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Abstract 

The discussion about the formation of human`s conceptual and cognitive system has been 

ongoing throughout history and different theories have been presented in this regard. Among 

the theories that have been advanced during the last 3 decades, there are some well-known 

viewpoints that emphasize the role of human embedded information processing in the 

formation of conceptual and cognitive processes. It is believed that cognition is grounded and 

cognitive processing depends on the environment on the one hand and the bodily sensory- 

motor system on the other. Our aim in this article is to review some theories of knowledge 

acquisition in cognitive psychology and cognitive science as well as modality-specific and 

the so called amodal systems of knowledge representation in the mind.  

Keywords: Representation, Embodiment, Modality-Specific Representative Systems, 

Amodal Representative Systems, Grounded Cognition  
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 چکیده

های باره نظریّه گیریِ نظام مفهومی و شناختیِ انسان، همواره در طول تاریخ در جریان بوده و دراینبحث دربارۀ چگونگی شکل

بودن نظام هایی هستند که بر دخیلاند، نظرّیهکه در سه دهۀ اخیر مطرح گشتههایی ازجمله نظریّه. شده است گوناگونی هم ارائه

مند است، به این معنا که گیریِ نظام مفهومی و شناختی تأکیددارند و بر این باورند که شناخت، پایهحرکتی انسان در شکل_حسّی

گونه نیست که در مغز نقش دارند و این( هاشناخته)نش حرکتی او در بازنماییِ دا_کالبد و جسم انسان و در واقع همان نظام حسّی

های پژوهی و اشاره به نظامهای کسب دانش در علم شناختْایم با بررسی نظریّهدر این مقاله، کوشیده. شناخت، غیر کالبدی باشد

مند پرداخته و نظریّۀ شناخت پایههای مفهومی به ها در بازنماییکالبدی و غیر کالبدی بازنماییِ دانش و نیز چگونگی کارکرد آن

تری از این مفهوم در اختیار داشته پژوهیِ امروز نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتر و دقیقخاستگاه و نیز جایگاه آن را در علم شناختْ

 . باشیم

 مندناختِ پایههای بازنمایی غیر کالبدی، شهای بازنمایی کالبدی، نظامآگینی، نظامبازنمایی، جسم :هاواژه کلید
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     75      و همکاران فاطمه شفیعی

 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 سرآغاز. 1

نظام مفهومی انسان، دربرگیرندۀ دانش و معرفتی است 

های شناختی او از که احتماالً زیرساختِ همۀ فعّالیّت

تا . دهدقبیل ادراک، حافظه، زبان و تفکّر را تشکیل می

گیریِ حدود سه یا چهار دهۀ پیش، چگونگی شکل

یا سازوکاری به  نظام معرفت در انسان، بر مبنای فرآیند

ی به  شد و چندان توجّهتبیین و تفسیر می ،1نام بازنمایی

های اختصاصیِ بسا مستقیمِ سیستم نقش فعّال و چه

امّا، . آمدگیری به عمل نمیادراکی در این شکل_حسّی

 2گران ازجمله بارسالوهای اخیر، برخی پژوهشدر سال

 4و جانسون 3و لیکاف( 4662، 4669، 1333)

اند که شناخت اساساً مطرح کرده( 1333، 1326)

به این معنا که پردازش : است( 6پیکرینه) 5آگینجسم

های حسّی و سطوح باالترِ مغزی، ریشه در تجربه

گران، وجود از این رو، این پژوهش. حرکتی انسان دارد

چارچوبِ مبتنی بر تجربۀ حسّی و حرکتی را برای 

 7مندبه شناختِ پایه دانند و از آن،درک ذهن الزم می

های بر اساس نظریّه(. 4662بارسالو، )کنند یاد می

آگین، پردازش اطاّلعات دربارۀ هر چیزی، تحت جسم

حرکتیِ _تأثیر و گاهی حتّی وابسته به منابع حسّی

-گیرد، یعنی همان چیزی که نظامموجود زنده قرار می

-می نامیده( هاشناخته)بازنماییِ دانش  8هایِ کالبدیِ

در نوشتار پیشِ رو قصد آن داریم که نگاهی به . شوند

بازنماییِ دانش  9های کالبدی و نیز غیرکالبدیِاین نظام

که وابسته به نمادهای صوری است، داشته ( هاشناخته)

های هر یک را بررسی نماییم و از این باشیم، ویژگی

                                                           
1- Representation  

2- Barsalou  

3- Lakoff  
4- Johnson    

5- Embodied   
است که در کتاب زیباشناسی سخن  "پیکرینگی"رفته از واژۀ واژۀ پیکرینه، برگ - 6

رسد معادل مناسبی برای واژۀ به کار رفته است و به نظر می 94 ، بیان، صفحۀ(1)پارسی 

embodiment باشد. 
7- Grounded Cognition 
8- Modality-specific 
9- Amodal 

هایی که این دو نظام با خود رهگذر، به انواع بازنمایی

ها با نظریۀ شناختِ آورند و به ارتباط آنه همراه میب

 .آگین نیز اشاره کنیمجسم

در علم ( هاشناخته)های کسب دانش نظریّه. 2

 پژوهیشناختْ

نظام مفهومی، شامل دانش و معرفت افراد از جهان 

یا ( هاشناخته)در تعریف عام، منظور از دانش . است

شر برای زندگی معرفت، مجموعۀ اطاّلعاتی است که ب

، (هاشناخته)دانش . بردها بهره میخود از آن

های شناخت و دربرگیرندۀ تمامیِ انواع، مراحل و جنبه

ترین معنای خود است که از طریق آگاهی در عام

 . شودتجربه یا آموزش، کشف یا آموخته می

های مربوط به معرفت، واحد بنیادین، تر نظریّهدر بیش 

شود که خود، موضوعی قابل بحث مفهوم منظور می

گیری مفهوم بحث دربارۀ ساختار، نقش و شکل. است

از زمان افالطون تا به امروز ادامه داشته و دانشمندان 

. اندپژوهی نیز امروزه آن را ادامه دادهعلم شناختْ

افالطونیان بر این باور بودند که مفاهیم، به طور مستقل 

که پیروان فلسفۀ ، در حالیها وجود دارندو آزاد از ذهن

نگر، اعتقاد داشتند که مفاهیم، در حقیقت، بیان طبیعت

از این . روابط علّت و معلولی میان جهان و ذهن هستند

دو دیدگاه، مسألۀ اصلی، چگونگی تبیین رابطۀ مفهوم 

 . های جهان عینی استبا پدیده( ای ذهنیمقوله)

ان، بر جنبۀ شناسپژوهان و روانبسیاری از شناختْ 

اند و ساختار، صورت شناختی این ارتباط تمرکز کرده

های مفهومی را مورد ارزیابی قرار و محتوای بازنمایی

ها مفهوم را به داشتن اطاّلعات دربارۀ آن. اندداده

ها، نباتات، های خاصّی، مانند پرندگان، خوردنیمقوله

ال، برای مث. انداثاث، جانوران و غیره تعریف نموده

دربارۀ مفهوم پرنده، بازنمونِ داشتن ( هاشناخته)دانش 

های بدنی، رفتاری و اطاّلعات دربارۀ ویژگی

از سوی . های عناصر مربوط به آن خواهد بود خاستگاه
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 پژوهیشناسیِ شناختی و شناخت آگینی در روانبحثی دربارۀ بازنمایی و جسم      08

 77-59 ،1957 بهار ،1، شماره مپنجسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

دیگر، شناخت نیز به تعبیری، عبارت از فرآیند یا کنش 

های ذهنی فراگیریِ دانش و فهم از طریق تجربه و حس

، در (هاشناخته)دانش . اد شده استگوناگون، قلمد

. سراسر طیف شناختی، از نقشی مرکزی برخوردار است

، (هاشناخته)محیط، دانش ( برخط) 1در پردازش آنیِ

-هم. بندی و استنتاج استکنندۀ ادراک، مقولههدایت

 2، در پردازش برون خطِّ(هاشناخته)چنین، دانش 

محتوای  هایی که در لحظه، حاضر نیستند،موقعیّت

عنوان زیربنایِ معانیِ کند و بهحافظه را بازسازی می

-های دستکند و بازنماییهای زبانی عمل میعبارت

از آنجا که . سازدشده در اندیشه را آماده میکاری

، نقش مهمی در نظام شناختی دارد، (هاشناخته)دانش 

های بسیاری دربارۀ آن و چگونگی بازنمایی آن،  نظریه

-دانشی که در حافظۀ بشری ذخیره می. اند دشدهپیشنها

دهد، ای را شکل میایِ بسیار گستردهشود، پایگاه داده

امّا ظرفیت آن برای گستردگی هنوز تشخّص نشده 

ها در ترین پرسشترین و مهمحال، جالب بااین. است

که به وسعت ای، به جای اینارتباط با این پایگاه داده

اند د، این نکته را مدّ نظر قرار دادهاطاّلعات آن بپردازن

گردد و که چه نوع اطاّلعاتی در حافظه ذخیره می

-دهی شده و بازیافته میچگونه این اطاّلعات، سازمان

های رایج معناشناختیِ حافظه، دانش مدل. شوند

را به دودستۀ دانش مفهومی و دانش ( هاشناخته)

