خوش تیپ بود، با ماری که زنی بانشاط 

بود، در برایتون آشنا شد.« و این جمله همچنان ادامه می یابد...
هاوزر و همکاران )2002( شرح روشنی از نظریات چامسکی 
ارائه دادند. آنها بین توانایی زبانی محدود6 و گسترده7 تمایز قائل 
شدند. اولی ظرفیت های غیر اکتسابی خاص زبان )از جمله دستور 
زبان جهانی( را شامل می شود. توانایی زبانی گسترده عبارت است 
از توانایی زبانی محدود و همچنین نظام حرکتی، حافظه کاری، 
برای  نظام های دیگر  و  توانایی ها  این  آن.  نظایر  و  توجه، هوش 

اکتساب فراگیری زبان ضروری اند اما خاص زبان نیستند.
آنچه  است.  یافته  تغییر  زمان  مرور  به  چامسکی  نظریات 
اهمیت ویژه ای دارد، این است که گستره دستور زبان جهانی به 
مرور زمان به طرزی چشمگیر کاهش یافته است و اکنون اساسًا 

شامل قواعد بازگشتی است.
چرا چامسکی مفهوم یک دستور زبان جهانی ذاتی را مطرح 
کرد؟ اول، او مطرح کرد که دستور زبان جهانی می تواند توضیح 
یاد می گیرند. دوم،  به طور کامل  را  زبان  انسان ها   دهد چرا فقط 
این مفهوم شباهت های گسترده میان دستور زبان های جهان را 
توضیح می دهد، با این فرض که یک دستور زبان جهانی وجود 
داشته باشد. سوم، چامسکی ادعا کرد زبان گفتاری که کودکان کم 
سن و سال تجربه می کنند بیش ازحد محدود است و به آنها اجازه 
نمی دهد که زبان را با سرعت نفس گیری که بچه ها از خود نشان 

می دهند فرا بگیرند.
چامسکی  رویکرد  با  کل  در   )2008( چاتر  و  کریستینسن 

4. recursion
5. “John met Mary in Brighton.”
6. narrow
7. broad
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مخالف بودند. پنج نکته اصلی که آنها ارائه دادند عبارت بودند از:

زبان ها تفاوت های بسیاری باهم دارند، که با مفاهیم دستور . 1
زبان جهانی و قوانین جهانی زبان مغایرت دارد.

این نظر که انتخاب طبیعی به ما ژن هایی داده است که . 2
می توانند به ویژگی های انتزاعی زبان هایی که با آنها برخورد 
نداشته ایم واکنش مناسب نشان دهند، هنوز یک راز است.

تغییر می کنند. . 3 بسیار سریع  به طرز حیرت انگیزی  زبان ها 
یک  از  اروپایی  هندو-  زبان های  کامل  طیف  مثال  برای 
)بارونچلی  منبع مشترک در طول 10/000 سال پدیدار شد 
و همکاران، 2012(. انتخاب طبیعی1 نمی توانست با سرعت 

تغییرات زبان ها همگام شود.
»زبان به وسیله مغز شکل گرفته است: زبان انعکاس دهنده 4. 

است  انسان  در  پردازش  و  یادگیری  کارهای  سرعت 
نیست«  زبان  خاص  بنابراین  و  داشته  وجود  پیش  از  که 

)کریستینسن و چاتر، 2008، ص 491(.
که . 5 است  آسان  دلیل  این  به  کودکان  برای  زبان  فراگیری 

توانایی های  تا  کردند  ابداع  هدف  این  با  را  زبان  انسان ها 
انسان را توضیح دهد.

یافتهها
اصلی  اروپایی  زبان های  متفاوت اند؟  حد  چه  تا  جهان  زبان های 
بسیار به یکدیگر شبیه اند، اما وقتی تمام 6000 تا 8000 زبان دنیا 
را در نظر می گیریم، تفاوت های عمده ای ظاهر می شود. ایوانز و 
لوینسون )2009، ص 429( دقیقًا همین کار را انجام دادند و به این 
نتیجه رسیدند: »قوانین جهانی زبان، قواعدی که در همه زبان ها 

نمود داشته باشد، معدود بوده و در حال ناپدید شدن هستند.«
به خاطر داشته باشید که هاوزر و همکاران )2002( دریافتند 
که قواعد بازگشتی، بخش عمده ای از دستور زبان جهانی را شکل 
می دهد. اورت )2005( ادعا کرد که قواعد بازگشتی در زبان آمازونی 
این   )2009( و همکارانش  نوینز  بااین حال،  نداشت.  وجود  پیراها2 
ادعا را رد کردند و نتیجه این اختالف نظر هنوز مشخص نیست.

