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مقدمــه
کارکردهایشناختیانسانمیپردازدودرعلومشناختی،بهعنوانیکی »علوماعصابشناختیبهمطالعۀهمبستههایعصبی
ازدانشهاینو،نقشزیربناییدارد.علوموفناوریهایشناختیدردهههایاخیر،همچونحوزهایمیانرشتهایموردتوجه
گرفتهاست.درس قرار انسانی علوم و رفتاری،هنر و اجتماعی علوم پزشکی،مهندسی، پایه، علوم رشتههایمختلف اساتید
میآید. شمار به اصلی دروس از یکی شناختی، فناوریهای و علوم زیرمجموعۀ رشتههای اغلب در اعصابشناختی علوم
کالممنسوببهامیرالمؤمنین کهدروجودماننهفته؛وبهعمق بررسیاینمطلب)علومشناختی(مارابهدنیایناشناختهای

کهفرمود: علی)علیهالسالم(وشناختبزرگترینودیعۀالهیهدایتمیکند

کبر               اتـزعـم آنک جـرم صـغـیـر                           و فیک انطوی العالم اال
 و انت الکتاب المبین الذی                           بـاحـرفـه یـظـهـر الـمــضـم

کهباهر گویاهستی کتابی کهعالمبزرگتریدرتونهفتهاستوتوبهمثابه کوچکیهستی،درحالی گمانمیبریجسم آیاتو
حرفآن،ناشناختهایآشکارمیشود.«1

علوم روشها این از یکی میشود. استفاده کاربران نیازهای با معماری ساختارهای انطباق برای جدید روشهای از امروزه
این گستردۀ گونعلمیداشتهاست.پیشرفتهای گونا تأثیراتشگرفیدرحوزههای کهدرچنددهۀاخیر نوروساینساست
مطالعات در دانش این بهکارگیری با است. ساخته فراهم معماری دانش با ارتباطش و آن بهکارگیری برای را زمینه دانش،
کرد. گونشهریبررسی گونا کاربرانفضاهای معماری،میتوانتأثیرساختارهایمعماریرابرفعالیتهایعصبیسیستممغِز
نیزهدایت درطراحیساختمانها احساسیمشتریان و روانشناختی رفتاری، کنشهای وا بهدرک را اینمطالعاتمعماران

میکند.

کهدرآنهاوجودداردنیزشناساییمیکنند؛مانندفرم، کاربرانفضاهایمعمارانه،محیطهایاطرافشانراازطریقویژگیهایی
گیرندههایبیناییاطالعاترادریافت رنگ،تناسبات،هندسهو...محیطهایپیرامونیسرشارازمحرکهایبصریهستند،
کمحیطنامدارد. کهازمحیطتبدیلبهاطالعاتمعناییمیشوندنیزادرا کردهوبهسیستمعصبیمنتقلمیکنند.آنچهرا
گونهای کمیتوانندبامحیطاطرافخوددرتعاملباشند.امروزهطراحانمیکوشندفرایندطراحیرابه انسانهاازطریقادرا

کمالخرازی،پژوهشکدۀعلومشناختی 1-دکترسید
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آنفضاحس در باحضور آنها تا آورند فراهم کاربران برای ازمحیط وخوبی مناسب کهدرک برسانند نتیجه به و ببرند پیش
کهشاملعناصرو گرفت کمحیطرامیتوانتجاربیذهنیازمحیطیدرنظر کنند.اززاویۀزیستشناختی،ادرا آرامشرادرک
گیرندههایحسیبدناست.»اینتحریکهابهوسیلۀمکانیزمهاییبهصورت ناشیازتحریک گونبودهومعمواًل گونا اجزای
فعالیتهاینورونیتبدیلشدهوسپسبهنواحیمرکزینظامعصبیفرستادهمیشوندتادرآنجاپردازشنورونیبیشتریبر
کاتانسانهاازمحیطهایاطراف کهپایهگذارادرا گیرد.اینمرحله،مرحلۀنهاییازپردازشنورونیدرمغزاست رویآنهاصورت

کمحیطبازشناختهمیشود. کهنقشپراهمیتمغزوسیستمعصبیانسانهادرفرایندادرا میشود.«[1]اینجاست