مفهومی،  های دانشدر مدل. کنندارتباطی تقسیم می

فرض بر این است که مفاهیم، واحدهای بنیادین 

ها و رویدادها بر آن دهند و پدیدهشناخت را تشکیل می

-یابیِ مقولهشوند و موجب سازماناساس بازنمایانده می

(. 461، ص 4662، 4ویو کان 3کوهن)گردند ها می

به سخن دیگر، مفاهیمی که در حافظۀ معناییِ (. 461

                                                           
1- On-line 

2- Off-line 

3- Cohen  
4- Conway 

شوند، سنگ زیربنای شناخت میداری بلندمدّت نگه

دهندۀ شوند و از آنجا که شکلبشری محسوب می

-های انتزاعی هستند، پایهمعنای اشیا و رویدادها و ایده

ریزی عمل، زبان و ها، برنامهای برای بازشناسیِ پدیده

 (.4614، 6و پِلورمولر 5کِیفِر)آیند تفکّر به شمار می

ش اطاّلعات نیز نقش عالوه بر این، مفاهیم در پرداز 

-نمایند، چراکه به پیوندِ درک، یعنی جمعمهمّی ایفا می

آوری اطاّلعات از محیط و عمل، یعنی نشر اطاّلعات 

مفاهیم، اجزای اصلی و . کننددر محیط، کمک می

ضروری معنای کلمه را نیز شکل داده و به این طریق، 

-دانش معنایی را برای درک ارتباط کالمی آماده می

ای های مفهومیمنظور از دانش معنایی، بازنمایی. ازندس

-مند به واژگان، اجزای معنادار آناست که به طور نظام

 های متشکل از چند واژه، پیوند خوردهها، یا ساخت

این نکته در میان همگان به خوبی پذیرفته شده . است

های حسّی ای از تجربهاست که مفاهیم، بازیابیِ فشرده

در . اندبندی شدهما از محیط هستند که مقوله و حرکتی

های مربوط به اشیا، رویدادها حقیقت، مفاهیم، به مقوله

های ها اشاره دارند و به این ترتیب، بازنمایییا ایده

دهند های خاص را تعمیم میها و موقعیّتمفهومیِ نمونه

ها، با چیزهای مورد اشاره در و ما در این بازنمایی

از این رو، مفاهیم در حافظۀ . شویمواجه میگذشته م

معنایی، از این نظر که خاصّ زمان یا مکان نیستند، 

 (.4614کِیفِر و پِلورمولر، )آیند انتزاعی به شمار می
 های مفهومیبازنمایی 2. 1

با وجود توافق همگانی بر محتوای مفاهیم، بحث ماهیّت 

کِیفِر و )های مفهومی، همچنان، مطرح است بازنمایی

مسألۀ بازنمایی، از جمله مسائل (. 4614پِلورمولر، 

اصلی و مرکزی در مطالعۀ حافظه و در کل، شناخت، به 

که دانش های مربوط به اینپرسش. آیدشمار می

                                                           
5- Keifer 
6- Pulvermuler 
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     01      و همکاران فاطمه شفیعی

 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

-شده و به کار گرفته می چه گونه ذخیره( هاشناخته)

. های شناخت واردشده استشود، در تمامی جنبه

این مفهوم، یا شاید هم به دلیل آن، بودن رغم مرکزی به

-مسائل مربوط به ماهیّت بازنمایی، در زمرۀ بحث

های شناخت ترین جنبهبرانگیزترین و گاه مبهم

پژوه، تر دانشمندان شناختْبرای بیش. اند قرارگرفته

ای که در آن، نظامی پژوهیحتّی تصوّر روشِ شناختْ

ه دور از انتظار از بازنمایی، نقشی اصلی ایفا ننماید، ب

امّا در میان همین دانشمندان که نقش مهمی . است

-اند، بحثمفهوم بازنمایی را در نظام شناختی پذیرفته

های عمیقی در باب چیستیِ دقیق ماهیت بازنمایی 

 :درگرفته است

یا  1ای استبازنمایی چیست؟ آیا بازنمایی، گزاره 

ارد یا ؟ اصالً آیا یک نوع بازنمایی وجود د2تمثیلی

چندین نوع؟ اطاّلعات مربوط به حافظه، چه هستند؟ 

ای شود، به گونهداری میآیا دانشی که در حافظه نگه

گردد که اطّالعات مرتبط، باهم، ذخیره بندی میسازمان

های که این ذخیره، به شکل بستهشوند؟ یا اینمی

، 5و نورمن 4رومِلهارت)پذیرد صورت می 3خودآیند

  ؟(1، ص 1329

از یک منظر، شاید بتوان گفت بازنمایی چیزی است  

گیرد، یعنی نوعی که به جای چیز دیگری قرار می

؛ به عبارت دیگر، بازنمایی، مدلی از چیزی 6نگاشت

در این میان، الزم است بین . شوداست که بازنماییده می

تفاوت  8و جهان بازنماییده 7دو مفهوم جهان بازنماینده

بازنماینده باید تا حدّی، برخی  جهان. تفاوت قائل شویم

 9پامر. های جهان بازنماییده را بازتاب دهدجنبه

                                                           
1- Propositional  

2- Analogical  
3- Automatic  

4- Rumelhart 
5- Norman  
6- Mapping  
7- Representing world 
8- Represented world 
9- Palmer  

-پنج ویژگی را مختصّ هر نظام بازنمایی می( 1312)

که جهان بازنماییده اند از اینها عبارتاین ویژگی. داند

هایی از کدام است؟ جهان بازنماینده چیست؟ چه جنبه

-کند؟ چه جنبهمی جهان بازنماییده در نقش مدل عمل

نماید؟ هایی از جهان بازنماینده در نقش مدل عمل می

های میان دو جهان چگونه صورت و سرانجام، انطباق

 ؟(2، ص 1329رومِلهارت و نورمن، )گیرد می

-هر جهانی، اعم از بازنماینده و بازنماییده، از مجموعه 

ها تشکیل شده است و به ها و روابط میان آنای پدیده

های جهان بازنماییده، به جهان نگام بازنمایی، ویژگیه

امّا باید توجّه کرد که همۀ . شودبازنماینده، نگاشت می

های جهان بازنماییده، در جهان بازنماینده منعکس جنبه

های آن انعکاس نشده و تنها ممکن است برخی ویژگی

از سوی (. 2، ص 1329رومِلهارت و نورمن، )یابد 

که به بررسی چگونگی بازنمایی دانش  دیگر، هنگامی

پردازیم، باید به چهار نکتۀ در انسان می( هاشناخته)

 :اساسی توجّه نماییم

 .محیطی که در آن، اشیا و رویدادها وجود دارند. الف

مغزی که بسته به حالت در جریان آن و اطاّلعات . ب

های خاصّی را شود، حالتمی ای که به آن دادهحسّی

 .کندکسب می

شود تابعی از تجربۀ پدیداری فرد که فرض می. ج

 .حالت مغزی اوست

ای برای آن محیط که اشیا و داشتن مدل یا نظریّه. د

های مغزی که در رویدادها در آن وجود دارند، حالت

اند و های اطاّلعات حسّی شکل گرفتهاثر ورودی

 .تجربۀ پدیداری فرد

ازنمایی، مهم است که های ببه عالوه، در مطالعۀ نظام 

های بازنماینده و بازنماییده بدانیم چندین جفت جهان

های بازنمایی، در وجود دارند و بر این اساس، نظریّه

های های بازنمایی هستند؛ یعنی، بازنماییواقع، بازنمایی

فعّالیّت مغزی که به نوبۀ خود، بازنمایانندۀ محیط 
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های مغز، حالت توان گفت درونرو، می از این. هستند

محیط . اندمغزی وجود دارند که بازنمایندۀ محیط

های مغزی، جهان پیرامون، جهان بازنماییده و حالت

های موجود دربارۀ بازنمایی نیز، نظریّه. بازنماینده هستند

های مغزی هستند و نه های حالتدر حقیقت، بازنمایی

 ، ص1329رومِلهارت و نورمن، )های جهان بازنمایی

-برای مثال، زبان به عنوان نظامی متشکّل و سازمان(. 0

نماید، میان جهان و ها که جهان را بازمییافته از نشانه

از . کندعمل می 1ایگری نشانهصورت واسطه ها بهکلمه

مندیِ از جمله افرادی که به نوعی به این نقش واسطه

-است که در مهم 2کرده، ویگوتسکی بازنمایی اشاره

، با طرح دوبارۀ مسألۀ زبان اندیشه و زبانخود،  ترین اثر

-ای یاد میگری نشانهو تفکّر، از زبان به عنوان واسطه

سازد که کودک با یادگیری کند و خاطرنشان می

گردد؛ مندی از جهان نائل میکلمات به بازنماییِ واسطه

-یعنی جهان در ذهن او از طریق زبان رمزگردانی می

ر در کودک خردسال، دیدن شیشۀ برای مثال، اگ. شود

تر، اندازد، در کودک بزرگشیر او را به یاد شیر می

شنیدن کلمۀ شیر قادر است صورت ذهنیِ شیر را در او 

. پدید آوَرَد و واکنشی متناسب با آن، در وی برانگیزد

یا در قالب اصطالحات )بدین اعتبار، کلمۀ شیر 

سطه بین کودک و به عنوان وا( ها، نشانۀ نشانه3پاولوفی

کند و شناخت او از جهان، جهان خارج عمل می

زاده، قاسم)آید مند به حساب میشناختی واسطه

از نظر ویگوتسکی، کارکردهای عالی ذهن (. 1919

ای در نظر گرفته انسان باید محصول فعالیتی واسطه

گری به وسیلۀ او بر این باور است که این واسطه. شود

ها گفتار ترین آنای که مهمنشانهها و نظام نشانه

در  منظور از نشانه. گیردشود، انجام میمحسوب می

ها هستند که نظریّۀ ویگوتسکی انواع خاصّی از محرک

                                                           
1- Semiotic mediation  

2- Vygotsky  
3- Pavlov  

عمل کرده و  "شناختیابزارهای روان"به صورت 

-محیط و نظام پردازش بشری را به یکدیگر ربط می

-ی نشانهمندی نیز سازوکاربر این اساس، واسطه. دهند

شناختی به حساب آمده و از طریق آن، اطاّلعات 

شود دریافتی از جهان بیرون و جهان درون پاالیش می

نیز که  4عالوه بر ویگوتسکی، هب(. 4662زاده، قاسم)