از  برخی  که  کردند  نتیجه گیری   )2009( لوینسون  و  ایوانز 
زبان ها فاقد یک یا چند مورد از طبقه بندی های لغوی )اسم، فعل 
و صفت( هستند. یک نمونه، زبان کاروزو )یک زبان آسترونزین( 
و  کرد  تحلیل  را  زبان  این  فراوانی  دقت  با   )2012( چانگ  بود. 

1. Natural selection
2. Piraha

افعال و  این زبان هم، عماًل دارای اسامی،  نتیجه گیری کرد که 
صفات است! او دریافت که عدم شناسایی سه دسته بندی واژگانی 
اصلی )اسم، فعل و صفت( در برخی از زبان ها صرفًا به این دلیل 

رخ می دهد که این زبان ها به اندازه کافی بررسی نشده اند.
ادعا شده است که ترتیب واژگانی3 تقریبًا یک قانون جهانی 
زبان های  از   %98 در  که  دریافت   )1963( گرینبرگ  است.  زبان 
که  است  منطقی  بسیار  می آید.  مفعول  از  قبل  فاعل  مختلف، 
جمله را با تمرکز مرکزی آن )نهاد یا فاعل( شروع کنیم. ترتیب 
واژگانِی فاعل- فعل- مفعول(SVO)  بسیار رایج بود، و پس از آن 

فاعل- مفعول- فعل (SOV) قرار داشت.
را که در  السعید4  نام  به  سندلر و همکاران )2005( گروهی 
مطالعه  مورد  می کردند  زندگی  اشغالی  فلسطین  بیابانی  منطقه 
قرار دادند. بیشتر این جامعه منزوی مبتال به ناشنوایی مادرزادی5 
هستند، که منجر به این شد آنها در نسل های اخیر زبان اشاره 
واژگانی  ترتیب  از  السعید  قبیله  کنند.  ایجاد  را  بادیه نشینان6 
SOV استفاده می کنند که متفاوت با آن چیزی است که در سایر 

زبان هایی که در معرض آن بوده اند یافت می شود.
یافته های باال به چه معناست؟ ساختارهای دستوری به این 
)کالمی(  ارتباط  که  بگیرند  شکل  سریع  بسیار  می توانند  دلیل 
زمانی که در خصوص ترتیب واژگانی توافق وجود دارد تسهیل 
به  انسان  گرایش   )2012( همکارانش  و  کالبرتسون  می شود. 
اعمال کردن ساختار روی زبان را نشان دادند. فراگیران در معرض 
از  ناهمخوانی  زبان مصنوعی مینیاتوری قرار گرفتند که ترکیب 
الگوهای مختلف ترتیب واژگانی بود. بیشتر فراگیران ساختارهای 
دستوری را بسیار منظم تر از خود ورودی های زبانی استنباط کردند.

را مطرح کرد  زبان7  برنامه زیستی  بیکرتون )1984( فرضیه 
این  اساس  بر  آرای چامسکی مرتبط است.  به  زیادی  تا حد  که 
فرضیه، کودکان یک دستور زبان خلق خواهند کرد اگرچه به ندرت 
و  سنگاس  باشند.  داشته  قرار  ایراد  بدون  زبان  یک  معرض  در 
کودکان  آنها  کردند؛  ارائه  مرتبط  شواهدی   ،)2004( همکارانش 
قرار  مطالعه  مورد  را  استثنایی  مدارس  در  ناشنوا  نیکاراگوئه ای 
اشاره  و  ایما  از  متشکل  نظام جدیدی  ناشنوا  کودکان  این  دادند. 
که  کرد  پیدا  توسعه  اصلی  یا  اشاره  زبان  به  که  کردند  ایجاد  را 
زبان،  این  ازآنجاکه  انتقال می یافت.  کودکان  بعدی  گروه های  به 

