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علوم شناختی
ماهیت انسان چیست؟ ذهن 1چگونه کار میکند؟ آگاهی 2چیست؟ آیا در مغز "خود" 3وجود دارد؟
علوم شننختی  4راهنمای بزرگ جدیدی در مورد نظریهها و مسااا ل اصاالی در مهالعه وهن و م ز 5میباشااد.
نویسااانادگاان به وواااوح تووااای میدهند که چرا و چگونه هدف علوم شاااناختی درغ م ز به عنوان نظامی
محاسباتی 6است که به مدیریت بازنماییها 7میپردازد .آنها ریشه علوم شناختی را به دکارت 8مربوط میدانند-
که اسااتد ل کرد تمام دانش جهان خارج از طریق نوعی بازنمایی پالوده 9میشااود -و به بررساای نقش امروزی
هوش مصنوعی ،10محاسبات ،روانشناسی ،11زبانشناسی 12و علوم اعصاب 13میپردازند.
در سااراساار کتاب ،بخشهای اصاالی سااازنده علوم شااناختی به ووااوح شاارح داده میشااوند :ادراغ،14
حافظه ،15توجه ،16هیجان ،17زبان ،18کنترل حرکت ،یادگیری ،فهم و دیگر پدیدههای مهم وهنی .علوم شختی
 مقدمه واو و مشترکی از موووع ارا ه مینماید
 نخساااتین کتااب درسااای اسااات که همه رشاااتههای مختلف این علم جدید را در یک نگرش واحد
گردآوری میکند
 شامل تصاویر و مثالهای بسیاری جهت راهنمایی دانشپژوهان میباشد.
دنیل کالک 19اساتاد فلسافه در دانشگاه ویلیام پاترسون در نیوجرسی ،20ایا ت متحده و وابسته به مرکز راجرز
علوم شاناختی 21میباشد .او مجموعه فالسفه وادسورت 22را پایهگذاری نمود و ویراستار مجموعه ک تبختنه
فلسفه النگمن 23میباشد.
ویلیام هیرشن 24ر یس گروه آموزشی فلسفه در کالج المهرست ایلینوی ،25ایا ت متحده است.
پیت مندیک 26دانشاایار فلساافه و هماهن
نیوجرسی ،ایا ت متحده است.

کننده آزمایشااگاه علوم شااناختی در دانشااگاه ویلیام پاترسااون در

جاناتان واسکان 27استادیار برنامه علم اعصاب ،دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شامپاین ،28ایا ت متحده است.
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 دورههای سهوح پایین و متوسط فلسفه 5هستند.
گروههای آموزشی اصلی که اکنون این دورهها را ارا ه میدهند ،عبارتند از:
 روانشناسی


زیستشناسی6



انسانشناسی7

 فلسفه

یکی از تفاوتهای اصالی بین علوم شختی قدمقهای بر ذهن و قغز و کتابهای موجود این است که این
کتااب ،درسنااماهای برای رشاااتاه جدید علوم شاااناختی و نه مجموعهای از مقدمههای مختصااار برای دوره
میانرشااتهای قدیمی در روانشااناساای ،هوش مصاانوعی ،فلساافه و غیر آن اساات .یک سااازمان سااه پایه با
علوم رایانه8

5
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PET scan of neurophysiology
stimulus-response techniquues
3 conceptual analysis
4 intuition
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پیشگفتار مؤلفین