گرایشیبهناممعماریمبتنیبرعلوم گسترشروبهرشدنوروساینس، بارشدسریعتکنولوژیوافزایشپژوهشهادراینحوزهو
است. پرداخته مغزی فعالیتهای و انسانها برسیستمعصبی معماری تأثیراتساختارهای به که آمده پدید اعصاب و مغز
معماریمبتنیبرعلوممغزواعصاب،ساختاریازدانشمعماریوفعالیتهایمغزیراپدیدارمیسازد.ایندانشانسانهارا
کثربازدهواثراتمثبتبرباشندگانفضاست. محورطراحیساختارهایمعماریقراردادهوبهدنبالطراحیفضاهاییباحدا
کردهاند. تمرکز نیز پیرامونشان محیطهای و کاربران میان تعامل بر خرد مقیاس در معماران و نوروساینتیستها حقیقت در
گفتوگویمیانتجربیاتانسانیوطراحیفضاهابهشمارآورد.«[2]باظهور »ایندانشرامیتوانوسیلهایبهمنظورمطالعۀ
کرد.پژوهشگرانبابرپایی کتورهاینوروساینستعریف حوزۀنوروآرکیتکچرتاحدیمیتوانمحیطهایمعمارانهراباقواعدوفا
کاربراننیزمیشوندوهمچنینباتحریکاتبجایذهن کهخاطراتراتقویتمیکنندومنجربهبهبودتواناییشناختی فضاهایی
گرازفرایندهایعلمیبرایمطالعۀ کها ازاسترسدوریمیگزینند.[۳]»دانشمندانعلوماعصاب)نوروساینتیستها(معتقدند

مغزبهرهجویند،بهدستاوردهایجدیدیازدانشخواهندرسید«[4].

کهذهنانسانبهمحرکهاپاسخمیدهد،بنابراینچگونگیساختمحیطها کیج1وپیتراریکسون2نشانداد کتشافاتاف. »ا
و مغزی فعالیتهای و عملکرد بر قابلتوجهی تأثیرات ساختگی یا مصنوعی عناصر میگذارد. تأثیر کاربران مغزی فعالیت بر
کهدربرخیدیگرفرم،ترکیبوساختار سیستمعصبیانسانهادارند.دربرخیمواردتأثیراتممکناستمفیدباشند؛درحالی
کنند.همچنینطبقبیاناتجانپیابرهند۳در کنشهاییمنفیرادربرخیازسطوحمغزایجاد ساختمانهاممکناستوا
گسترشمیدهند.درسال1999، سال2004محیطهایطراحیشدۀخاص،تکثیرسلولهایمغزیجدیدراتشویقمیکنندو

1-F.Cage
2-PeterErikkson
3-JohnP.Eberhard
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کهزمینهسازپژوهشدرحوزۀارتباطاتمغز کانویشر1وهمکارانشمقالهایرادرزمینۀسلولهایعصبیبهچاپرساندند نانسی
کهمناطقاطرافناحیۀهیپوکامپ،بهطورقابلتوجهیبیشترینپاسخرا باتجربههایمعماریشد.دراینمقالهمشخصشد
کهانسانها،مکانهاوچشماندازهایپیچیدهتریرا کانویشر2زمانی بهچشماندازهاوعناصرمحیطیمیدهد.براساسبیانات

میبینند،ناحیۀهیپوکامپمغزآنهابهطورقابلتوجهیفعالترمیشود«.[4]

کهباایجادتیمهایطراحیمتشکلازمعماران، کلیهدفازبرقراریارتباطمیانعلوممغزواعصابومعماریایناست بهطور
پیرامونی ومحیطهای بتوانفضاهایداخلی ... و ومتخصصانطراحیمنظر روانشناسان اعصاب، و مغز علوم متخصصان
گاهی کهسالمتعمومیرابهبودبخشند.بادستیابیبهآ کرد گونهایطراحی کلیاجزایسازندۀبناهارابه ساختمانهاوبهطور
بیشتردرزمینۀارتباطمتقابلمیانانسانهاومحیطهایاطرافوبهکارگیریطراحانیآیندهنگردرحوزۀمعماریوروانشناسی

وعلوممغزواعصابمیتوانبهاهدافموردنظرنائلشد.

و اصول بهکارگیری به نیاز کاربران ترجیحات و روان و جسم سالمت بر منطبق سالم محیطهایی طراحی بهمنظور معماران
انسانها، درک و شناخت بر میتوانند اطراف فیزیکی محیطهای [5] دارند. طراحیشان فرایند در اعصاب علوم معیارهای
دنیای تواناییدرک اعصاب، علوم پیشرفت ازطریق زیرامیتوان بگذارند؛ تأثیر آنها وخلقوخوی درحلمسائل آنها توانایی
انسانها انسانهامیتواندبهرفتارهای ازپشتیبانیسیستمعصبی افزایشداد.[6]درکدرست را اطرافوجهتیابیدرآن
کردن، که»معمارانبرایاندیشیدن،طراحی درتعاملبامحیطاطرافسمتوسودهد.اهمیتاینبخشبهایندلیلاست
آزمایشمحرکهای با برمحرکهایبصریتکیهدارند.متخصصانعلوماعصاب ایجادتجربههایمحیطی ارائهدادنوحتی
این از نتایجحاصل بر استناد با میکنند. مطالعه اعصاب علوم درحوزۀ را کاربران وشناختی احساسی بصری،خواستههای
آزمایشها،»احساساتمنفی،ترس،درد،تشویشونگرانیرابهراحتیباطراحیمنطقیوفکرشدهبهسویحاالتمثبتسوق
کهبهواسطۀاثراتناشیازتعامالتمیاناجزایمعماریمحیط میدهند.باتکیهبرایندانشمیتوانراههاوچراییتأثیراتیرا
وسیستمعصبیانسانهاشکلمیگیرد،روشننمود«[7].باتوجهبهدستاوردهایحاصلازایندانشوفرایندهایپیچیده