3. Word order
4. the Al-Sayyid
5. Congenital deafness
6. Bedouin sign language
7. Language bioprogram hypothesis
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نیست،  شنوا  کودکان  اشاره های  و  ایما  یا  اسپانیولی  زبان  شبیه 
به نظر می رسد اصواًل زبان جدیدی باشد که چندان مدیون سایر 

زبان ها نیست.
انگیزه  انسان ها  که  است  آن  از  قطعًا حاکی  باال  یافته های 
ذاتی قوی برای یادگیری زبان )از جمله قوانین دستوری( و برقراری 
زبان  از دستور  یافته ها چندان  بااین حال،  دارند.  دیگران  با  ارتباط 

جهانی حمایت نمی کنند.
رویکرد ژنتیک1 نشان می دهد که عوامل فطری در فراگیری 
فراوانی  فردی  تفاوت های   .)2013 فیشر،  و  )گراهام  مهم اند  زبان 
آنها وابسته به عوامل  از  در یادگیری زبان وجود دارد، که برخی 
ژنتیکی هستند. خانواده KEدر لندن را در نظر بگیرید. در طول 
سه نسل، حدود 50% از اعضای این خانواده به مشکالت زبانی 
شدیدی دچار بوده اند )برای مثال، مشکالت در درک گفتار؛ گفتار 
بودن  دستوری  ارزیابی  توانایی  در  ضعف  غیردستوری؛  و  آهسته 

جمالت(.
زبانی  اختالل  که  داده اند  نشان  دقیق  ژنتیکی  پژوهش های 
پیچیده به واسطه یک ژن خاص با نام FOXP2 کنترل می شود 
)الیی و همکاران 2001(. به خصوص، جهش های این ژن تنها در 

اعضای خانواده مبتال دیده شد.
 FOXP2 باعث این اختالالت زبانی می شود؟ FOXP2 چرا
به  که  است  گوناگون  ژنتیکی  شبکه های  در  محوری  احتمااًل 
زبان  در  مستقیمًا  که  می شود  منجر  مغز  نواحی  کارکرد  اختالل 
دخیل اند. بااین حال، ما نباید در مورد اهمیت FOXP2 غلو کنیم. 
اختالالت  با  نیز   CMIP و    ATP2C2دیگری همچون ژن های 
زبانی به خصوصی مرتبط دانسته شده اند )گراهام و فیشر، 2013(. 
عالوه بر این، توالیFOXP2  در گونه های متعددی از مهره داران 
مهمی  نقش   FOXP2 که  است  این  مهم  پیام  می شود.  یافت 
در زبان بازی می کند اما به هیچ وجه نباید »ژن زبان« در نظر 

گرفته شود.
را  کودکان  در  زبان  سریع  فراگیری  که  کرد  ادعا  چامسکی 
نمی توان صرفًا بر اساس قرار گرفتن آن ها در معرض زبان توضیح 
داد. بااین حال، او به غنای ورودی های زبانی کودکان توجه کافی 
نداشته است. بچه ها در معرض گفتار کودک-محور2 هستند زبانی 
که درک آن برای آنها آسان است )آیزنک، 2013(. گفتار کودک-

محور شامل جمالت کوتاه ساده، سرعت کم گفتاری و استفاده از 
واژگان محدود است. کودکانی که والدین آن ها از گفتار کودک-

1. Genetic approach
2. Child-directed speech

محور استفاده زیادی می کنند، رشد زبانی سریع تری را نسبت به 
سایر کودکان از خود نشان می دهند )رو، 2008(.

چامسکی درباره سرعتی که بچه ها بر زبان مسلط می شوند، 
اغراق کرده است. زبان کودکان در دو سال اول پس از آن که شروع 
و  )بانارد  است  قابل توجهی محدود  به طرز  به صحبت می کنند 
مجموعه  از  کم سن وسال  کودکان  مثال،  برای   .)2009 همکاران، 
که  را  آنچه  اغلب  و  می کنند  استفاده  آشنا  افعال  از  کوچکی 

بالفاصله شنیده اند، تکرار می کنند.