ها در حوزۀ مطالعات که یکی از تأثیرگذارترین چهره

-های واسطهشناسی در قرن بیستم است، پردازشروان

دهد، مورد رّک و پاسخ رخ میگری را که میان مح

در این زمینه اشاره  5توجّه قرار داده و به مجموعۀ سلّولی

-بر اساس نظر هب، فرآیند واسطه. اشاره کرده است

تواند اثر گری عبارت از فعّالیّتی مغزی است که می

دارد و به این حسی را حتّی پس از توقّف آن نگه

زیافته شود، که اثر محرّک بعداً نیز باترتیب، امکان این

(. 4619، 7و روتبارت 6زاده، پوزنرقاسم)وجود دارد 

های بندیهایی بین فرمولسوییاگرچه، امروزه، هم

-و مفهوم جسم( 1314,1312)ویگوتسکی و هب 

شود، از لحاظ تاریخی و تکوینی، دیده می 8آگینی

-گری در نظریّۀ ویگوتسکی و هب را میمفهوم واسطه

های دربارۀ بازنمایی و نورمن رتتوان با آنچه رومِلها

 .  راستا دانستاند، همای بیان کردهواسطه

های بازنمایی، به این و سرانجام، به هنگام مطالعۀ نظام 

-نکته نیز باید توجّه کرد که تجربۀ پدیداری ما، حالت

تواند جهان دهد و بنابراین، میهای مغزی را بازتاب می

وقتی . نظر گرفته شود های مغزی دربازنمایندۀ حالت

اندیشند، اغلب، به ارتباط میان افراد دربارۀ بازنمایی می

کنند، امّا در های پدیداری و محیط فکر میتجربه

حقیقت، این ارتباط، ارتباطی دست دوّم است که 

های مغزی به عنوان میانجی و واسطۀ آن، قرار حالت

                                                           
4- Hebb  
5- Cell assembely  

6- Posner  
7- Rothbart  
8- Embodiment  
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     09      و همکاران فاطمه شفیعی

 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

های دارد، اگرچه، به ندرت، به طور صریح، در نظریّه

مضمونی را در . گرددشناختیِ بازنمایی، بیان میروان

نظر بگیرید که در آن، تجربۀ پدیداری ما، جهان خارج 

چیزهایی در جهان و چیزهایی در . نمایاندرا بازمی

چیزهای تجربۀ ما با چیزهای جهان . تجربه وجود دارند

رسد بخش اعظم ساختار یکسان نیستند، امّا به نظر می

به این طریق، صحبت دربارۀ . کنندمنعکس می جهان را

رومِلهارت و )بازنماییِ تجربی ما از جهان، معنی دارد 

 (.0، ص 1329نورمن، 

ها مطرح بوده و نکتۀ دیگری که در بحث بازنمایی 

های زیاد و گاهی متناقض، دربارۀ آن درگرفته، بحث

. حرکتی در ساخت مفاهیم است_نقش بازنمایی حسّی

سال قبل و به زمان یونان  4666به حدود  این بحث،

-از زمان افالطونیان، فالسفه در این. گرددباستان بازمی

های ما اند که آیا مفاهیم، ضرورتاً در حسباره اندیشیده

های ما در محیط ریشه دارند؟ افالطون و بعضی و کنش

، 3و کانت 2، الیبنیتز1از فالسفۀ بعدی مانند دکارت

بر اساس . اندله بسیار تردید داشتهنسبت به این مسأ

ای ها، مفاهیم، عناصر ذهنینگرشِ خردگرایانۀ آن

های جسمی جدا بوده هستند که به طور بنیادین، از حس

در . آیندها به حساب مینیازی نیز برای آنو حتّی پیش

گرای متأخّرتر، از جمله، مقابل، ارسطو و فالسفۀ تجربه

های ه همۀ مفاهیم از تجربه، معتقدند ک5و هیوم 4الک

شدۀ همان جسمی ناشی شده و در واقع، نسخۀ تلخیص

 .ها هستندها و تجربهحس

ها توانند حساز دیدگاه فیلسوفان خردگرا، مفاهیم نمی 

قدر بدون ساختار را منعکس کنند چراکه ادراک، آن

ای معنادار برای نمودن پایه است که قادر به فراهم

گویند مفاهیم یا بر پایۀ ین فیلسوفان میا. مفاهیم نیست

                                                           
1- Descartes  
2- Leibnitz  
3- Kant  
4- Locke  
5- Hume  

شکل  6های ذاتی قرار دارند، یا از طریق استداللمقوله

گرایان بر این باورند از آنجا که هر امّا تجربه. گیرندمی

بنیاد _دانش معناداری، درنهایت، از طریق تجربۀ حس

-آید، مفاهیمِ مبتنی بر استدالل نمیمی فرد به دست

ت معتبری را برای جهان اجتماعی و توانند اطاّلعا

 .فیزیکی فراهم کنند

شناختی قرار دهیم،  که بحث را در متن عصبْبرای این 

کردنِ پایۀ مغزی برای مفاهیم را هردو روشِ مشخّص

-در هر دو رویکرد خردگرا و تجربه. کنیمبررسی می

های مختلف دانش، مانند مقولۀ حیوانات و گرا، مقوله

در نگاه . انداز پایه و بنیاد با هم متفاوتمقولۀ ابزار، 

 7خردگرایی، چنین تمایزی، ویژگی بنیادین پیشینی

خواهد داشت که احتماالً به همراه مناطق مغزی متفاوتِ 

امّا از . های مختص به هریک استمسئول برای پردازش

-ها، از تجربۀ حسّیگرایی، تفاوت مقولهدیدگاه تجربه

حیوانات از اطاّلعات : شودمیحرکتیِ متفاوت ناشی _

-شان شناخته میهای ظاهریمربوط به شکل و ویژگی

شان شناسایی که ابزار از عمل و حرکتشوند، در حالی

 (. 4614کِیفِر و پِلورمولر، )گردند می
 های مفهومیماهیّت بازنمایی 2.2

توان به دو های مفهومی، میدر بحث ماهیّت بازنمایی

پژوهی همواره م که در علم شناختْنظام بازنمایی مه

رومِلهارت و نورمن، )اند، نام برد مورد بحث بوده

 (: 16، ص 1329

 ایهای بازنماییِ مبتنی بر پردازش گزارهنظام. 1

ها، فرض بر آن است که اطّالعات به در این نظام 

های ناپیوسته، ای از نمادها یا گزارهصورت مجموعه

ای که مفاهیم موجود در گونهشوند به بازنماییده می

. گردندهای صوری بازنمون میجهان، از طریق عبارت

و  های بازنمایی که تا کنون گسترش یافتهاغلب نظام

                                                           
6- Reasoning  
7- A priori  
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 77-59 ،1957 بهار ،1، شماره مپنجسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

ای های گزارهاند، بازنماییمورد ارزیابی واقع شده

های بازنمایی، همگی در این ویژگی این نظام. اندبوده

دها بازنمایی ای از نماکه دانش، به صورت مجموعه

 . شود، مشترک هستندمی

 یا آنالوگ( قیاسی)های بازنماییِ تمثیلی نظام. 4

های بازنمایی تمثیلی، انطباق یا نگاشت میان در نظام 

تر جهان بازنماییده و جهان بازنماینده، هرچه مستقیم

ای برای بازنمایی گیرد و متغیرهای پیوستهانجام می

نیز پیوسته هستند، به کار  مفاهیمی که در جهان واقعی

هایی که توان به نقشهبه عنوان مثال، می. شودبرده می

های جغرافیایی جهان های تمثیلی برخی ویژگیبازنمایی

بعدی ها فضای سهخارج هستند، یا تصاویری که در آن

هایی بر صفحۀ دوبعدی بازنمایی گذاریاز طریق نشان

، ص 1329ورمن، رومِلهارت و ن)شود، اشاره کرد می

شناسان این دیدگاه، به دیدگاهی که روان(. 99

های ذهنی دارند، نزدیک گشتالت دربارۀ بازنمایی

شناسان گشتالتی، بر این باورند که بین روان. است

سو و تجربۀ مغزیِ های آگاهانه از یکتجربه

بر اساس . ایجادکنندۀ آن، نوعی هماهنگی وجود دارد

بین عین و ذهن نامیده  1گراییختریاین دیدگاه که هم

شده، مشابه شکلی از آن شود، شکل ادراکمی

های مغزی است که وظیفۀ حرکت آن مجموعه سلّول

شود در این دیدگاه، چنین تصوّر می. را به عهده دارند

ها هایی که بر آنهای ذهنیِ عناصر و میدانکه بازنمایی

میدان، عمل فرآیندهای قشر مغز مانند )کنند، عمل می

های ، کامالً شبیه درک آگاهانۀ محرّک(کنندمی

ورودی هستند، مانند همان مثال نقشۀ تمثیلی منطقۀ 

کند جغرافیایی که منطقۀ خاصّی را بازنمایی می

        (. 144، ص 1931، 3و سیلورمن 2فردنبرگ)

                                                           
1- Isomorphism  

2- Fredenberg  
3- Silverman  

های تمثیلی را با مواردی رومِلهارت، بحث بازنمایی 

دهند و با شرح آثاری ردن رخ میکه از طریق تصوّرک

 6شپرد و متسلر. توضیح داده است 5و کاسلین 4از شپرد

بعدی را که هایی از اشیای سه، جفت(1311) 6متسلر

دیگر متفاوت و برخی دیگر، با ها با یکبعضی از آن

شدۀ هم بودند، به هم یکسان بودند، امّا چرخانده

تند ها خواساز آزمودنی. کنندگان نشان دادندشرکت

 این جفت تصاویر را ارزیابی کنند و بگویند آیا آن

دادن، سپس، در حین پاسخ. تصاویر مشابه هستند یا خیر

گویی، به صورت تابعی از زاویۀ چرخش، زمان پاسخ

شپرد و متسلر مشاهده کردند . در یک نمودار ترسیم شد

تر باشد، ای، بین دو شکل بیشکه هرقدر تفاوت زاویه

بر این اساس، . بَردتری میه آن، زمان بیشدادن بپاسخ

ها نتیجه گرفتند که افراد از اشیا تصویری دیداری آن

سازند که بر پایۀ یکی از دو تصویر موجود است و می

چرخانند تا بر سپس، آن تصویر را در ذهن خود می

به سخن دیگر، شپرد و متسلر، . تصویر دیگر منطبق شود

کارگیریِ یء را مستلزم بهفرآیند چرخاندنِ ذهنیِ ش

رومِلهارت )ذهنیِ جهت فیزیکی دانستند ( قیاس)تمثیل 

 (.1329و نورمن، 

هایی که دربارۀ بازنماییِ یکی دیگر از بهترین نظریّه 

 7ای است که کاسلین و شورتزتصویر ارائه گشته، نظریّه

آن را ( 1326)بیان نمودند و کاسلین ( 1312) 7شورتز

رومِلهارت و نورمن، )را مورد بازنگری قرار داد 

ای کارکردی این نظریّه، از یک سو، نظریّه(. 1329

کند؛ دهد مغز ما با تصاویر چه میاست، یعنی شرح می

شود که ای عمومی محسوب میو از سوی دیگر، نظریّه

مختلفِ دخیل در پردازش  کند برای عملیّاتتالش می

تصاویر، توجیهی به دست دهد؛ درست برعکس نظریّۀ 

                                                           
4- Shepard  
5- Kosslyn  
6- Metzler  
7- Schwartz  
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     09      و همکاران فاطمه شفیعی