کاربرانمحیطدستیافت. وفعالیتهایعصبیمغزمیتوانبهساختارمعماریمناسبیدرجهتایجادحسیخوشاینددر

1-NancyKanwisher
2-Kanwisher
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ک مغز ادرا
است«. مهم »فضا که است واضح معماری، درکمحیط به انسان کنش وا بهطورمشخصتر، یا معماری، تجربیات درسطح
گرمایی،نور)همطبیعیوهممصنوعی(وصداتوسطدستگاههایحسیماتشخیص ویژگیهایفضا،ازشکل،رنگ،شرایط
گاهانهتشخیصداده دادهمیشوندوازطریقتاالموسومیانمغزپردازششدهوبهقشرمخارسالمیشوندتابهشیوهایآ

شوند.تمامیاینهادرچندمیکروثانیهرخمیدهد.

گر ا و میافتد، اتفاقی چه میکند تجربه را فضا انسان که زمانی که میدانستیم واقعًا ما گر »ا میگوید: پیترز، فرانک معمار،
کهچراآنهااینتجربیاترادارند،آنگاه)بهعنوانمعمار(میتوانستیمباپایگاهمعلوماتغنیتر،اینطراحیرابررسی میدانستیم
کهواقعًاعملکردخوبیداشتهباشد.درحالحاضر،مااشتباهات کنیم کردهودرسطحدیگریخالقباشیموچیزیراطراحی

زیادیمرتکبمیشویم.«
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فصل 1؛

یخچه علوم اعصاب شناسی و تار
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زیستشناسی از زیرشاخهایچندرشتهای ایندانش نوروساینس1دانشمطالعۀسامانۀعصبیاست. یا اعصاب علوم دانش
و ریاضی مدلسازی مولکولی، و سلولی زیستشناسی و تکاملی زیستشناسی آناتومی، فیزیولوژی، از بهرهگیری با که است
روانشناسیبهدرکویژگیهاینورونهاومدارهایعصبیمیپردازد.بهطورسنتیعلوماعصابیکیاززیرشاخههایپزشکی
کنوندانشیمیانرشتهایاستودرواقعبادیگررشتههایدانش وزیستشناسیوداروسازیشناختهمیشود.ایندانش،ا
و فیزیک روانشناسی، پزشکی، ریاضی، زبانشناسی، پرداخت(، معماریخواهیم رشتۀ به کتاب این در )که مهندسی مانند

فلسفههمکاریدارد.

گاهیبهغلطواژۀنوروبیولوژیبـهجـاینوروسـاینساسـتفادهمیشود.نوروبیولوژی علوماعصاب،مطالعۀسیستماعصاباست.
کهنوروساینسبهتمامعلومسیستماعصاباشارهمیکند.تحقیقات اختصاصًابهبیولوژیسیستماعصاباشارهدارد؛درحالی

کردند. کهاولینباریونانیـانباستانبررویسیستماعصابمطالعه نشاندادهاند

کامپیوتر، کهبارشتههایدیگریمانندریاضیات،زبانشناسی،مهندسی، دانشمندعلوماعصاب،دانشمندیبینرشتهایاست
شیمی،فلسفه،روانشناسیوپزشکیتعاملنزدیکیدارد.دانشمندانعلوماعصابعواملسلولی،عملکردی،رفتاری،تکاملی،
کهرویجنبههای گونیوجوددارد گونا محاسباتی،مولکولیوپزشکیسیستمعصبیرامطالعهمیکنند.زمینههایتحقیقاتی
کتشافاتبسیاریراجع مختلفتمرکزداشتهولیاغلببایکدیگرهمپوشانیدارند.دردهههایاخیر،دانشمندانعلوماعصابا

بهنورون،مغزوسیستمعصبیمرکزیداشتهاند.

کردن،آنهامغزراازبدن کهجایگاههوشدرقلباست.بهدلیلایناعتقاد،درپیفرایندمومیایی مصریانباستانتصورمیکردند
کهبهمطالعۀمغزپرداختند.آنهاسعی کسانیبودند خارجوقلبرادرجایخودباقیمیگذاشتند.یونانیانباستاننخستین
،»ScientificAmerican«کارکردآنرابفهمندواختالالتعصبیراتوضیحدهند.براساسمقالهایدر کردندنقشمغزوچگونگی

ارسطو،فیلسوفیونانی،نظریهایداشتمبنیبراینکهمغزیکمکانیسمخنککنندۀخونبودهاست.

