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دربارهی نویسنده

دربارهی نویسنده
دکتر ایچ ویند کولز 7استادیار دانشگاه فلوریدا در رشتهی زبانشناسی است .وی در
سااال  3770دکترای خود را در رشااتهی علومشااناختی و زبانشااناساای از دانشااگاه
کالیفرنیا ساندیگو دریافت کرد و پژوهشاگر حوزهی روانشااناسی تجربی در کنار
استاد الن گارنهام 2در دانشگاه ساسکس بوده است .بخش اصلی پژوهشهای وی
دربارهی نقش گفتمان و ساااخت اع ع در درم مطل نوشااتاری و تولید گفتاری
جملههاسااات .وی در پژوهشهای خود از روشهای تحقیق متنوع مانند ردیابی
چشاام و پتانساای های مغزی رویدادمحور برای بررساای روشهای ارجاعدهی و
جملهسازی گویشوران زبان استفاده میکند .دکتر کولز در هر دو حوزهی پژوهش و
آموزش فعال است ،او در سال  ،3778جایزهی آموزگار سال را از کالج هنرها و علوم
لیبرال دانشگاه فلوریدا دریافت کرد .مطالعات و تجربهی دکتر کولز در روانشناسی،
زبانشناسی ،علومشناختی و علوماعصاب ،وی را در عیف موج نوی پژوهشگرانی
قرار داده است که در حوزهی روان شناسیزبان با استفاده از روشهای مختلف و از
زوایای گوناگون پژوهش میکنند.
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الزم باه ذکر اسااات کاه در تهیهی این کتاب از یاری چند تن از دانشاااجویانم
بهرهمند شادهام که باید بهعور ویژه از اعظم فیضمحمدپور و سانییان پارم 1برای
کمکشاااان در گردآوری ارجاعات و پیگیری پژوهشهای دیگر این حوزه و نیز از
اعضاای آزمایشاگاه زبان و شناخت و نیز گروه ع قمند به مسا مغز و شناخت
دانشااگاه فلوریدا بهدلی بحثهای کام و جال در بساایاری از موضااوعات این
کتاب تشکر کنم.
خوشاقبالی دیگر من این بود که چند تن از کارشناسان حوزهی روانشناسیزبان
دربارهی برخی از فصااول این کتاب اظهارنظر سااازنده داشااتند .بنابراین از ایدیس
کان ،0جیمی رایلی 1و رابین تامسن 1بهدلی این اظهارنظرها ،پیشنهادهای سودمند
و اص حاتشان تشکر میکنم .البته ،هر ایرادی در این کتاب ،بر عهدهی من است.
در پایان از ازمی کولز ،2به خاعر اظهارنظر و پیشاانهادهای کارشااناسااانهاش
 باوجوداینکه وی از متخصصصا ای ووز بهشمار نمیرود -و حمایت و تشویقهمه جانبهاش قدردانی میکنم.
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پیشگفتار نویسنده
کتاب پیشرو تا انتشاار فرآیندی عوالنی را پشات سر گذاشته و نه یک یا دو ،بلکه
ساه ویراساتار داشاته است .بنابراین ،نخست ،باید از فی الفلین ،7و بعد از شری
سااوساامن 0و ننساای هی  0بهخاعر یاری ،تشااویق و صاابر بیپایانشااان در حق
نویسندهای تازهکار قدردانی کنم.

مطالعات میانرشتهای از رویکردهای جدید علمی هستند که به علت پیچیدگی
مساا و پدیدهها بهوجود آمدهاند .پیچیدگی انساان و بهتبع آن زبان ،موج شده
اسااات رویکردهاای میان رشاااتهای متفاوتی برای مطالعهی زبان ایجاد شاااود که
روانشااناس ای زبان یکی از آنهاساات .پیدایش روانشااناساای زبان با فعالیتهای
ارزشامند نوام چامسکی 7و جورج میلر 0و نیز ایجاد تحول در روانشناسی رخ داد.
آنها باعث تغییر دیدگاه از رفتارگرایی به شااناختی شاادند .ازآنجاکه در دههی اخیر
توجه زیادی به مطالعات میانرشاتهای شاده اسات ،بسیاری از زبانشناسان برای
کشاااف قاواعااد و عواما مؤثر در فراگیری زبااانی بااه تحقیق و بررسااایهااای
روانشااناختی زبان پرداختهاند .بهدلی تفاوتهای ساااختاری موجود در زبانها،
الزم اسات این بررسایها در زبان های مختلف انجام شود .بنابراین ،وجود منابع و
کتابهایی با مبانی نظری ضااروری برای پژوهش در روانشااناساایزبان ،میتواند
راهگشایی کارآمد در انجام پژوهشها باشد.
یکی از محورهای اصاالی این کتاب که از امتیازهای اصاالی آن نساابتبه سااایر
کتاابهاای ترجماهشاااده در این حوزه اسااات ،پرداختن به روشهای پژوهش در
روانشناسیزبان است .مطالعهی روشهای مختلف پژوهش در این زمینه میتواند
ضااامن درم بهتر پیچیادگیهاای موجود در مطالعات ،خواننده را با انواع روشها
آشاانا سااازد .ازآنجاکه این کتاب دارای مطال ضااروری و درعینحال قاب فهمی
اسات ،امیدوارم بتواند ضامن آشانایی دانشجویان رشتههای مختلف زبانشناسی،
Noam Chomsky
George Miller
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سخن مترجم
اثر حااضااار ترجمهی کتاب « ،»Pyscholinguistics 101تألیف خانم «ایچویند
کولز» اسات .وی در حال حاضار دانشیار زبانشناسی دانشگاه فلوریداست که در
میانرشتهای روانشناسیزبان به ویژه حوزههای درم و بیان زبان ،پردازش جملهها
و ردگیری حرکات چشم به تحقیق میپردازد.

گفتاردرمانی ،روانشااناساای و  ...با ابعاد و جنبههای مختلف این حوزه ،زمینهی
الزم برای انجام این گونه پژوهشها در زبانفارسی را فراهم سازد.
بر خود الزم میدانم ضاامن تشااکر از جناب آقای دکتر عاصاای ،ر یس محترم
پژوهشاکدهی زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که شرایط
انجام مطالعه و پژوهش در این حوزه را برای بنده فراهم ساختند ،از ویراستار محترم
کتاب آقای مهدی قبادی که زحمت فراوانی متقب شدند و نیز آقای امیر احمدی،
مدیر محترم نشار نویسه پارسی و همکاران ایشان که ت شهای فراوانی برای چاپ
و نشر این اثر برعهده داشتند ،سپاسگزاری کنم.
دکتر حور یه احدی
اسفند 5899
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