 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

ای مانند چرخش ذهنیِ تصاویر که پیش از اختصاصی

این ذکر شد و در آن، تنها بر عملیّات خاصّی تأکید 

کاسلین، برای توصیف نظریّۀ خود، میان . شده بود

ساختارهای درگیر در تصویرسازیِ ذهنی و فرآیندهایی 

او دو . کنند، تمایز قایل شدکه بر این ساختارها عمل می

یکی بازنماییِ سطحی . را فرض کرد نوع ساختارِ تصویر

تصویری است و در یک واسطۀ فضایی اتّفاق که شبه

افتد و دیگری، بازنماییِ عمیق که شامل اطّالعات می

مربوط به حافظۀ بلندمدّت بوده و برای تشکیل 

. گیردهای سطحی مورداستفاده قرار میبازنمایی

بازنماییِ سطحی، یک شیء یا یک صحنه را توصیف 

واسطۀ . دهدکند و شالودۀ تصویری ما را تشکیل مییم

گیرد، فضایی نیز که این بازنمایی در آن صورت می

مخزنی تصویری است که مانند فضای مختصّاتی ذهنی 

. ای داردکند و اندازۀ محدود و شکل ویژهعمل می

. مانندها در این مخزن برای مدّت کوتاهی میبازنمایی

تر، شبیه تصویری هستند که بر ها، بیشاین بازنمایی

اگر بازنماییِ . روی صفحۀ رایانه یا تلویزیون وجود دارد

مخزن تصویری، دوباره تکرار نشود، به زودی محو 

های عمیق، دوّمین نوع از ساختارِ بازنمایی. خواهد شد

دهند که شامل دو نوعِ رمزگذاری تصویر را تشکیل می

. هستند( عیانتزا)ای دقیق و رمزگذاری گزاره

رمزگذاری دقیق، فهرستی از جزئیّاتِ مختصّات مربوط 

که رمزگذاری شده است، درحالیبه شیءِ بازنمایی

زبانی بوده های شبهای که انتزاعی است، بازنماییگزاره

شود که اطاّلعاتی را ای را شامل میهای خبریو جمله

اش یابی آن و اندازهدربارۀ اجزای یک شیء، مکان

عالوه بر ساختارهای سطحی و عمیقِ . نمایدهم میفرا

تصویر، کاسلین، فرآیندهایی را نیز که بر این ساختارها 

او این . کنند، مورد توجّه قرار داده استعمل می

وجوی تصویر فرآیندها را شامل تشکیل تصویر، جست

تشکیل تصویر در حافظۀ . داندتصویر می 1و دگرگونی

د و شامل عملیاتی مجزّا است که افتبلندمدّت اتفاق می

. شودای انجام میها با دستور جداگانههرکدام از آن

سازد که تصاویر، به تدریج کاسلین، خاطرنشان می

-رو، تصاویری که اجزای بیشگیرند و از اینشکل می

شان نیاز گیریتری برای شکلتری دارند، زمان بیش

دهد که وجوی تصاویر نیز هنگامی رخ میجست. است

-جست. شوداز ما دربارۀ تصویری سؤال پرسیده می

. کردن به تصویر با چشم ذهنی استوجو، شبیه نگاه

توانیم به عنوان کاسلین، نشان داده است که ما می

وجو، بر تصویر متمرکز شویم یا بخشی از فرآیند جست

نمایی کنیم؛ و در نهایت، دگرگونی آن را بزرگ

شود که بر تصویر صورت ته میتصویر به عملیّاتی گف

کاسلین دو . کندگیرد و تغییری در آن ایجاد میمی

های دهد؛ دگرگونیشیوۀ دگرگونی را شرح می

های در دگرگونی. 3زدنهای پلکو دگرگونی 2تغییری

ای از نظر اندازه، صورت فزاینده های تغییری، تصویر به

-در عوض، در دگرگونی. کندجهت یا مکان تغییر می

جا تغییر زدن، کلّ تصویر به صورت یکی پلکها

فردنبرگ و )شود کرده و به طور کامل از نو ساخته می

 (.139-131، ص 1931سیلورمن، 

پرواضح است که توانایی انسان در تصوّرکردنِ گسترۀ  

 ها و اشیا، سازوکاری مؤثّر در قدرتوسیعی از فعّالیّت

با . شودب میکردن دربارۀ جهان محسواو برای استدالل

"ایزمینه"که بازنماییِ حال، این این
وجود داشته باشد  4

باشد که قالب بازنماییِ مفیدی برای اغلب تصوّرات 

رومِلهارت بر این . ذهنی قرار گیرد، خیلی روشن نیست

مدل "از  "تصوّر ذهنی"باور است که باید به جای 

 5سازیِماننده"از  "انتقال ذهنی"و به جای  "ذهنی

                                                           
1- Transformation  
2- Shift transformation  

3- Blink transformation  

4- Matrix  
5- Simulation  
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 پژوهیشناسیِ شناختی و شناخت آگینی در روانبحثی دربارۀ بازنمایی و جسم      08

 77-59 ،1957 بهار ،1، شماره مپنجسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

رسد انسان در چراکه به نظر می. استفاده کرد "ذهنی

سازیِ ساخت بازنماییِ اشیا و رویدادها به صورت ماننده

رومِلهارت و نورمن، )ذهنی، توانایی قابل توجّهی دارد 

های دو نظام بازنماییِ او در ادامه به تفاوت(. 1329

گوید که در تفاوت کرده و می ای و تمثیلی اشارهگزاره

امّا ما بر . های بسیار رانده شده استم، سخناین دو نظا

آمیز ها به میزان زیادی اغراقاین باوریم که این تفاوت

در . ها تأکید شده استبوده و بیش از اندازه بر آن

توان ای میمقایسۀ دو نظام بازنماییِ تمثیلی و گزاره

های متفاوتی برای بازنمایی گفت که این دو، روش

معایب و محاسن خود را دارند و هستند که هر یک، 

بر این اساس، به نظر . اندبرای شرایطی خاص مناسب

رسد بهتر آن باشد که بررسی هر یک از این دو می

ای صورت پذیرد که گویی بر بازنمایی، به گونه

اند و مطابقت  های بازنمایی قرارگرفتهپیوستاری از نظام

شود قتی گفته میو. ها با کلّاً این نظام مورد نظر استآن

که یک بازنمایی، تمثیلی است، به چه معناست؟ به یک 

معنی است چراکه اصل موضوع هر معنی، این سؤال بی

نظام بازنمایی این است که جهان بازنماینده شبیه یا قابل 

 .قیاس با جهان بازنماییده است

شاید بهترین روش برای بررسی این مسأله، در  

و  1های ذاتیکه پامر میان جنبهنظرگرفتن تمایزی باشد 

بر اساس این تمایز، . ها قائل شده استبازنمایی 2عَرَضی

هر زمان که ارتباط بازنماینده با ارتباط بازنماییده، 

های ذاتی یکسان برخوردار باشند، هردو، از محدودیّت

به این معنی که، . است( ذاتی)بازنمایی صرفاً درونی 

ط بازنماینده موجود است، ساختار منطقی که در ارتبا

که بخواهد از ذاتیِ خود ارتباط است و نه ساختاری 

گاه از سوی دیگر، آن. بیرون بر آن تحمیل شده باشد

که ساختار ذاتیِ ارتباط بازنماینده، کامالً اختیاری باشد، 

                                                           
1- Intrinsic  
2- Extrinsive  

گونه نباشد، بازنمایی اختیاری ولی ارتباط بازنماییده این

ری که ارتباط بازنماینده است و از این رو، هر ساختا

 .گرددداشته باشد، بر بازنماییده تحمیل می

های به اصطالح تمثیلی این است که ویژگی بارز نظام 

کنندۀ آن، گرایش دارند تا در قالب های تعیینارتباط

-های بازنماییِ گزارهامّا در نظام. بازنمایی، ذاتی شوند

-ینده، مشخّصههای بازنماهای ذاتیِ ارتباطای، مشخّصه

های چیزهای بازنماییده نبوده و بنابراین، بایستی به 

های عَرَضی و افزوده، ها به صورت محدودیّتبازنمایی

که آیا با وجود این، باید توجّه کرد این. اضافه شود

ها ذاتی است یا عَرَضی، هیچ ای از محدودیّتمجموعه

یزی چ. کندتفاوتی در عمل نظام بازنمایی ایجاد نمی

رسد این که دربارۀ یک بازنمایی، حیاتی به نظر می

های گزیده از جهان بازنماییده است که آن، برخی جنبه

دو نکتۀ کلیدی . کندرا به جهان بازنماینده نگاشت می

اوّل : ها وجود داردهای میان بازنماییدر فهم تفاوت

که انتخاب کدام ابعاد جهان بازنماییده قرار است این

جهان بازنماینده ثبت و ضبط گردد؟ و دیگر، درون 

شده، بازنماییده گونه ابعاد انتخابکه چهتعیین این

گیری، یعنی کدام و خواهند شد؟ این دو جنبۀ تصمیم

گونه، بر خواص نظام بازنمایی حکومت دارند و چه

شود، برای هر بُعدی از جهان بازنماییده که انتخاب می

متفاوت، چگونگی بازنماییدن  تواند به شکلی کامالًمی

، 1329رومِلهارت و نورمن، )آن وجود داشته باشد 

 (.        14ص 

و  های مفهومی، کِیفِربندی بازنماییدر بررسی و طبقه 

اند و نیز به چهار بُعد اشاره کرده( 4611)پِلورمولر 

تواند به اند که در نظرگرفتن این چهار بُعد میگفته

در . ها منجر شودکاملی از بازنمایی بندی نسبتاًطبقه

کردن های حاصل از لحاظادامه، به این ابعاد و بازنمایی

ها، اشارۀ کوتاهی خواهد شد البته در برخی موارد، آن
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     07      و همکاران فاطمه شفیعی