از شاخهای واقع در شناختی، روانشناسی است. شناختی2 روانشناسی شناختی، علوم حوزۀ در اصلی گرایشهای از یکی
افراد در یادگیری و یادآوری درک، تفکر، ذهنی،شاملچگونگی فرایندهای مطالعۀ به که است علومشناختی و روانشناسی

1-Neuroscience
2-CognitivePsychology
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گستردهترعلمشناخت،باسایرحوزههانظیرعلماعصاب، میپردازد.روانشناسیشناختیبهعنوانبخشیازحوزۀوسیعترو
ک، فلسفهوزبانشناسیارتباطدارد.روانشناسیشناختیبهبررسیفرایندهایدرونیذهنازقبیلحلمسئله،حافظه،ادرا
تادهۀ1950،رفتارگراییمهمترینمکتبفکریدرحوزۀروانشناسیبود.بین1950 شناخت،زبانوتصمیمگیریمیپردازد.
گرفت.درایندوره تا1970رفتهرفتهاینموجتغییرجهتدادوتمرکزبررویموضوعاتیمانندتوجه،حافظهوحلمسئلهقرار
وروشهای پردازش زمینۀمدل قابلمالحظهایدر بردهمیشود،پژوهشهای نام »انقالبشناختی« بهعنوان آن از غالبًا که

کاررفت. گرفتوبراینخستینبارعبارت»روانشناسیشناختی«به تحقیقاتشناختیصورت

درسالهایاخیرعلومشناختیواردعرصۀدرماننیزشدهاست.علومشناختیدرزمینههایمداخلۀتشخیصیودرمانی،هوش
رواندرمانیشناختی،شناخت رایانهای، بازیهای رباتها، آموزشوپرورششناختی، تشخیص، تقویتشناختی، مصنوعی،
گروهیروانشناسیتغییرذهن،علومدفاعشناختی، اجتماعی،روانشناسیسیاسی،روانشناسیتحلیلاطالعاتورسانههای
کهبهمداخلهوتقویتتواناییهایشناختی را ازعلومشناختی آنبخش کاربرددارد. اقتصادشناختیومهندسیشناختی
میپردازد،بهاصطالحتوانبخشیشناختیمینامند.درواقع،توانبخشیشناختیازمجموعهبرنامههایهدفمندیتشکیل
کهبهاختالل کارکردهایشناختیاستفادهمیشوند.ترمیم1دراختالالتشناختیبرایافرادی کهباهدفترمیمیاارتقای شده
کهنیازهایتحصیلییاحرفهایخاصدارند، کارکردهایشناختیدرافراد شناختییارفتاریمبتالهستندوارتقا2برایتقویت

مطرحاست.

کاتحسی،عقلی،عاطفیوشهودیدرآنصورتمیپذیرد.پژوهشگران کهتمامیادرا مغز،بهتنهاییارگانپیچیدهایاست
کهمحیطومعماریبرمغزو کردهاند کادمیعلوممغزواعصاببرایمعماریدرآمریکا۳پژوهشهاییرابهانجامرساندهواعالم آ
گونهایتغییرناپذیرعصبکشیشدهاست،اماثابتشدهمحیط کهمغزبه گذشتهتصورمیشد اعصابانسانتأثیرگذاراست.در
کند؛ودرنهایتساختارمغزمیتوانددرمحیطتغییریابدودرنتیجۀتغییرات کارکردسلولهایمغزرامدوله اطرافمامیتواند
کارازطریقمحرکهایدرونییابیرونیآغازمیشود،بنابراینمحیطغنیمیتواند مغزدرمحیط،رفتارمانیزتغییرمییابد.این

کند. درمغزدرحالرشدتغییراتفیزیکیایجاد

1-remediation
2-Promotion
3-ANFA
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گلژی،مطالعـاتمغزیپیچیدهترشد. کشفتکنیکهایرنگآمیزیتوسط ازاختراعمیکروسکوپو اواخردهۀ1980پس در
گردید.واحدعملکردیمغزسلولعصبیاست.به کاجالمنجربهشکلگیرینظریۀنـورون استفادهازاینتکنیکتوسطرامون
کسـبجایزۀنوبلفیزیولوژیدرسال1906شدند.دراواخرقرننوزدهامیلریموند، کاجالموفقبه گلژیورامون همینخاطر
کهنورونهاتحریکپذیریالکتریکیدارندوفعالیتآنهامیتواندبر جوهانسپیترمولروِهرمانُونِهلمُهولتزبهاثباترساندند
دارایضایعۀمغزی بیماران در بروکـا پـائول اینمطالعـات،مطالعـات با باشد.همزمان تأثیرگذار سلولهایعصبیمجاورشان
گالبود کهنواحیخاصیازمغزمسئولعملکردویژهایهستند.درهمینزمانیافتههایبروکامؤیدتئوریژوِزف بیانگراینبود
گلینزجکسـونموردتأیید کهعملکردهـایروانـیویـژه،محلمشخصیدرقشرمغزدارندوایننظریهتوسطیافتههایجـانهـا
کرد.امـروزههنوزازنقشۀبرودمنبرایتعاریف کارلورنیکهبعدهانقشنواحیخاصیازمغزرابرایزبانمشخص گرفت. قرار
آناتومیکالاستفادهمیشود.درسـال1962هـوجکینوهوکسلییکمدلریاضیبرایانتقالسیگنالالکتریکـی،پتانسـیلعمـل