پیشگفتار مؤلفان
ما این کتاب را علوم شنختی قدمقهای بر ذهن و قغز نام نهادیم زیرا تمرکز ما بر مسا ل بنیادی و صری رشته
جدید علوم شاناختی میباشاد .چنین رشاته تحقیقی با پذیرش مجموعهای از مسااا ل و روشهای توافق شده
برای حل آنها در عین گساتردگی آن مساا ل و روشها به صاورت یکپارچه شاکل گرفته اسات .علوم شناختی
ابزارهای بسیار بزرگی از روشهای حل مسئله ،از پت اسکن فیزیولوژی اعصاب ،1تا روشهای محرغ-پاسخ2
ِ
روانشناسی ،تا تجزیه و تحلیلهای مفهومی 3فلسفه را در اختیار گرفته است.
یکی از کارهایی که کتاب ما انجام میدهد این اسات که رشتههای فرعی علوم شناختی را در بیان و ارا ه راه
پ
حل برای این مساا ل اسااسای به روشای تقریبا یکپارچه گرد هم میآورد .متفکران عالقهمند به حل مسا ل به
اینکه کدام رشااته روشهای حل آن مشااکل را ارا ه نمودهاند توجه نمیکنند ،بلکه آنها از شا ّام 4خود در انتخاب
بهترین روش اسااتفاده میکنند .اگر علوم شااناختی بخواهد به صااورت یک رشااته شااکوفا شااود ،باید ارتباطی
طبیعی با مسا ل بنیادین آن وجود داشته باشد.
علوم شننختی قدمقهای بر ذهن و قغز برای سااهوح با ی دورههای آموزشااای مقهع کارشااناسااای در
دانشاگاههایی که نیاز دارند دانشاجویان پیش از ترکیب رشتهها در مقاطع ارشد علوم شناختی ،واحدهایی را در
رشااتههای تشااکیلدهنده علوم شااناختی بگذرانند ،مناسااب اساات .انواع کالسهایی که میتوانند از این کتاب
استفاده کنند شامل:
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رشاااتاههای موجود ،هدف ،قدرت و ساااودمندی علوم شاااناختی را به عنوان یک رشاااته تباه میکند .به جای
اختصااا فصاالهایی به رشااتههای متنوع سااازنده ،ما فصاالها را به ظرفیتهای وهنی پایهای مانند درغ،
حافظه ،عمل و زبان اختصاا میدهیم و اطالعات ترکیبی از هر یک از رشتهها را در فصلها ارا ه مینماییم.
مادل یکپارچه ،مدل دانش جمع  1میباشاااد .این موواااوع به معنای ِاعمال تکنیکها ،روشها و نگرشهای
مختلف به مسا ل مشابه به صورت متوالی میباشد ،یعنی به نحوی منسجم و یکپارچه.
همساااو با این ت ییرات ،ت ییری در مخاطبان کتاب درسااای ،همراه با افزایش چشااامگیر در مخاطبان علوم
اعصاااب به وجود آمده بود– که شاااهد جمعیت عظیم شاارکتکننده در جلسااه علوم اعصاااب -با  07،777نفر در
بزرگترین کنفرانس حرفهای در کشاور بوده اسات .برای اوعان این واقعیت هر فصل را با بخشهایی در رابهه با
کالبدشاناساای اعصاااب 2و فیزیولوژی اعصااب ،3و به دنبال آن با بخشهایی در مورد عصاابروانشااناساای 4و
عصاابرایانشاای آغاز میکنیم .به عبارتی ،به م ز اجازه میدهیم که خود بتواند چارچوب سااازماندهنده برای
اطالعات مرتبط متنوع از زوایای مختلف باشد.
گاذشاااتاه از این نوع د یال ،ماا پرداختن باه مساااا ال عینیتر و حرکات به ساااوی مساااا ل انتزاعیتر را
ترجی میدهیم ،بیشاتر به این خاطر که مسا ل انتزاعی ناشی از مشکالتی است که در تحلیل مسا ل عینیتر به