ارزشیابی
برخی شواهد که رویکرد نظری چامسکی را تأیید کرده قویًا حاکی 
از آن است که زبان منحصر به انسان است )برویک و همکاران، 
ژن های  شناسایی  به واسطه  همچنین  او  کلی  رویکرد   .)2013
به خصوص که روی فراگیری زبان تأثیر می گذارند، حمایت هایی 
مغز  از  خاصی  حیطه های  وجود  درنهایت،  می کند.  دریافت  را 
)به خصوص در نیمکره چپ( که به شدت با پردازش زبان مرتبط 
است  هماهنگ  چامسکی  کلی  رویکرد  با  است  شده  دانسته 

)برویک و همکاران، 2013(.
رویکرد چامسکی چه محدودیت هایی دارد؟ نخست، زبان های 
دنیا بسیار بیشتر از آن چیزی که چامسکی پیش بینی می کرد با 
یکدیگر تفاوت دارند. دوم، چامسکی هم اکنون پذیرفته است که 
دستور زبان جهانی به لحاظ دامنه بسیار محدود است و بنابراین 
اصول جهانی زبانی معدودی وجود دارند. این مورد تا حد زیادی 
نظریه اولیه او را تضعیف می کند. سوم، این نظر که چون داده های 
زبانی کودکان بسیار ضعیف است پس نمی تواند باعث فراگیری 
زبان شود، پشتیبانی های کمی دریافت کرده است. چهارم، چنانچه 
کریستینسن و چاتر )2008( عنوان کرده اند، ماهیت زبان احتمااًل 
غیرزبانی  شناختی  فرایندهای  انعکاس دهنده  مستقیم  طرزی  به 
احتمااًل  زبان ها  پنجم،  است.  توجه(  و  ادراک  مثال،  )برای  است 
دستوری  ساختارهای  که  دلیل  این  به  دستوری اند،  ساختار  دارای 
ارتباط انسانی را تسهیل می کند، نه به این دلیل که یک دستور 

زبان جهانی وجود دارد.

نظریهوورف
نظریه مشهور مربوط به رابطه متقابل بین زبان و فکر را بنجامین 
آتش4  از  پیش گیری  مسئول  او  کرد.  مطرح   )1956( وورف3  لی 

3. Benjamin Lee Whorf
4. Fire prevention officer
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مطالعه  به  تفننی  به صورت  که  بود  بیمه ای  شرکت  یک  در 
زبان شناسی می پرداخت. بر اساس فرضیه وورف1، زبان روی تفکر 
تأثیر می گذارد. آنچه اهمیت اساسی دارد مفهوم نسبیت زبانی2 
زبان معین فکر می کنند تحت  است )طریقی که گویندگان هر 

تأثیر زبانی هستند که صحبت می کنند(.
بگذارد  تأثیر  تفکر  بر  می تواند  متعددی  روش های  به  زبان 
)وولف و هولمز، 2011(. موضع قوی3 افراطی این است که تفاوت ها 
در زبان ها به ناچار به طرزی اجتناب ناپذیر باعث تفاوت ها در تفکر 
زبان  آن  اساس  بر  که  دارد  وجود  وسطی4  حد  موضع  می شوند. 
بر جنبه های خاصی از شناخت )همچون ادراک و حافظه( تأثیر 
برای  را  ترجیحاتی  است  ممکن  زبان ها  نهایت،  در  می گذارد. 
ترجیحات  این  چنانچه  اما  کنند؛  ایجاد  خاص  تفکر  روش های 
مفید نباشند، به راحتی حذف خواهند شد. همان گونه که خواهیم 
بر تفکر عمومًا  تأثیرات زبان  از آن است که  دید، شواهد حاکی 
تا حدودی ضعیف بوده و در صورت ضرورت به راحتی می توان بر 

آن ها غلبه کرد.

