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مقدمه
 
های بشر بوده اسات و مطالعاة آن قادمتی بسایار      با اهنکه موضوع زبان همیشه هکی از دغدغه

زباان در مغاز، خصوصاار بار پاهاة       طوالنی دارد، بررسی علمی و مادون چگاونگی پاردازش   
های متعددی  سال سابقه دارد. طی اه  دوران، در حوزه 21های آزماهشگاهی،کمتر از  روش

اناد. بارای مثاال، در حاوزۀ      شناسی شناختی، فراهندهای زبانی را مطالعاه کارده   از جمله روان
اسات.   گرفتاه    زهادی دربارۀ بازشناسی دهداری واژه صورت شناسی شناختی، مطالعات روان

شناسی شناختی بر مطالعات پردازش زباان کمتار شاده و روی     هرچند رفته رفته تمرکز روان
ای اسات کاه باه بررسای      رشاته  1«شناسی زباان  روان»موضوعات دهگری متمرکز شده است، 

هاا ناه    پردازد. نتاهج اه  پژوهش تولید زبان، درک گفتار، بازشناسی واژه و اکتساب زبان می
هاای   کناد، بلکاه در حاوزه    را در چگونگی درک پردازش زبان در انساان هااری مای   تنها ما 

ای و علاوم دهگار    ساازی راهاناه   دهگر، از جمله بررسی اختالالت زبانی، آموزش زبان، مادل 
 مرتبط با زبان نیز کاربرد دارد. 

کند به دنبال پاسیی برای بعضای از   شناسی زبان با روهکرد خاصی که دنبال می روان
هاهی از قبیل: آها نظام دانشای زباان    گردد. پرسش های اساسی دربارۀ پردازش زبان می السؤ

ای است؟ آها پردازش هر هک از اجزاءِ زبانی از جمله صرف، نحو و معنا باه صاورت    حوزه
ای در مغاز دارناد و    های گوهشور دوزبانه نواحی جداگانه ای است؟ آها هرهک از زبان حوزه

شانوهم هاا    ای را مای  هاا مساتقل از دهگاری اسات؟ وقتای واژه      از زباان آها پردازش هر هاک  
هاابیم؟ ذخیارۀ    ماان دسات مای    و معانی آن در واژگاان ذهنای   2ها بینیم، چطور به بازنماهی می

در ذها  هاک فارد باال  و     گیرد؟  حجم وسیعی از واژگان چگونه در ذه  انسان صورت می
چگونه با سرعت بسیار زهادی به واژۀ ه است، هزار واژۀ ذخیره شد 111 ا  51کم  باسواد دست
  ؟Warren, 2013رسیم؟ اکتساب زبان در کودکان چگونه است س مورد نظر می

کاه  بارد   ای بهاره مای   های پژوهشی ها و چارچوب ز همان روشا شناسی زبان عمدتار روان

                                                                                                                                        
1   . psycholinguistics 

2.  representations 
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 شناسای زباان علمای اسات کاه بسایاری از       شاود. روان  در دهگر علوم شاناختی اساتفاده مای   
هااا از  هااای آن حاصاال آزماااهش و مطالعااات آزماهشااگاهی اساات. در اهاا  آزماااهش    داده
شاود. گااهی انجاام دادن هاک آزمااهش مساتلزم نامیادن         های گوناگونی استفاده مای  روش

 است.   1ردهاب حرکت چشمتصاوهر ساده و گاه مستلزم استفاده از ابزارهای دقیق از جمله 
شناسای اسات و هام     زماان هام روان   طاور هام    ، اها  رشاته باه   2111به بااور وارن س 

هااهی جرهاان دارد کاه ارتبااط بای  اها  دو رشاته را میسار          شناسی، و در قلاع آن ر   زبان
هاهی است که رهشاه در علاوم شاناختی دارد، و در قارن      زبان از حوزه شناسی  سازد. روان می

اه  رشته خاود شاامل    آهد. می به شمار  2شناسی شناختی مجموعة عصع هکم قطعار زهر و بیست
  .Cutler et al., 2005شناسی زبان است س های مطالعاتی دهگری از جمله عصع حوزه

اند به انادازۀ   شناسی زبان پرداخته هاهی که صرفار به حوزۀ روان در اهران، تعداد کتاب
سازمان مطالعه و تادوه   ای که پیش از اه  در  انگشتان هک دست است. کتاب ترجمه شده

ها سسمت  به چاپ رسیده بسیار قدهمی اسات و موضاوعات روز    لوم انسانی دانشگاهکتع ع
تاره  شایوۀ پژوهشای در     کند. همچنای ، باا توجاه باه اهنکاه مهام       اه  حوزه را بازنماهی نمی