وجود میآیند ،و نیز به این دلیل که تجربه ما در آموزش علوم شاناختی نشان میدهد یادگیری با این روش برای
دانشااجویان آسااانتر میباشااد .در چارچوب کنونی ،شااش رشااته سااازنده میتوانند از عینی به انتزاعی به این
صورت مرتب شوند :علوم اعصاب ،روانشناسی ،عصبرایانشی و هوش مصنوعی ،زبانشناسی و فلسفه.
علوم شختی قدمقهای بر ذهن و قغز تنها مجموعهای از موووعات درست ارا ه شده با ترتیب درست در
ساه درست که میتواند برای آشنایی همه دانشجویان با علوم شناختی استفاده شود ،نیست– گرچه امیدواریم
اینگونه باشاد .این کتاب الگوی جدید اثرگذاری اسات و در حال حاوار ،در طول چهار سال گذشته در زمان
نگارش ،با موفقیت بسایار ،در مسسسات به کار گرفته شده است– تا جایی که نه تنها گروههای آموزشی دیگر در
دانشگاههای ما آن را به عنوان بخشی از برنامه درسی خود تصویب کردهاند ،بلکه دانشگاههای دیگر نیز به دنبال
پیادهسازی مدل مشابه میباشند.
ما از همه افرادی که در این طرح مشااارکت نمودند تشااکر مینماییم ،به ویژه :جی لومبارد ،ملیندا کمپبل،
پت چرچلند ،ریک گراش ،برایان کیلی ،پورتیا ایورسن ،توماس نتسو س ،جان سرل ،وی .اس .راماچاندران،
جو ل تامپسون ،ریچارد ولهیم ،جوزف سالرنو ،آستین بورکا ،دنیل دنت و جاکو هینتیکا .ویلیام هیرشن و دنیل
کالک از بساایاری از بیمارانی که با آنها کار کردهایم و نمیتوانیم آنها را یک به یک نام ببر یم ،به ویژه ای ای ،ال
بی ،دی اس ،آر یو و  04کودغ شااجاع که در برخی از پژوهشهای نام برده در فصاال  1شاارکت نمودند و نیز
والدین آنها تشاکر میکنند .همچنین از تونی بروس ،ویراساتار خود در راتلج ،برای تشویق ،پیشبینی و صبر او
سپاسگزاریم.
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این کتاب توسااط دنیل کالک و ویلیام هیرشاان در  6999تألیف و آغاز شااد .کالک و هیرشاان ،در تابسااتان
 0777از جااناتان واساااکان و پیتر مندیک برای پیوساااتن به طرح دعوت نمودند .نگارش بخشهای مختلف به
نحوی است که در ادامه میآید.
جاناتان واساکان بخشهای زیر و تمام زیربخشهای وابسته به آن (به جز کادرهای متنی) را نوشته است:
0 .0 .6-6 .0 .6؛ 0 .0 .6؛ .7 .0 .6 -6 .0 .6؛ 0 .1 .0 .6 -6 .1 .0 .6؛ 1 .0 -0 .0؛ ( 0 .7 -6 .7به جز
0 .6 .6 .0 .7؛ 0 .0 .6 .0 .7؛ )0 .6 .0 .7؛  7 .7 .0 -0 .7 .0و کادر متنی در زبان تفکر و کادر مساائله در
فصاال  .7بخشهای 6 .6؛ .0 .0؛ 0 .0؛ 0 .6 .6 .0 .7؛ 0 .0 .6 .0 .7؛  6 .0 .0 .7توسااط واسااکان و کالک
و/یا هیرشن نوشته شده است.
پیتر مندیک بخشهای زیر و تمام زیربخشهای وابساته به آن را نوشته است7 .6 :؛  0 .0تا 0 .0؛ 9 .0؛
7 .7؛ 0 .0 .1؛  0 .0در فلسفه زبان،؛ 6 .0 .4؛ 0 .0 .4؛  0 .0 .4تا  .7 .0 .4عالوه بر آن ،مندیک کادرهای
متنی که در ادامه میآیند را نوشته است :چرخش وهنی و تصویرسازی وهنی؛ م الهه آدمک ،ارزیابی شکاکیت
دکارتی؛ نقد پوپر از تأیید؛ تعیین سااخت و محکم .بخشهای 4 .0؛ 9 .0؛ 7 .1؛  6 .0 .4توسااط مندیک و
کالک و/یا هیرشن نوشته شدند.
تمام بخشهای دیگر توسط کالک و/یا هیرشن نوشته شدند.