یافتهها
ما بحثمان را با ادراک آغاز می کنیم. ادراک کنندگان غالبًا ادراک 
مقوله ای5 دارند؛ برای آن ها تمایز بین محرک هایی که به دسته 
بندی های متفاوت تعلق دارند، راحت تر از تمایز بین محرک هایی 
است که به دسته بندی یکسانی تعلق دارند )به فصل 1 مراجعه 
این  می شود  فرض  که  است  این  مقوله ای  ادراک  ارتباط  شود(. 
و  ویناور  دارد.  بستگی  زبان  به  حدودی  تا  فرض  به  بنا  ادراک 
همکاران )2007( ادراک مقوله ای را در شرکت کنندگان روسی زبان 
و انگلیسی زبان بررسی کردند. آن ها از این واقعیت استفاده کردند 
که زبان روسی واژگان جداگانه ای برای آبی تیره6 و آبی کم رنگ7 
دارد. شرکت کنندگان باید تصمیم می گرفتند کدام یک از دو رنگ 
مورد آزمایش با sininy )آبی تیره که رنگ هدف بود( هماهنگ 
است. شرکت کنندگان روسی شواهد روشنی از ادراک مقوله ای از 
خود نشان دادند؛ آن ها به هنگام عامل پرت کننده حواس و نه یک 
انگلیسی زبان ها  sininy، سریع تر عمل کردند.  از  سایه متفاوت 

1. Whorfian hypothesis
2. Linguistic relativity
3. strong position
4. Intermediate position
5. Categorical perception
6. Dark blue (siniy)
7. Light blue (go/uboy)

)که تمام محرک ها را صرفًا به صورت »آبی« توصیف می کردند( 
این تأثیر را نشان ندادند. رابرسون و هانلی )2010( تصویری کلی 
ارائه  رنگ  پردازش  بر  زبان  تأثیرات  به  مربوط  پژوهش های  از 

می دهند.
کاساسانتو )2008( به این نکته اشاره کرد که انگلیسی زبان ها 
از استعاره های مرتبط با »فاصله8« استفاده می کنند تا مدت زمان 
طوالنی(.  جلسه  یک  مثال،  )برای  کنند  توصیف  را  رویداد  یک 
می کنند  استفاده  »مقدار«9  استعاره  از  یونانی زبان ها  بااین حال، 
معنی  به   ،synantisis pou diekese poli مثال،  )برای 
این  تأثیرات  کاساسانتو  می کشد«(.  طول  زیاد  که  »مالقاتی 
تکلیف  یک  در  کرد.  بررسی  تکلیف  دو  از  استفاده  با  را  تفاوت 
صفحه نمایش  طول  در  که  می دیدند  خط  یک  شرکت کنندگان 
یک  نقاشی  شرکت کنندگان  دیگر،  تکلیف  در  می شد.  »بزرگ« 
ظرف پر از مایع را می دیدند. آنها تخمین می زدند که امتداد خط 

یا پر شدن ظرف چقدر طول کشیده بود.
به صورت  انگلیسی زبان ها  که  کرد  فرض   )2008( کاساسانتو 
و  می کنند  فکر  زمان10  طول  به  مسافت  از  استفاده  با  طبیعی، 
بنابراین وقتی خط طوالنی بود تخمین های طوالنی تری می زدند. 
در مقابل یونانی زبان ها قرار داشتند که احتمااًل باید به شدت تحت 
تأثیر مقدار )مقدار پر شدن( و نه تحت تأثیر فاصله باشند. یافته ها 

بر این پیش بینی ها صحه گذاشتند.
انگلیسی  در  دویدن(  یا  مثال، جهیدن  )برای  شیوه حرکت11 
بارزتر از اسپانیولی ابراز می شود. در نتیجه، کرستن و همکارانش 
)2010( مطرح کردند که انگلیسی زبان ها احتمااًل باید در تکلیفی 
کردن  حرکت  شیوه  اساس  بر  جدید  متحرک  اشیاء  آن  در  که 
دسته بندی می شدند، بسیار بهتر از اسپانیولی زبان ها عمل کنند. 
سه-1  شکل  )به  می شد  پیش بینی  که  بودند  آن گونه  یافته ها 
مراجعه شود(، موردی که نشان می دهد زبان می تواند بر تفکر و 

عملکرد در تکالیف شناختی تأثیر بگذارد.