کهمعروفبهمدلهـوجکین-هوکسـلیاسـت. کردند کسونغولپیکراسکوئیدارائه وانتقـالآندرنـورونآ

کردند.علوم کندلوِجیمزشوارتزآنالیزبیوشیمیاییتغیراتنورونیمرتبطبایادگیریوحافظـهرابررسی دراوایـلسال1966اریک
کـهدرادامهبهآناشارهمیکنیم. کرد اعصابمدرنرامیتوانبهشاخههایزیادیتقسیم

کلیدررشتههایزیرطبقهبندیشود: بعضیازشاخههایاصلیعلوماعصابمیتواندبهطور

 علوماعصابعواطف1:بهتحقیقدربارۀچگونگیعملکرداعصابدرارتباطباهیجاناتمیپردازد. 

 کاربرداصولزیستشناسیدرمطالعۀمکانیسمهایژنتیکی،  علوماعصابرفتاری2:بهمطالعۀتأثیرمغزبررفتارفردمیپردازد.
فیزیولوژیکیوتکاملیرفتاردرانسانوحیوانات.

 علوماعصاببالینی۳:متخصصانپزشکیمانندمتخصصانمغزواعصابوروانپزشکان،برمبناییافتههایعلوماعصاب 
کردنراههایدرمانوپیشگیریازآنهابررسیمیکنند.شاملتخصصهایی پایه،بهاختالالتسیستمعصبیرابرایپیدا

نظیرنورولوژیوروانپزشکیاست.

1-Affectiveneuroscience
2-Behavioralneuroscience
3-Clinicalneuroscience
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 عصبی  عوامل به نگاهی و میکند بررسی مغز سوی از را افکار کنترل و تشکیل چگونگی رشته این اعصابشناختی1: علوم
کارتوسطافراد،اندازهمیگیرند.این زمینهسازدراینفرایندهادارد.درخاللتحقیق،دانشمندانفعالیتمغزراهنگامانجام
شاخه،علوماعصابراباعلومشناختی،روانشناسیوروانپزشکیترکیبمیکند.مطالعۀسوبستراهایبیولوژیکیشناخت

کیدبرپردازشذهنی. باتأ

 کامپیوترهابرایشبیهسازی  علوماعصابمحاسباتی2:دانشمندانمیکوشندکهبفهمندمغزهاچگونهمحاسبهمیکنند.آنهااز
به محاسباتی رشتههای دیگر و فیزیک ریاضیات، تکنیکهای اعمال با و میکنند استفاده مغز عملکردهای مدلسازی و
کامپیوترییامدلهایفرضی مطالعۀعملکردمغزمیپردازند.مطالعۀمغزازدیدگاهپردازشاطالعاتیااستفادهازتحریکات

برایارزیابیعملکرددستگاهعصبی.

 نگاهمیکند.  روانشناختی و ژنتیکی فرایندهایعصبی، با بینعواملفرهنگی تعامل به اینرشته علوماعصابفرهنگی۳:
کند.یافتههاهمچنین کمک اینرشته،جدیدبودهوممکناستبهتوضیحتنوعدرمعیارهایسالمتبینافرادمختلف
کنند.مطالعۀاینکه کمک ممکناستبرایاحترازازدخالتداشتنمتغیرهایفرهنگیهنگامطرحآزمایشهابهدانشمندان

ارزشهایفرهنگی،بهبودمهارتهاوعقایدچگونهتوسطذهن،مغزوژنهاشکلمیگیرند.

 علوماعصابرشدونمو4:اینموردبهچگونگیرشدوتغییرمغزوسیستمعصبیازدورۀجنینیتابلوغنگاهمیکند.اطالعات 
کمکمیکندتابیشتردربارۀچگونگیرشدونموسیستمهایعصبیبفهمند.اینموردآنهارا گردآوریشدهبهدانشمندان
بهتوصیفوفهمطیفوسیعیازاختالالترشدیقادرمیسازد.همچنیننشانههاییرادربارۀچگونگیوزماندوبارۀتولید

بافتهایعصبیارائهمیدهند.