 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

هایی با آنچه پیش از این، از رومِلهارت نقل اشتراک

 .شودشده بود، دیده می

های مختلف اوّلین ویژگی متمایزکنندۀ مهم نظریّه 

بازنماییِ مفهومی از نظر کِیفِر و پِلورمولر، پاسخی است 

های مفهومی ها بازنماییکه آیا آنکه در برابر سؤال این

گیرند یا هایی غیرکالبدی در نظر میرا موجودیّت

در توضیح این ویژگیِ . شودکالبدی، ارائه می

های غیرکالبدی، توان گفت نظریّهمتمایزکننده می

های مفهومی، گذارند که بازنماییمیفرض را بر این 

حرکتی در مغز _های حسّیهای نظاماساساً، از بازنمایی

ها، اطاّلعات بر اساس این نظریّه. متمایزند

رسد، در قالب حرکتی که از محیط به مغز می_حسّی

دهد و فاقد بازنمایی نمادین غیرکالبدی تغییر شکل می

از . ا حرکتی استای حسّی ی داده بازنمایی مستقیم روی

نمایند که های کالبدی ادّعا میطرف دیگر، نظریّه

های مفهومی، چه از نظر کارکردی و چه به بازنمایی

، در (نوروآناتومیکی)لحاظ کالبدشناسیِ عصبی 

ها حرکتی پایه داشته و از طریق آن_های حسّیبازنمایی

این همان وجهی است که در بحث . شوندشرح داده می

آگین، بسیار برجسته است و در های جسمماییاز بازن

 .بخش بعدی نوشتارِ پیشِ رو، به آن پرداخته خواهد شد

های مفهومی، ویژگی دیگری که در تمایز بازنمایی 

است که  1ایرسد، ویژگی توزیع منطقهمؤثّر به نظر می

های مفهومی اشاره دارد و در به ساختار درونی بازنمایی

در . گیردپذیری مفهومی قرار میعبرابر مشخّصۀ توزی

های مبتنی بر بازنماییِ توزیعی در یک منطقه، نظریّه

شود که مفهوم، از طریق یک واحد بازنماینده گفته می

-وارۀ درون شبکۀ معنایی رمزگذاری میمانند یک گره

-امّا در نظریّه. شود، چیزی شبیه نظریۀ سلّول مادربزرگ

با واحدهای بازنمایانندۀ پذیری، هر مفهوم های توزیع

چندگانه، رمزگذاری شده و معموالً سراسر الیۀ یک 

                                                           
1- Local distribution  

های ویژگی سوم، میان نظریّه. سازدشبکه را فعال می

گیری مفهوم را ضرورتاً به بازنمایی مفهومی که شکل

ها که بحث دانند و آن دسته از نظریّهتجربه وابسته می

د، تمایز قائل کشنبودن را پیش میبودن و پیشینیذاتی

این تمایز، همان است که پیش از این، در . شودمی

گرایی به آن کردهای خردگرایی و تجربهبحث روی

تواند در اشاره شد؛ و درنهایت، ویژگی آخری که می

های مفهومی اثرگذار بندی و بیان ماهیّت بازنماییطبقه

های پذیری یا پایداری نظامباشد، ویژگی انعطاف

های هایی که فرضشان بر بازنمایینظریّه. ستمفهومی ا

مفهومی پایدار است، مفاهیم را عناصر دانش ذهنیِ 

کردهای که در روی درحالی. گیرندنامتغیّر در نظر می

پذیر، به مفاهیم های مفهومیِ انعطافمبتنی بر بازنمایی

-شود که گویی در محدودیّتای نگریسته میبه گونه

اند، چون مفاهیم صری منعطفهای متنی موجود، عنا

های پویای وابسته به متن ها متشکّل از ویژگیدر آن

 .شوندتلقّی می

بندی و ای که ذکر آن رفت، در طبقهچهار ویژگی 

-های بازنمایی مفهومی میکردهای نظریّهارزیابی روی

-البتّه ذکر این نکته الزم به نظر می. توانند مؤثّر باشند

ها از یکدیگر مستقل نبوده تا حدی رسد که این ویژگی

ای که مبنایش را برای مثال، نظریّه. به هم وابسته هستند

دهد، مسلّماً پذیر قرار میبازنمایی مفهومی انعطاف

بازنماییِ توزیعی را نیز به دنبال خواهد داشت، چراکه 

توانند به طور کارآمدی، ای نمیهای منطقهبازنمایی

 .پذیری را به خدمت گیرندانعطاف

 آگینای بر شناخت جسممقدّمه: کالبدی بودن. 3

های بازنماییِ گونه که پیش ازین گفته شد، نظریّههمان

اند که دانشِ مفهومی، عموماً فرض را بر این گذاشته

معنایی، جدا از حافظۀ  2شناخت، در سیستم تک پردازۀ

کنش و های کالبدی، برای ادراک، رویدادی و نظام

                                                           
2- Modular  
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-چنین، فرض میها، همدر این نظریّه. هیجان قرار دارد

شود که شناخت از نمادهای غیرکالبدی و اختیاری 

های مفهومی، که بازنماییتشکیل شده، به طوری

-غیرکالبدی و بر اساس اصول گوناگونی عمل می

هایی هم وجود دارند که بر این باورند امّا نظریّه. نمایند

های هومی، کالبدی هستند و در حسّهای مفبازنمایی

ها که این نظریّهنکتۀ جالب آن. مختلف مغزی پایه دارند

 . اندای همراه بودهبا گسترش و رشد فزاینده

اند های معیارِ شناخت، فرض را بر این گذاشتهنظریّه 

که شناخت در نظام حافظۀ معنایی، به طور جداگانه از 

از قبیلِ بینایی، شنوایی، های کالبدی برای ادراک؛ نظام

-نگری مانند حالتکنش حرکتی، حسّ عمقی و درون

بر اساس این . شودهای ذهنی و درونی، بازنمایی می

های کالبدی، به نمادهای ها از نظامها، بازنمایینظریّه

غیرکالبدی که دانش مربوط به تجربه را در حافظۀ 

و معرفتی شوند و دانش نمایند، منتقل میمعنایی بازمی

آورند که طیفی از فرآیندهای شناختی را به وجود می

 .کندرا، از ادراک گرفته تا اندیشه، حمایت می

های ادراک و در طیّ چندین دهۀ گذشته، حوزه 

ای اند، به گونهشناخت، نسبتاً واگرا از هم عمل نموده

گران این دو حوزه، چندان از کارهای که حتّی پژوهش

یکی از نتایج این واگرایی، آن . بودندیکدیگر آگاه ن

گران بر این باور بودند که ادراک است که این پژوهش

پرداز یا غیرِ وابسته را در مغز های تکو شناخت، نظام

های ادراکی، که نظام نحوی دهند، بهبازتاب می

ها گزیند و سپس آناطاّلعات را از محیط اطراف برمی

که از کارکردهای شناختیِ ای های جداگانهرا به نظام

-گوناگونی، نظیر زبان، حافظه و اندیشه حمایت می

های متعدّد بارسالو، در مقاله. دهندنمایند، انتقال می

کند و شناخت را خود، علیه این نگاه، استدالل می

او این نگاه را . گیردای ذاتاً ادراکی در نظر میپدیده

داند و ت میناشی از نگرش کالبدی به ادراک و شناخ

گراییِ ادراک و شناخت را در در مقابل، ریشۀ عدم هم

کند که اساساً ای جستجو میهای گستردهفرض

. دهدها را غیرکالبدی نام میاو آن. غیرادراکی هستند

شان بر های بنیادیندر ادامه، به این دو نظریّه و فرض

چه و نیز، آن( 4669)و ( 1333)اساس بارسالو 

های معیارِ شناخت، ، در مقابل نظریّه(4662)بارسالو 

های مؤثّر بر نامد و خاستگاه و نظریّهمی مندشناختِ پایه

 .آن، نگاهی خواهیم داشت
 (هاشناخته)های غیرکالبدی بازنماییِ دانش نظریّه 3. 1

های غیرکالبدی، در نیمۀ دوم قرن بیستم و در نظریّه

. ای گسترش یافتندادامۀ انقالب شناختی به طور فزاینده

کنندۀ ها تا حدّ زیادی منعکسدر واقع، این نظریّه

های عمده در منطق، ریاضیّات کاربردی و  پیشرفت

. نویسی در ابتدای قرن بیستم بودندهای برنامهزبان

های غیرکالبدی در صورت و ظاهر، با هم اگرچه نظریّه

به ها در اصلی بنیادین، تفاوت بسیاری دارند، همگی آن

اصل انتقال، . اند، با یکدیگر مشترک1نام اصل انتقال

گذارد که ابتدا، تجربۀ موقعیّتی فرض را بر این می

های کالبدی تولید هایی را در نظامشده، بازنماییدرک

برای مثال، دیدن صحنۀ اتاق پذیرایی، . کندمی

های فضایی و دیداریِ را در نظام های دیداریبازنمایی

نشستن . نمایدشده، تولید میچیزهای درکمغز برای 

های حرکتی و کردنِ آن، برنامهبر صندلی و حس

حرکتی، _های حسّیای را در نظامهای المسهبازنمایی

شده در یک استریو، موسیقیِ پخش. سازدفعّال می

های شنیداری را در نواحی مختلف شنیداریِ بازنمایی

ی به موسیقی نیز های هیجانپاسخ. کندمغز، ایجاد می

عاطفی مغز نظیر _های هیجانیهایی را در نظامبازنمایی

به . گیردهای مرتبط با احساس لذّت به کارمی جایگاه

های درونی دیگری همین ترتیب، ممکن است حالت

مانند گرسنگی و تشنگی نیز به هنگام تجربۀ هر یک از 

                                                           
1- Transduction  
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     05      و همکاران فاطمه شفیعی

 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 موارد فوق، مانند نشستن بر صندلی یا دیدن صحنۀ اتاق