       

8. distance
9. Amount
10. duration
11. Manner of motion
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انگلیسی زبان های  توسط  درست  دسته بندی  درصد   .1 شکل 
بود  اشیایی  که شامل  تکلیفی  در  اسپانیولی زبان ها  و  تک زبانه 
که باید بر اساس روش حرکت دسته بندی می شدند. )برگرفته از 

کرستن و همکاران 2012، انجمن روان شناسی آمریکا(.

از اغراق کردن در خصوص تأثیر زبان بر تفکر اجتناب کنیم. 
به  آن ها  بگیرید.  نظر  در  را   )2009( همکارانش  و  لی  پژوهش 
تشکیل  معین  ماده  یک  از  که  دادند  را  اشیائی  شرکت کنندگان 
شیء  خود  بر  انگلیسی زبان ها  پالستیکی(.  همزن  )یک  می شد 
درحالی که  )پالستیک(،  آن  جنس  نه  داشتند،  تمرکز  )همزن( 

ماندارین زبان ها )چینی ها( و ژاپنی ها بر »جنس« تمرکز داشتند.
مذکور  تفاوت های  که  کرد  استدالل  چنین  می توان 
این  در  است؛  زبان  سه  ماهیت  در  تفاوت هایی  انعکاس دهنده 
صورت یافته های لی و همکاران )2009( با فرضیه وورف هماهنگ 
است. بااین حال، در آزمایش دیگر توسط لی و همکاران این گونه 
می کردند  اشاره  نکته  این  به  صرفًا  شرکت کنندگان  وقتی  نبود. 
می کردند  فکر  »شیء«  به عنوان  مختلف  اشیاء  به  احتمااًل  که 
ماندارین  انگلیسی،  گویندگان  بین  تفاوتی  به عنوان »جنس«،  یا 
بودند  تکلیف-ویژه1  بسیار  زبان  تأثیرات  نداشت.  وجود  ژاپنی  و 
پیش بینی  را  آن  وورف  فرضیه  که  بودند  آنی  از  کمتر  بسیار  و 

می کرد.
فرانک و همکاران )2008( قبیله پیراها )یکی از قبایلی که 
در آمازون زندگی می کنند( را بررسی کردند. این افراد هیچ واژه ای 
را برای کمیت های دقیق و شماره ندارند، حتی کلمه »یک« در 
می توانستند  پیراها  قبیله  مردم  بااین حال  ندارد.  وجود  آنها  زبان 
مسابقات کّمی دقیقی را حتی با تعداد زیادی از اشیاء انجام دهند. 
مع الوصف، عملکرد آنها زمانی که اطالعات مورد نیاز باید به خاطر 
عددی  تکالیف  برای  زبان  بنابراین،  نبود.  دقیق  می شد،  سپرده 

1. task-specific

رمزگردانی  برای  کارآمد  روشی  بااین حال،  نیست.  خاص ضروری 
است،  نیاز  مورد  حافظه  وقتی  بنابراین  می آورد،  فراهم  اطالعات 

عملکرد را تقویت می کند.

ارزشیابی
تأثیر  گوناگون  تکالیف  در  آن ها  عملکرد  بر  افراد  مادری  زبان 
تخمین  رنگ،  تمایز  همچون  تکالیفی  مثال،  )برای  می گذارد 
فضایی و دسته بندی(. وولف و هولمز )2011، ص 261( این تأثیر را 
به صورت زیر خالصه کردند: »ما هیچ تأیید تجربی بر این مفهوم 
که زبان درها را می بندد پیدا نکردیم، درحالی که زبان ممکن است 
برخی درها را باز کند.« برای مثال، زبان ممکن است حافظه را 
تقویت کند )فرانک و همکاران 2008( و ادراک مقوله ای را افزایش 

دهد )ویناور و همکاران 2007(.
زبان غالبًا بر تفکر تأثیر می گذارد. بااین حال، هیچ حمایتی 
کمی  پشتیبانی  یا  ندارد  وجود  وورف  فرضیه  قوی  نسخه  برای 
ضرورتًا  زبان  گفت  بتوان  آن  اساس  بر  که  دارد  وجود  آن  برای 
تفکر را تعیین می کند. در عوض، زبان باعث ایجاد گرایش هایی 
یا به خاطر سپردن اطالعات  افراد برای توجه کردن و ادراک  در 
به روش هایی خاص می شود. بااین حال، چنین گرایش هایی غالبًا 
تغییر  با  معمواًل  بنابراین  و  نیستند  ترجیحات2  از  بیش  چیزی 
الزامات تکلیف ناپدید می شوند )لی و همکاران 2009(. پیام اصلی 
این است که شواهد موجود صرفًا از نسخه نسبتًا ضعیف فرضیه 

وورف پشتیبانی می کنند.