پردازی در اه  حوزه بر پاهاة نتااهجی    باشد و نظرهه شناسی زبان انجام دادن آزماهش می روان
شاده منباع مناسابی     آهاد، کتااب هااد    امالر کنترل شده به دست میهای ک است که از آزماهش
 شود.  شناسی زبان در سطوح تحصیالت تکمیلی قلمداد نمی برای تدرهس روان

شناسای   موضاوعات روان  ترین بر اه  بوده است کاه عماده   کتاب حاضر، تالش در
اکتسااب زباان    زبان پوشش داده شود، از جمله: تولید زباان، درک گفتاار، بازشناسای واژه،   

اول و پردازش زبان در گوهشوران دوزبانه. در تاألیب کتااب حاضار، عاالوه بار اساتفاده از       
هاای بسایار گساترده و تأثیرگاذاری کاه        ، از مقاالت و کتااب 2113ارزش هارلی س کتاب با

 شناسی زبان ضروری است استفاده شده است.  ها برای درک حوزۀ روان خواندن آن
روز بارای   تهیة محتوای آموزشای مناساع و باه    ب اه  کتابهدف اصلی از تألی

های میتلب مارتبط باا زباان، باا      شناسی زبان بوده است تا دانشجوهان حوزه درس روان
های زبانی،  های آزماهشگاهی در پژوهش های ارائه شده و آشناهی با روش مطالعة بحث

هاای مارتبط باا     در حاوزه  تاری  های متناوع  نامه  های جدهدی به دست آورند و پاهان اهده
هاای ماورد اساتفاده در اهاران، از جملاه ترکای، باه          پردازش زبان فارسی و دهگر زباان 

نگارش درآهد. در جای جاای کتااب پیشانهادهاهی بارای انجاام دادن پاژوهش درباارۀ        
                                                                                                                                        
1.  eyetracker 

2.  cognitive neuroscience 
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 پردازش زبان فارسی ارائه شده است. 
پاردازد،   د و درک زبان میشناسی زبان به چگونگی فراهند تولی اهنکه روان با توجه به 
بارای دانشاجوهان دورۀ کارشناسای     «شناسی زباان  روان»کم دو واحد درس  گذراندن دست

درماانی،   شناسای شاناختی، گفتاار    شناسی، آموزش زبان، روان های زبان ارشد و دکتری رشته
ن بیشی شناختی و بعضی علوم دهگر، بینش اه  دساته از دانشاجوها   شناسی بالینی، توان روان

 سازد. تر می را نسبت به چگونگی عملکردهای زبانی عمیق
ۀ دوم کارشناسای ارشاد و دکتاری خاود را باه ترتیاع در        جانع تحصایالت دور  اه 

ام. در دورۀ  شناسی زبان گذراناده  سوئیس در رشتة روان 2انگلستان و برن 1دانشگاه ادهنبر 
ام.  مه طباطبااهی تحصایل کارده   شناسی دانشگاه عال اول کارشناسی ارشد خود در گروه زبان

شناسای زباان    هم بعد از بازگشت به اهران تروهج حاوزۀ مطالعااتی روان   ها  تره  دغدغه از مهم
جاناع بارای تاألیب     شاناختی از اها     بوده است. حماهت مالی ستاد توساعة علاوم و فنااوری   

آقاای دکتار    کتاب حاضر اه  راه را براهم بسیار هموار ساخته است. شاهسته اسات از جنااب  
ام، بسایار   مناد باوده   های معنوی و علمی اهشان بهره سید کمال خرازی، که همیشه از حماهت

برکت اهشان در ستاد توسعة علوم و فناوری شناختی و مؤسسة آماوزش   تشکر کنم. وجود پر
عالی علوم شناختی، که در آن مشغول خادمت هساتم، تاأثیر بسایار مثبتای در ارتقاای علاوم        

 اهران داشته است.   شناختی در

دانم از سرکار خانم صهبا رضاهیان در ستاد توسعة علوم و فنااوری شاناختی    الزم می
 ها تشکر کنم. برای انجام هماهنگی

هاا   سازمان مطالعه و تدوه  کتع علوم انسانی دانشاگاه چاپ و انتشار کتاب از سوی 
توسعة اه  علم در اهاران   سسمت  گام بسیار مهمی برای در دسترس قرار گرفت  اه  کتاب و

گاروه علاوم شاناختی، نیاز      اندرکاران اه  مجموعه، خصوصار کار شود. از دست محسوب می
 گزارم. بسیار سپاس
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