. های پردازش انگیزۀ مغز پدید آیدپذیرایی در نظام

ها شود، برخی از این حالتگونه که مشاهده میهمان

نمایند؛ در حالی که بعضی دیگر، جهان خارج را باز می

پس از . گر هستندهای درونیِ کنشبازنمایانندۀ حالت

این مرحله، بر اساس اصل انتقال، نمادهای غیرکالبدی 

-برای بازنمودن آن در شناخت منتقل می ِاین تجربه،

گردند؛ یعنی، نمادهای غیرکالبدی به بازنمودن تجربۀ 

دیداری، تجربۀ شنیداری، تجربۀ کنشی، تجربۀ هیجانی 

که فرآیند  هنگامی. شوندو تجربۀ انگیزشی هدایت می

گردد، در ادامه، توصیفی نمادین از انتقال کامل می

از سوی . کندایی میتجربه، آن را در حافظه بازنم

دیگر، بسیاری از تجاربی که فرد در طول زندگی 

. اندگردد، با یکدیگر مشابهها مواجه میخویش با آن

شود، ها منتقل میدر این موارد، نمادهایی هم که از آن

این نمادها، با هم یکپارچه گشته و دانش . مشابه هستند

 . آورندآن نوع خاصّ موقعیّت را فراهم می

های غیرکالبدی بازنماییِ نکتۀ بسیار مهم در نظریّه 

های ها و مؤلّفهآن است که موقعیّت( هاشناخته)دانش 

شناخت را در پردازشِ مفهومیِ بعدی، نمادهای 

کنند؛ و بنابراین، نمادهای غیرکالبدی بازنمایی می

اند، ها را تولید نمودهکالبدی که در اصل، این انتقال

های غیرکالبدی، نه این نمادها در نظریّه. شوندفعّال نمی

تنها، عمدتاً در طیّ پردازش مفهومی غیرفعّال هستند، 

بلکه حتّی، وجودشان برای چنین کاری اصالً ضروری 

شده را نیست و در عوض، همۀ معنای یک صحنۀ تجربه

برای مثال، . کشندبه دوش می نمادهای غیرکالبدی

ود تا اتاق پذیرایی را شهنگامی که از فرد خواسته می

شده از کار، نمادهای منتقلوصف نماید، او برای این

خود را  1وارهکه ممکن است در قالب طرح)تجربه را 

یابد ، باز می(نشان دهند و بازنمایندۀ اتاق پذیرایی باشد

                                                           
1- Schema  

های مرتبط با کاربردنِ واژهو سپس، این نمادها را با به

 .کندها بیان میآن

، (هاشناخته)های غیرکالبدیِ بازنماییِ دانش در نظریّه 

یافته، از نقشی مرکزی در همۀ های انتقالبازنمایی

بندی، به هنگام مقوله: های شناختی برخوردارندفعّالیّت

کارگیریِ زبان و به ها در حافظه، بهکردن موقعیّتذخیره

ها را باز هنگام اندیشیدن، نمادهای غیرکالبدی، مقوله

بخشند، معانی ها ساختار مییند، به حافظۀ موقعیّتنمامی

کنند و در نهایت، برای های زبان را بازنمون میجمله

رسیدن به نتایج مختلف در فرآیند تفکّر، مورد استفاده 

 .گیرندقرار می

که ای مبنی بر اینها ما شاهد پذیرش گستردهدهه 

در های غیرکالبدی سنگ بنای شناخت هستند، بازنمایی

در حقیقت، اصل . پژوهی بودیمشناختْ سراسر علم

های بازنماییِ دانش انتقال، در زیربنای تمامی نظریّه

اند، که از زمان انقالب شناختی حاکم بوده( هاشناخته)

های نظریّۀ شبکه: اند ازها عبارتاین نظریّه. قرار دارد

-ها، طرحها، نظریّۀ قالبمعنایی، نظریّۀ فهرست ویژگی

ها، فرض بر در همۀ این نظریّه. ایها و منطق گزارهواره

های که از بازنمایی این است که نمادهای غیرکالبدی

ها و مفاهیم ها، ارتباطشوند، ویژگیکالبدی منتقل می

 1333بارسالو، )کنند سازندۀ شناخت را نمایندگی می

 (.4669و 
انش آگین یا کالبدی بازنماییِ دهای جسمنظریّه 3. 2

 (هاشناخته)

های مربوط به دانش و معرفت، پیش از انقالب نظریّه

شناختی، با آنچه پس از انقالب شناختی اتّفاق افتاد، 

ای که دربارۀ دانش و اکثر فالسفه. تفاوت بسیار داشتند

کردند فرضشان این بود که پردازی میمعرفت نظریّه

( هاشناخته)تصاویر، نقشی مرکزی در بازنمایی دانش 

، از چنان (هاشناخته)تصاویر در بازنمایی دانش . دارند

گرایانی جایگاهی برخوردار بود که صرفاً برای تجربه
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نمودند، بلکه برای مهم نمی 1چون الک و بارکلی

نیز از درجۀ اهمیّت  2گرایانی مانند کانت و رِیدفطرت

البتّه، از جهات مختلف نظرات . باالیی برخوردار بودند

-حال، می افراد از یکدیگر متمایز است، امّا درعیناین 

که تصاویر در ها بر اینتوان ادّعا کرد که همگیِ آن

کنند، ، نوعی نقش ایفا می(هاشناخته)بازنماییِ دانش 

پردازان، در ادامۀ انقالب شناختی، نظریّه. نظر بودندهم

آوردهای صوری ها و دست قدر تحت تأثیر پیشرفتآن

نویسی قرار گرفتند که های برنامهآمار و زبان در منطق،

بنیاد را رها کرده و در عوض، _کردهای تصویرروی

کردهای غیرکالبدی را که شرح داده شد، اتّخاذ روی

ها، بر بازنماییِ دانش نمودند و بعدازآن، این نظریّه

با وجود این، دو عامل سبب . حاکم گشتند( هاشناخته)

های پیشین و اوّلیۀ شبازگشت سریع به نگر

یکی این بود که مشکالت نمادهای : بنیاد شد_تصویر

غیرکالبدی و نیز، مسائل مربوط به اصل انتقال، روز به 

پردازان از برای مثال، نظریّه. شدتر میروز، برجسته

-توضیح سازوکار اصل انتقال و نیز از ارائۀ نظر قانع

ای غیرکالبدی گونگیِ ارتباط نمادهای دربارۀ چهکننده

که شاهد به عالوه این. با ادراک و کنش، ناتوان ماندند

تجربی قوی نیز، مبنی بر وجود نمادهای غیرکالبدی در 

کردهای نورونی بودند عامل دوم، روی. مغز یافت نشد

های کالبدی در ای بر وجود نظامکه به طور فزاینده

این به . اند، تأکید کرده(هاشناخته)بازنمایی دانش 

بنیاد به بازنمایی دانش _کردهای تصویرترتیب، روی

ها دوباره مطرح شدند، امّا این بار، همۀ آن( هاشناخته)

گرفته است، مشترک  سازی نامدر اصلی که اصل ماننده

گذارد سازی فرض را بر این میاصل ماننده. بودند

که افراد، موقعیّتی دیداری، شنیداری، حرکتی،  هنگامی

-کنند، حالتهیجانی و انگیزشی را تجربه میلمسی، 

                                                           
1-Berkeley  
2- Reid  

آنچه پس از این مرحله رخ . شوندهای کالبدی فعّال می

-ای است که اصل انتقال و اصل مانندهدهد، نقطهمی

که اصل در حالی. گردندسازی در آن، از هم جدا می

انتقال، فرضش این است که نمادهای غیرکالبدی برای 

سازی فرض وند، اصل مانندهشبازنمایی تجربه منتقل می

های کالبدی اصلی تا حدی کند که خودِ وضعیّتمی

گردند، یعنی به که بتوانند آن را باز بنمایانند، ثبت می

های که سطح نمادین جدیدی به منظور هدفجای این

های موجود، خودشان، مفهومی ایجاد شود، بازنمایی

های کالبدی شوند تا نه تنها به عنوان بازنماییثبت می

های چنین به عنوان بازنمایینقش ایفا نمایند، بلکه هم

 . مفهومی نیز عمل نموده و در واقع، دو کار انجام دهند

ای و شکل ظاهر و صورت این ثبت، به طور گسترده 

در رویکردهای . کنددر رویکردهای مختلف، فرق می

کردند که ذهن، گونه فرض میفلسفی کالسیک، این

ذهنی را در طیّ ادراک، برای استفادۀ بعدی در تصاویر 

های رایج  امّا در بسیاری از نظریه. کندتصوّر، ذخیره می

تر با اصطالحات نورونی امروزی، به این فرآیند، بیش

های مختلف نورونی هنگامی که وضعیّت. شودنگاه می

های کالبدی، در حین تعامل با محیط، درونی یا در نظام

ها به ثبت گردند، نواحی مرتبط با آنل میبیرونی، فعّا

-با این حال، صرفِ نظر از این. پردازندها میاین حالت

که در یک رویکرد کالبدی، دیدگاه نورونی، شناختی 

ای یا ذهنی اتّخاذ شود، همۀ این رویکردها در ایده

های اند و آن ایده، این است که حالتمشترک

گردند، عی، ذخیره میهای واقای که در تجربهکالبدی

های مفهومی و ادراکی مورد استفاده بعداً برای هدف

برای مثال، وقتی فردی واژۀ صندلی را . شوندواقع می

های کالبدی که پیش ای از حالتشنود، زیرمجموعهمی

گردد، سازی میاز این، برای صندلی تجربه شده، ماننده

. بازنمایی کند شود تا معنای واژه رایعنی دوباره اجرا می

های کالبدی، دوباره، به البتّه باید توجّه نمود که حالت
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 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