 کهبهنقشمولکولها،ژنهاوپروتئینهایمنفرددرعملکرداعصابوسیستم  علوماعصابسلولیومولکولی5:دانشمندانی
کهبیولوژیسیستمعصبیرابااستفادهازروشهای عصبیدرسطحسلولیومولکولیتوجهمیکنند.شاخهایازعلماعصاب

مولکولیوژنتیکیوتکنیکهایمرتبطمطالعهمیکند.

1-Cognitiveneuroscience
2-Computationalneuroscience
3-Culturalneuroscience
4-Developmentalneuroscience
5-Molecularandcellularneuroscience
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 عصبی  سیستمهای بهبود یا تعمیر جایگزینی، بهتر، درک برای مهندسی تکنیکهای از محققان این عصب1: مهندسی
استفادهمیکنند.

 برای  تصویربرداریعصبی دارد. تمرکز مغز روی که است پزشکی تصویربرداری از رشتهشاخهای این تصویربرداریعصبی2:
کارکردآنوچگونگی تشخیصبیماریوارزیابیسالمتمغزاستفادهمیشود.اینرشتهمیتوانددرمطالعۀمغز،چگونگی

تأثیرگذاریفعالیتهایمختلفبرمغزمفیدباشد.

 کامپیوترودانشمندانعلوماعصابرادربردارد.متخصصانراههای  عصب-اطالعات:اینرشتههمکاریبیندانشمندان
کگذاریوانتشاردادههاایجادمیکنند. مؤثررابرایجمعآوری،تجزیهوتحلیل،اشترا

 کردن،فهمیدن  کهمغزچگونهماراقادربهبهدستآوردن،ذخیره عصب-زبانشناسی۳:متخصصاناینرشتهتحقیقمیکنند
که گفتاریدارندیاافرادی کهمشکالت کمکبهبچههایی کمکمیکندبرای گفتاردرمانگرها وبیانزبانیمیکند.اینموردبه
کنند.مطالعۀقسمتهایی گفتارشانرا)بعدازمثاًلیکسکتۀمغزی(دوبارهبهدستآورند،استراتژیهاییراایجاد آرزودارند

کتسابزباندرانساناست. کهدرارتباطبادرکمطلب،ایجادوا ازمغز

 کارکردهایشباقسمتهایمختلفبدنونقشسیستمعصبی،از  فیزیولوژیاعصاب4:اینرشتهبهچگونگیارتباطمغزو
کارمیکندوبینشیرا کهبفهمندافکارانسانچگونه کمکمیکند کلبدن،نگاهمیکند.بهدانشمندان سطحزیرسلولیتا

درمورداختالالتمربوطبهسیستمعصبیبهوجودمیآورند.

علوم شناختی و مفهوم آن
ماهیت، بررسی به علم، از اینشاخه اطالقمیشود. علومشناختی5 آن، فرایندهای و بینرشتهایذهن و علمی بهمطالعۀ
فعالیت شناختی علوم زمینۀ در که محققانی میپردازد. آن( گستردۀ معانی گرفتن نظر در )با شناخت کارکردهای و وظایف
میکنند،باتمرکزبرروینحوۀنمایش،پردازشوانتقالاطالعاتتوسطسیستمعصبیبهمطالعۀهوشورفتارانسانمیپردازند.

1-Neuroengineering
2-Neuroimaging
3-Neurolinguistics
4-Neurophysiology
5-Cognitivescience
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ک،حافظه،توجه،خردواحساساتاست.برایدرک کهبرایمحققاناینحوزهاهمیتدارندشاملزبان،ادرا بخشهایذهنی
اینبخشهایذهنی،دانشمندانعلومشناختیاززمینههایعلمیمانندزبانشناسی،روانشناسی،هوشمصنوعی،فلسفه،
کمکمیگیرند.تحلیلهایمتداولدرعلومشناختیبهسطوحمختلفیازسازمان،ازیادگیریو علوماعصابوانسانشناسی
گسترشمییابد.مفهوماساسیعلومشناختی تصمیمگیریتامنطقوبرنامهریزی،ازمدارهایعصبیتاساختارپیمانهایمغز،
کهبررویاینساختارها که»میتوانبهوسیلۀشناختساختارهاینمایندهدرذهنانسانوفرایندهایمحاسباتی ایناست
کرد.علومشناختیدردهۀپنجاهمیالدیبهصورتیکجنبش عملمیکنند،بهبهترینشکلممکنفراینداندیشیدنرادرک

کهاغلببهنام»انقالبشناختی«ازآنیادمیشود. روشنفکریآغازشد

کهدرموجوداتزندهوجوددارد،بهشکلعلمیتعریفوتدوینشود؛و کهاواًلقابلیتهایشناختی هدفازاینعلمایناست
کهدرمغزباعثایجادچنینقابلیتهاییبودهاند،شناساییشوند.وقتیاینمکانیسمهاشناختهشدندبه بعدمکانیسمهایی
کّمیاترادرماشینمدلسازیودرابزارصنعتیمثلرباتها کمیمشخصمیشوندوسپساین زبانریاضیترجمهوبهشکل
کهزنجیرهایازعلوممختلفدر کهدراینحوزهازعلمانجاممیشود،میتوانفهمید کارهایی پیادهسازیمیکنند.باتوجهبه