مقدمه

introspective philosophy
interdisciplinary

3
4

science of cognition
natural philosophy

1
2

19
مقدمه

مقدمه
علوم شاناختی ،همانگونه که از نام آن برمیآید ،به صاورت گسترده به عنوان علم شناخت 1تعریف میشود .این
علم ،در ساااالهای اخیر از طریق کار مشاااترغ روانشاااناساااان ،دانشااامندان اعصااااب ،دانشااامندان رایانه،
انساانشاناسان ،فالسفه و زبانشناسانی که پژوهشهای ترکیبی آنها در این رشتهها به الگوی جدید قدرتمندی
برای یکی کردن مهالعه وهن/م ز انجامید ،ظهور یافت.
این نوع پیشاارفت به ندرت جدید اساات و سااوابق تاریخی بزرگ بساایاری دارد .به عنوان مثال ،فیزیک در
نتیجه تلفیق مشااترغ روشهایی از آنچه "فلساافه طبیعی" 2نامیده شااد با ریاواایات ،به همراه دیگر رشااتههای
متنوع شااکل گرفت .روانشااناساای در نتیجه تلفیق مشااترغ آنچه پس از آن "فلساافه دروننگر" 3نامیده شااد با
زیسااتشااناساای و رشااتههای مختلف دیگر ظهور یافت .علوم رایانه از منهق ،ریاواایات ،نظریه ماشااینها و
مهندساای بروز پیدا کرد .نمونههای بیشااتر دیگری نیز وجود دارند .در هر مورد ،رشااته در حال ظهور به تلفیق
دانش و روشهایی در قالب یک کتاب منسااجم و یکپارچه نیاز داشاات .این چیزی اساات که علوم شننختی
قدمقهای بر ذهن و قغز برای آن طراحی شده است.
از  6997سااهوح درغ حاصاال از علوم شااناختی ،الگوهای رشااتههای ساانتی را ساارنگون نموده و جامعه
دانشااگاهی را به صااورت طوفانی در بر گرفته اساات .دورههای آموزشاای شااروع به شااکوفا شاادن در همه جا
نمودهاند -در گروههای آموزشای روانشاناسای ،زیساتشاناسای ،انساانشناسی ،علوم اعصاب ،علوم رایانه،
فلساافه ،زبانشااناساای– که نشااان میدهد علوم شااناختی به عنوان حوزه برتر برای مهالعه درغ ،زبان ،توجه،
حافظه ،کنترل حرکت ،احسااساات و آ گاهی میباشاد .این همه تا حدودی نوعی شااگفتی محسااوب میشد.
"میانرشاتهای" 4آمده بود که کمی بیش از یک شعار رایج در میان مدیران کالج بود .عبارتهای کلیشهای مانند
"دانش در کال برنااماه درسااای" ،ناه برای مدیرانی که آنها را تأیید میکردند بلکه برای اساااتادانی که باید آنها را
آموزش میدادناد ،باه معنی انبوهی از جریانات بیاهمیت بدون هیچ ارتباط واقعی با یکدیگر بودند .بنابراین به
نظر نمیرساید هیچکس متوجه پیشرفت حیرتانگیز شده باشد تا ناگهان پیشرفتها به نقههای رسید که همه را
خیره کرد :چیزی واقعی! به جز علوم شااناختی رشااته دیگری به آن اندازه "میانرشااتهای" نبود ،چراکه تولد یک
پ
رشاااتاه مشاااترغ واقعاا جادیاد بود .این رشاااتاه در عین اینکاه فااقد همه نقاط واااعف بود ،از تمام مزایای
معرفتشناختی و آموزشی یک رویکرد مشترغ برخوردار بود.
همه اینها ممکن اسات تا حدی به تووای اینکه چرا چنین حمایت گسترده و بیسابقهای از علوم شناختی
پ
در کالجها و دانشگاههای سراسر ایا ت متحده وجود دارد ،کمک نماید .در واقع ،تقریبا پرواو است که اگر
میخواهید منابع مالی جدید– برای برنامهها ،مراتب دانشگاهی ،کالسها ،آزمایشگاهها و غیره -دریافت کنید،
علوم شاااناختی یک شااارطبندی مهمئن میباشاااد .ولی این حتی نقهه شاااروعی برای تووااای درغ انقالبی
سازوکارهای وهن/م ز که هسته علوم شناختی را تشکیل میدهد ،هم نیست.