گردند و بلکه در عوض، این طور کامل اجرا نمی

شوند، سازی میها تنها تا حدّی و قسمتی مانندهحالت

شده، نسبتاً عاری از ای که اطاّلعات بازنماییبه گونه

و ممکن شده بوده جزئیّات، ناکامل و احتماالً تحریف

ها با وجود این، آن. مندی داشته باشنداست سوی

نمایند که ای را مهیّا میهای سطح شناختیبازنمایی

در این . کنندزبان، اندیشه و حافظه را حمایت می

نظریّه، ایدۀ صندلی به وسیلۀ نمادهای غیرکالبدی، از 

های یابد، بلکه از طریق حالتتجربۀ صندلی، انتقال نمی

که در حین تعامل با صندلی، تجربه شده است، کالبدی 

سازی بر این اساس، فرآیند ماننده. شودبازنمایی می

-های شناختی قرار میزیربنای دانش در طیف فعّالیّت

سازی گیرد و مجموعۀ متنوعی از سازوکارهای ماننده

که نظام بازنماییِ مشترکی را به اشتراک دارند، از این 

بر اساس حضور . کنندیها حمایت مفعّالیّت

های متنوع سازی، به همراه پردازشسازوکارهای ماننده

ایِ سازی، صورت هستهشناختی، است که ماننده

تصویرسازیِ ذهنی، . نمایدمحاسبات مغزی را فراهم می

سازی ترین نوع این سازوکارهای مانندهشدهشناخته

-شکه تصویرسازیِ ذهنی، عمدتاً، از تالدرحالی. است

های آگاهانه در های عمدی برای ساخت بازنمایی

-رسد صورتشود، به نظر میناشی می 1حافظۀ کارآیند

سازی، اغلب، به طور خودآیند و های دیگر ماننده

 .گردندناآگاهانه و خارج از حافظۀ کارآیند، فعّال می

سازی به طریقی در رویکردهای گوناگون اصل ماننده 

به عنوان مثال، در نظریۀ . ستای واردشده او گسترده

-شود که نمونه، به جای اینگاهی فرض می 2نمونۀ بارز

که توصیفی غیرکالبدی باشد، ذخیرۀ حالتی کالبدی، 

-ای مشابه، در نظریّه گونه یا به. مانند حافظۀ ضمنی است

های اغلب فرض بر این است که حالت 3های پیوندگرا

                                                           
1- Working memory  
2- Exemplar  
3- Connectionism  

گردند، نه ثبت می کالبدی برای استفادۀ بازنمونِ بعدی،

که به وسیلۀ واحدهای الیه پنهان، دوباره کدگذاری این

های نورونی تصویرسازی نیز، به طور نظریّه. شوند

اند که تصویر ذهنی، انجام وسیعی، این فرض را پذیرفته

 .مجدّد نورونیِ حالتِ کالبدی است

سازی توان گفت که اصل مانندهبه طور خیلی کلّی، می 

ها تعلق دارد که همگی، دانش را ای از نظریّهدهبه خانوا

-بر اساس این نظریّه. کنندمند میدر بافت فیزیکی، پایه

های ها، شناخت به شکلی ذاتی به مغز، بدن و موقعیّت

محیطی که در آن قرار دارد، وابسته است و مستقل از 

های های متفاوت، بر جنبهنظریّه. ها وجود نداردآن

( هاشناخته)فیزیکی در بازنمایی دانش مختلف بافت 

سازی بر های مانندهکه نظریّه درحالی. کنندتأکید می

های اند، نظریّههای کالبدی تمرکز نمودهنقش نظام

های بدنی را مورد تر، نقش حالتآگین، بیشجسم

های موقعیّتی نیز بر نقش اند و نظریّهتوجّه قرار داده

امّا مهم است که . اندردههای محیطی تکیه کموقعیّت

، هر سه، یعنی، (هاشناخته)بدانیم در بازنماییِ دانش 

های های بدنی و موقعیّتهای کالبدی، حالتنظام

برای راحتی کار، . نمایندمحیطی، نقش مهمّی ایفا می

آگین گفته های جسمها، نظریّهبه کل خانوادۀ این نظریّه

آگینی، به طور م جسمامّا باید به خاطر بسپاری. شودمی

های عام، به کلّ بافت فیزیکی شناخت اعم از نظام

های محیطی، اشاره های بدنی و موقعیّتکالبدی، حالت

 (.4669و  1333بارسالو، )دارد 
 سازی شواهد تجربی دربارۀ ماننده 3. 2. 1

های غیرکالبدی، به لحاظ نظری، بسیار جذّاب نظریّه

ارکردهای مفهومی مهمّی نظیر ها، کاند، چراکه آنبوده

ای، زایایی و نیز تمایز نوع و نقش، استنتاج مقوله

ها، به عالوه، این نظریّه. کنندسازی میها را مدلگزاره

بندی بوده و در رایانه هم از امکان چنین، قابل فرمولهم

با این حال تا کنون، شاهد . سازی برخوردارندپیاده
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 77-59 ،1957 بهار ،1، شماره مپنجسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

امّا، . ها به دست نیامده استای بر وجود آنتجربی قوی

سازی در حافظۀ های مبتنی بر مانندهبرای بازنمایی

کارآیند، حافظۀ بلندمدّت، زبان و اندیشه، شواهد 

تجربی غیرمستقیمِ فراوانی که عمدتاً ناشی از مطالعات 

-جز خود این ماننده گران در مسائل دیگری بهپژوهش

-شواهد، پایهاین . آوری شده استها بوده، جمعسازی

ریزد های کالبدی پی میای محکم را برای نظریّه

 (.4662بارسالو، )

 مندهای شناختِ پایهنظریّه. 4

ها دربارۀ مند، آن دسته از نظریّههای پایهمنظور از نظریّه

های معیارِ شناخت را که بر شناخت است که نظریّه

کند و نسبت مبنای نمادهای غیرکالبدی هستند، رد می

در عوض، این . دهدها واکنش منفی نشان میبه آن

هایی را نسبت به سازوکارهای شناخت ها، نگرشنظریّه

-ها را نادیده میهای معیار، آنکنند که نظریّهاتّخاذ می

سازی یا تصویرسازی، کنش ماننده: گیرند؛ از آن جمله

های بدنی؛ و در حقیقت، پایۀ شناخت موقعیّت و حالت

ها اگرچه اغلب این نظریّه. دانندها میرا در این

هایی را که قابل آزمودن ها، فرضیّهاند، آنتوصیفی

-ها پرداخته میهای تجربی به آنهستند و در پژوهش

های معیارِ شناخت نهند، چیزی که نگرششود، پیش می

هدف نهایی و مهمِ پیشِ روی این . اندبهرهاز آن بی

هاست، بندیِ این نظریّهصورتپردازی و ها، دادهنظریّه

های معیار در آن زمینه، برتر هستند چیزی که نظریّه

 (.       4662بارسالو، )
 مندهای شناختِ پایه خاستگاه 4. 1

شود، برخالف آنچه در بسیاری از نوشتارها تأکید می

تر تاریخ، نگرش برتر بوده مند در بیششناختِ پایه

ذشته، فرضشان این بود که تقریباً همۀ فالسفۀ گ. است

های کالبدی و تصویرسازی ذهنی، دانش و بازنمایی

این نگرش به . نمایانند معرفت را در ذهن بشر بازمی

-های مانندهبازنمایی دانش و معرفت، شبیه به نگرش

 .سازی در عصر حاضر است

ها، در ابتدای قرن بیستم، رفتارگرایان و از جملۀ آن 

نگرایانۀ اواخر قرن مطالعات درون، به (1319) 1واتسون

نوزدهم حمله کرده و تصویرسازی را به همراه بعضی 

که به اندازۀ ساختارهای شناختی دیگر، به دلیل آن

. شناسی طرد کردندکافی علمی نبودند، از روان

که در طیّ انقالب شناختی نیمۀ قرن بیستم،  هنگامی

 ساختارهای شناختی دوباره به صحنه بازگشتند،

این امر احتماالً به دو . ها نبودتصویرسازی در میان آن

پژوهان جدید، یکی این بود که شناختْ: دلیل رخ داد

های واتسون به تصویرسازی را به خاطر داشتند و حمله

ترجیح دادند که از قرارگرفتن در معرضِ انتقادهای 

ها شیفتۀ که آنمشابه، اجتناب ورزند؛ و دیگر این

ای شده بودند که به ای جدید بازنماییهبندیصورت

شناسی، آمار و واسطۀ پیشرفت روزافزون در منطق، زبان

های شناخت درنتیجه، نظریّه. علوم رایانه القاء شده بود

های ای از بازنماییدر این عصر، دامنۀ گسترده

کردنِ غیرکالبدی را اتّخاذ نمودند که شامل فهرست

. شدهای معنایی میو قالبهای معنایی ها، شبکهویژگی

های اوّلیّه برای یافته زمینه، هنگامی کهبا داشتن این پیش

گزارش شد،  1306تصویرسازیِ ذهنی در دهۀ 

-ها را نادیده گرفته، بیپژوهان جدید، عمالً آنشناختْ

با وجود این، شواهد نورونی و رفتاری . اعتبار خواندند

که تصویرسازی، چنان قوی بود برای تصویرسازی، آن

ایِ شناختی اکنون به عنوان یکی از سازوکارهای پایه

 هااز سوی دیگر، به تازگی، پژوهش. پذیرفته شده است

هایی را که در طیّ انقالب مند، نظریّهدر شناختِ پایه

شناختی برخاسته بودند و در آن انقالب ریشه دارند، به 

ز این یکی ا. اندهای متفاوت به چالش کشیدهشیوه

ها نبود شواهد تجربی قابل توجّه بر حضور چالش

                                                           
1- Watson  
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 77-59 ،1957بهار ، 1، شماره پنجممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