کنند. آندخیلندتامکانیسمهاینورونیرامطالعه

نرخرشد که بهطوری بودهاست؛ فیزیکهمچشمگیرتر ازرشدسریععلم اخیر،حتی بیستسال اینعلمدر انفجاری رشد
تولیداتعلمیدراینرشتهازنرخرشدتولیداتدررشتۀفیزیکدریکقرنقبلبیشتربودهوسریعترینرشدرابهخوداختصاص
کهبهپیشرفتهایفناوریوبهخصوصاستفادهازانواعروشهایغیرتهاجمی دادهاست.البتهاینمسئلهدلیلواضحیدارد

برایبررسیمغزانسانوروشهایتهاجمیبرایمغزنخستیانغیرانسانمثلمیمونرسوسبرمیگردد.

کهازدهۀ1950میالدیآغازشدهونام»علومشناختی«درسال197۳بهآنداده علومشناختیپروژهایدرحالپیشرفتاست
گسترشوپژوهشدارد.علومشناختییک»علم« شدهاست.اینشاخهازعلمهنوزدرابتدایراهاستوافقهایبسیاریبرای
رامیتوانبهطورعلمی که»ذهن باروشهاومعیارهایعلمیسروکاردارد.مهمتریناصلاینعلمآناست بنابراین استو
گیاهشناسیو…(بهذهن کهعلومشناختی،رویکردیمادیگرایانه1)مانندفیزیک،شیمی، فهمید«.همینامرسببمیشود

باشد.

1-Materialism
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تاریخچۀ علوم شناختی
کهاغلببهنام»انقالبشناختی«ازآنیادمیشود. علومشناختیدردهۀپنجاهمیالدیبهصورتجنبشیروشنفکریآغازشد
کهبهمتونفلسفۀیونانباستان)مانندمنونافالطونیادربارۀنفسارسطو(بازمیگردد علومشناختیتاریخچهایطوالنیدارد
کابانیس،الیبنیتزوجان کانت،باروخاسپینوزا،نیکوالمالبرانش،پیر وهمچنینشاملنویسندگانیچوندکارت،دیویدهیوم،
کاردرنهایتمنجربهتوسعۀعلمروانشناسیشد، کردندواین کشففلسفیذهن کمکزیادیبه کاست.ایننویسندگان ال

کارمیکردند. اماآنهابامجموعهابزارومفهومهایپایهایمتفاوتینسبتبهآنچهدانشمندانعلومشناختیدراختیاردارند،

کولوکووالترپیتسدردهههای19۳0 فرهنگمدرنعلومشناختیرامیتوانبهدانشمندانسایبرنتیکاولیه،مانندوالترمک
کولوکوپیتساولینمدلهای کنند.مک کردندمبانیسازماندهندۀذهنرادرک و1940میالدیمرتبطدانست.آنهاتالش
عصبی شبکههای آن به امروزه که چیزی کردند؛ ابداع را عصبی شبکههای بیولوژیکی ساختار از الهامگرفتهشده محاسباتی

مصنوعیاطالقمیشود.

گودل،آلونزو کرت کامپیوترهایدیجیتالیدردهههای1940و1950میالدیبود. یکیدیگرازنوآوریها،توسعۀنظریهمحاسباتو
کامپیوترمدرن،یاماشینفوننیومنبعدهانقش کلیدیدراینموضوعداشتند. چرچ،آلنتورینگوجانفوننیومننقش

کرد. اصلیرادرعلومشناختی،همبهعنواناستعارهایازذهنوهمبهعنوانابزاریبرایبررسی،بازی

گرفت.این کسبوکاردانشگاهMITانجام کادمیک،دردانشکدۀ اولینموردازانجامآزمایشهایعلومشناختیدریکمؤسسۀآ
کامپیوتری، کارمیکردوآزمایشهاییرابررویحافظههای کهدردپارتمانروانشناسیاجتماعی کارللیکالیدر کارتوسطجوزف

گرفت. بهعنوانمدلهاییازشناختانسانانجاممیداد،صورت

کرد.درآنزمان،الگویرفتارگرایانۀ کالمینوشتۀبیافاسکینرمنتشر کتابرفتار درسال1959،نوآمچامسکینقدتندیبر
کارکردیبینعاملمحرک اسکینررشتۀروانشناسیرادرآمریکاتحتسلطۀخوددرآوردهبود.بیشترروانشناسهابررویروابط
گرفتنتصوراتداخلی،تمرکزمیکردند.چامسکیاعتقادداشتبرایتوضیحزبان،مابهنظریهایمانند وپاسخ،بدوندرنظر