فصلهایمربوطبهزبان
ما چهار مهارت زبانی اصلی داریم )گوش دادن به گفتار، خواندن، 
صحبت کردن و نوشتن(. شاید طبیعی تر آن باشد که فرض کنیم 
در کل، هر فرد معین مهارت های زبانی قوی یا ضعیف دارد. این 
فرض اغلب در رابطه با زبان اول افراد نادرست است )برای مثال، 
آنها  از  بسیاری  اما  می کنند  منسجم صحبت  و  روان  افراد  اکثر 
افراد،  با زبان دوم  در نوشتن مشکل دارند(. این فرض، در رابطه 
اشتباه تر است. یکی از نویسنده های اول کتاب حاضر تعطیالت 
تابستانی بسیاری را در فرانسه سپری کرده است و تقریبًا می تواند 
بااین حال، درک  را بخواند.  فرانسوی  روزنامه ها و رمان های ساده 
به طرزی زجرآور دشوار است و  او  برای  شفاهی فرانسوی سریع 

توانایی او در صحبت کردن فرانسوی بسیار ضعیف است.

2. preferences
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سه فصل این بخش از کتاب )فصل های 1، 2 و 3( بر چهار 
اساسی  فرایندهای  با   1 فصل  دارند.  تمرکز  زبان  اصلی  مهارت 
درگیر در خواندن و گوش دادن به کالم ارتباط دارد. در این فصل 
تأکید بر روشی است که خواننده ها و شنونده ها واژه های انفرادی 
را شناسایی و معنی آن را درک می کنند. همان گونه که خواهیم 
دید، مطالعه بیماران دچار آسیب مغزی فرایندهای پیچیده زیربنای 

خواندن و ادراک گفتار را تبیین کرده است.
فصل 2 عمدتًا با فرایندهایی سروکار دارد که با درک جمالت 
است.  درگیر  پیوسته(  هم  به  یا  منسجم  گفتار  یا  )متن  کالم  و 
بیشتر این فرایندها در متن و گفتار مشترک است. بخش مهمی 
ساختار  )درک  دستوری1  تحلیل  از  است  عبارت  جمله  درک  در 
استنباط های  ایجاد  از  است  عبارت  کالم  درک  جمله(.  دستوری 

متعدد و ایجاد مدل ذهنی مربوط به موقعیت توصیف شده.
دارد:  باقی مانده سروکار  اصلی  زبانی  توانایی  دو  با   3 فصل 

1. parsing

صحبت کردن و نوشتن. ما برای صحبت کردن به مراتب بیشتر 
که  می کند  کمک  مورد  این  می گذاریم.  وقت  نوشتن  از 
بیشتر  مراتب  به  گفتار  تولید  درباره  ما  چرا  دهد  توضیح 
از نوشتار اطالعات داریم. پژوهش ها درباره نوشتن تا همین 
در  با  که  بودند،  گرفته  قرار  غفلت  مورد  حدودی  تا  اواخر 
از  بسیاری  در  نوشتاری  مهارت های  اهمیت  گرفتن  نظر 

فرهنگ ها، بسیار تأسف برانگیز است.
یکدیگر  با  فصل  سه  این  در  بحث  مورد  فرایندهای 
وابستگی تنگاتنگی دارند. سخنرانان از فرایندهای شناختی 
استفاده می کنند تا بر آنچه می گویند نظارت داشته باشند. 
استفاده  زبان  تولید  فرایندهای  از  شنوندگان  این،  بر  عالوه 
چیزی  چه  بعداً  گوینده  که  کنند  پیش بینی  تا  می کنند 

خواهد گفت )پیکرینگ و گارد، 2007(.