ها نشان پژوهش. نمادهای غیرکالبدی در شناخت است

اند که درواقع، اگر نمادهای غیرکالبدی به طور داده

-های مختلف مورد پذیرش واقع شدهوسیعی، در نظریّه

اند، این، به خاطر حمایت شواهد تجربی نبود، بلکه، 

که شهود مهمّی را دربارۀ ویژگی ینها، به دلیل اآن

نمادینِ شناخت ثبت کرده بودند، به نحوی که بتوانند 

-پردازی شوند و صورتدر هوش مصنوعی، داده

ای را برای بازنمایی های قدرتمند و عالیگرایی

رو، با استقبال مواجه نمودند و از ایناطاّلعات، آماده می

های غیرکالبدی چالش دیگر این بود که نظریّه. گشتند

، از شرح چگونگی ارتباط (هاشناخته)به بازنماییِ دانش 

به عالوه، این . شناخت با ادراک و کنش ناتوان بودند

که مغز در کجا نمادهای ها، در تبیین ایننظریّه

گونه این که چهکند و اینغیرکالبدی را ذخیره می

شوند، نمادها با اصول نورونی محاسبات همراه می

 . توان هستندنا

مند، هرچه گرانِ شناختِ پایهبر این اساس، پژوهش 

تر، از نمادهای غیرکالبدی دور شدند و در عوض بیش

 های بدنی رویسازیِ کنشِ موقعیّت و حالتبه ماننده

ها، گران، در بسیاری از جنبهاین پژوهش. آوردند

که فرضیّۀ فیلسوفان کالسیک را که مبتنی بود بر این

های کالبدی در مرکز شناخت قرار دارند، نماییباز

های متأخّر دوباره مدّ نظر قرار داده، آن را در بافت

پایه  پژوهی و علم عصبْشناسی، علم شناختْروان

های نورونی به شکل بازآفریدند و نیز بر بازنمایی

تر به تصویرسازی آگاهانه کالبدی تمرکز نموده و کم

( 4616) 1برای مثال، لندو(. 4662بارسالو، )پرداختند 

های کند که به مدل سیستمدیدگاهی را مطرح می

نمادینِ ادراکی شهرت داشته و شباهت زیادی نیز به 

نظریّۀ او بانفوذترین نظریّه . دارد( 4662)نظریّۀ بارسالو 

بر طبق این نظریّه، . دربارۀ شناخت اجتماعی است

                                                           
1- Landau  

سازیِ فعّالسازی یا پردازش مفهومی بر اساس ماننده

-های بدنی صورت میمجدّد نورونیِ مربوط به حالت

-سازی، بازسازیِ حالتلندو، معتقد است ماننده. گیرد

های ادراکی، حرکتی و درونی حاصل از تجربۀ فرد با 

وقتی . سازدپذیر میجهان خارج، بدن و ذهن را امکان

کنیم، مغز یک بازنماییِ چندوجهی ای پیدا میما تجربه

بعدها هر . شودکند که در حافظه ذخیره میا میپید

گردد یا یادآوری وقت آن تجربه یا شبیه آن تکرار می

افتد، کلّ آن آن از طریق قراین مختلف اتّفاق می

-31، ص 1939زاده، قاسم)شود بازنمایی، فعّال می

32.) 
-تصوّرات نادرست امّا متداول دربارۀ شناختِ پایه 4. 2

 مند

مند کنونی به شناخت، رویکردهای پایهاز آنجا که 

اند به نگرشی یکپارچه بسیار جدید هستند، هنوز نتوانسته

عالوه بر این، خود همین رویکردهای . دست یابند

متنوّع نیز به صورت محاسباتی یا صوری مشخص 

ها وجود ها دربارۀ این نظریّهاز این رو، ابهام. اندنشده

 . دور از انتظار نیستدارند و تصوّرات نادرست نیز 

های شناخت یکی از تصوّرات نادرست دربارۀ نظریّه 

ها، اغلب، کامالً تجربی در نظر مند این است که آنپایه

گرایی در گرفته شده و بنابراین، گویی که با فطرت

ازاین اشاره شد،  گونه که پیشامّا همان. اندتناقض

شان این بود که گرایان کالسیک فرضفطرت

دارِ نقشی مرکزی در بازنمایی دانش صویرسازی، عهدهت

که در واقع، هیچ دلیلِ قبلی، برای این. است( هاشناخته)

. سازی پایۀ ژنتیکی قوی نداشته باشد، وجود نداردماننده

های تر موارد، به نظاممشارکت ژنتیکی، در بیش

های حافظه که کار ثبت و پردازش کالبدی و نظام

از . دهدکشند، شکل میا را به دوش میهسازیماننده

-ها میسازیتوان گفت که برخی از مانندهاین رو، می

 . توانند از پایۀ ژنتیکی برخوردار باشند
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های شناخت تصوّر نادرست دیگری که نسبت به نظریّه 

ها، در مند متداول است، این است که این نظریّهپایه

شوند که می موارد بسیاری، به شکلی در نظر گرفته

حرکتی جهان خارج را _های حسّیانگار صرفاً بازنمایی

را بازنمایی کنند؛ و ( هاشناخته)برند تا دانش به کار می

مند های پایهاند که نظریّهبر این اساس، نتیجه گرفته

توانند مفاهیم انتزاعی را که در جهان خارج پایه نمی

-ن تصوّر، پژوهشرغم ایامّا علی. ندارند، باز بنمایانند

های مند، بر اساس نظریّهگران حوزۀ شناخت پایه

-اند که حالتگرایان کالسیک، استدالل کردهتجربه

گرایی، منابعی از های درونی نظیر فراشناخت و درون

تر از شان کمدهند که اهمیتاطاّلعات را تشکیل می

کنند پردازان، ابراز میاین نظریّه. تجربۀ بیرونی نیست

شود، برای نگری کسب میه دانشی که از درونک

 . تواند مفید باشدبازنمایی مفاهیم انتزاعی، می

مند، به های پایهو سرانجام، تصوّرات دربارۀ نظریّه 

-ها ضرورتاً به حالتای است که گویی این نظریّهگونه

هایی که تمام و کمال، تجربه سازیهای بدنی یا ماننده

امّا محقّقان این . نند، وابسته هستندکرا بازآفرینی می

گویند ها میآن. عرصه، خود، چنین فرضی ندارند

های شناختی توانند با فعّالیّتهای بدنی میاگرچه حالت

شان ارتباط نزدیک داشته باشند، وجود تمام و کمال

-درست است که ماننده. ها ضروری نیستبرای آن

ها در این نظریّه (هاشناخته)سازی، در بازنمایی دانش 

ها را به طور نقش مرکزی دارد، امّا به ندرت، تجربه

-در عوض، ماننده. نمایدکامل بازسازی و بازخلق می

های ناقص تجربه هستند که ها، عمدتاً، بازآفرینیسازی

ها مندی بر آنتوانند هم خطا داشته باشند و هم سویمی

 (.4662بارسالو، )سایه افکنده باشد 

 شناسیِ شناختیهای زبانریّهنظ. 5

های اخیر، از هایی که در سالبرخی از اوّلین نظریّه

شناسیِ شناختی مند پشتیبانی کردند، از زبانشناختِ پایه

های منفی سو، واکنش ها، از یکاین نظریّه. اندبرخاسته

های غیرکالبدیِ نحوی که در انقالب بودند به نظریّه

های سوی دیگر، واکنششناختی مطرح شدند و از 

ها در زبان سازیها و مانندهمثبت به نقش بدن، موقعیّت

شناسی، از با آغاز انقالب زبان 1چامسکی. و به ویژه معنا

های نیمۀ دوم قرن بیستم با معرّفیِ مفاهیم نخستین سال

بنیادی از قبیل توانش زبانی، کنش زبانی، شمِّ زبانی و 

قواعد زبانی، راه را برای شناختی برای واقعیّت روان

مطالعات شناختیِ زبان هموار کرد و برای مبانی نظریِ 

امّا با این . شناختی مطرح نمودهای زیستخود توجیه

از سوی دیگر، . ها نداشتحال، شواهد تجربی برای آن

چنین در نظریّۀ معیار خود به موضوعِ نحوِ مستقلّ او هم

مر، در جریان مطالعات از معنا اشاره کرده بود که این ا

شناسیِ چامسکی، از سوی لیکاف و بعضی انقالبیِ زبان

-نیلی)شناسِ او به چالش کشیده شد از همراهان زبان

عالوه بر این، لیکاف و به همراه او، (. 1932پور، 

گرانی ، از جمله پژوهش(1333و  1326)جانسون 

ری بودند که ادّعا کردند مفاهیم انتزاعی، به طور استعا

آگین و وابسته به موقعیّت، جسم( هاشناخته)در دانشِ 

اند که گران، استدالل کردهاین پژوهش. پایه دارند

ها و ای دربارۀ بدنافراد، دارندۀ اطاّلعات گسترده

شان هستند و مفاهیم انتزاعی نیز به طور هاموقعیّت

بعضی دیگر از . شونداستعاری به این دانش متّصل می

. 1321لیکاف، )شناسیِ شناختی، های زباننظریّه

، بر (1322، 1329، 3تالمی. 1331،1321، 2النگاکر

های طبیعی، در این باورند که نحو و معناشناسیِ زبان

های فضایی، های تجربه، نظیر مسیر، ارتباطمؤلّفه

شناسانِ به عالوه، زبان. ها و نیروها پایه دارندپردازش

، پایۀ خرد را نیز در (1329، 4فوکونیه)پژوه، شناختْ

                                                           
1- Chomsky  

2- Langacker  

3- Talmy  
4- Fauconnier  
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گران ای دیگر از این پژوهشعدّه. دانندتجربه می

نیز، نحوهایی را ( 1339، 2گلدبرگ. 1329، 1فیلمور)

برند، گسترش ها را به کار میها و ساختکه قالب

بارسالو، )ها را ثبت کنند دادند تا ساختار موقعیّت

-زبان هایمند در نظریّهنقش شناخت پایه(. 4662

شناسی، موضوع جالبی است که باید جداگانه به آن 

 .پرداخته شود

 نتیجه. 6

برخالف آنچه که از زمان انقالب شناختی دربارۀ 

های غیرکالبدی در نظام شناختی انسان مطرح بازنمایی

شده و در علم شناخت به عنوان رویکرد غالب در 

بازنمایی دانش و معرفت معرّفی گشته، این شناختِ 

ترِ تاریخِ گذشته، نگرش برتر مند است که در بیشایهپ

های مند ریشه در نظامچراکه شناختِ پایه. بوده است

دارد و تقریباً اکثر ( هاشناخته)کالبدیِ بازنماییِ دانش 

های فالسفۀ پیشین، فرضشان این بوده که بازنمایی

های ذهنی که نسبتاً مشابه کالبدی و تصویرسازی

مند هستند، دانش و ها در نظریۀ شناختِ پایهسازیماننده

از سوی دیگر، . نمایانندمعرفت را در ذهن بشر بازمی

گران متأخّرتر نظیر بارسالو، لیکاف و برخی از پژوهش

اند که های خود نشان دادهجانسون نیز در پژوهش

، (هاشناخته)رویکردهای غیرکالبدی به بازنمایی دانش 

ی از شواهد تجربیِ کافی و چه چه ازلحاظ نابرخوردار

به سبب ناتوانی در شرح چگونگی ارتباط شناخت با 

حال،  بااین. اندادراک و کنش، با چالشی جدّی مواجه

کرده  گونه که رومِلهارت اشارهرسد همانبه نظر می

های میان این دو نظام بازنمایی، بیش است، شاید تفاوت

بیش از اندازه بر  آمیز در نظر گرفته شده واز حد اغراق

در واقع و بر اساس نظر . ها تأکید شده استآن

های بازنمایی، توان گفت این نظامرومِلهارت، می

                                                           
1- Fillmore  
2- Goldberg  

های متفاوتی برای بازنمایی هستند که هر یک، از روش

معایب و محاسن خاص خود برخوردار بوده و برای 

 .اندشرایطی خاص مناسب
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