کند. کهنهتنهاتصوراتداخلیرانیزدرنظربگیرد،بلکهترتیبموجوددرآنهارانیزتوصیف دستورزبانزایشینیازداریم

کهبهبررسیوضعیت گزارشالیتهیل، کریستوفرالنگتهیگینزدرسال197۳ودرتفسیرخوداز واژۀشناختیاولینبارتوسط
هوشمصنوعیدرآنزمانمیپرداخت،استفادهشد.درهماندهه،ژورنالعلمی»CognitiveScience«وانجمنعلومشناختی
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کالیفرنیا،سندیگوبرگزارومنجربهدیدهشدن گرفتند.جلسۀتشکیلانجمنعلومشناختیدرسال1979ودردانشگاه شکل
کارشناسیرادرعلومشناختیباهدایتنیل کالجهمپشایراولینبرنامۀ علومشناختیدرمقیاسبینالمللیشد.درسال1972،
کهمدرکدورۀ کالجواسربهاولینمؤسسهایدردنیاتبدیلشد کمکپروفسوراستیلینگز، استیلینگزارائهداد.درسال1982،با
کارشناسیرادرعلومشناختیبهدانشجویاناهدامیکرد.درسال1986،اولیندپارتمانعلومشناختیدرجهاندردانشگاه

کالیفرنیا،سندیگوتأسیسشد.

کرد. پیدا گسترش نیز مصنوعی زمینۀهوش در تحقیق کامپیوترها، به دسترسی افزایش با ،1980 دهۀ اوایل و 1970 دهۀ در
را تابهصورترسمی،قدمهایی زبانهاییمانند»LISP«نوشتند به کامپیوتری برنامههای محققانیمانندماروینمینسکی،
کنندتاازاینطریقبتوانندفکرانسانرابهتر کهنوعبشر،برایمثالدرتصمیمگیرییاحلمسائل،پشتسرمیگذارد،توصیف
)SymbolicAI(کنند.انگیزۀدیگرآنها،امیدبهساختذهنهایمصنوعیبود.بهاینرویکرد،هوشمصنوعینشانهای درک

گفتهمیشود.

بهتدریج،محدودیتهایبرنامۀتحقیقاتیهوشمصنوعینشانهاینمایانشد.برایمثال،فهرستکردندانشانسانبهصورت
کامپیوترینشانهایقابلاستفادهباشد،غیرواقعیبهنظرمیرسید.دراواخردهۀهشتادو کهتوسطیکبرنامۀ جامعبهشکلی
کلیلندودیوید کهبهجیمزمک کردند.ازاینمنظر نودمیالدی،شبکههایعصبیواتصالگراییبهعنوانالگوهایتحقیقظهور
کهبهصورتشبکهایالیهاینمایش روملهارتنسبتدادهمیشود،ذهنرامیتوانبهعنوانمجموعهایازاتصاالتپیچیده
توصیفمیشوند بهتر نشانهای کهتوسطمدلهای دارند پدیدههاییوجود کرد.منتقدانمعتقدند توصیف دادهمیشوند،
با اتصالگرا و نشانهای مدلهای اخیرًا دارند. کمی توضیحی قدرت که هستند پیچیده بهحدی اغلب اتصالگرا مدلهای و
کرد.هردونوعرویکردنشانهایواتصالگرابرایبررسی کهمیتوانازهردونوعبیاناستفاده یکدیگرترکیبشدهاند؛بهطوری
کارکردهایسطحپایینترمغزمفیدبودهاند،اماهیچکدام فرضیههاورویکردهایمختلف،بهمنظوردرکجنبههاییازشناختو
ازآنهاازنظربیولوژیکیبهواقعیتنزدیکنیستندودرنتیجه،ازنظرعلوماعصابهیچکدامقابلاطمیناننیستند.اتصالگرایی
کشفنحوهایجادشناختدرتوسعهمدلهاودرمغزانسان،مفیدبودهاستوراهکارمتفاوتیرانسبت بهصورتمحاسباتیدر
بهرویکردهایمخصوصبهحوزهیارویکردهایعمومیدراختیارمیگذارد.برایمثال،دانشمندانیمانندجفِالمن،لیزبیتس،

کهشبکههایمغزازتعاملپویابینآنهاوورودیهایمحیطیناشیمیشوند. کارمیلوف-اسمیتنشاندادهاند آنت
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مبانی علوم شناختی

سطوح تحلیل
کاملذهنیامغز،تنهاازطریقمطالعهیکسطحامکانپذیرنیست.مثالیدر کهدرک کلیدیعلومشناختیایناست اصل
کردنیکشمارهتلفنوبهیادآوردنآندرزماندیگریاست.یکرویکردبرایدرکاینفرایند، اینزمینه،مشکلدرفراموش
مطالعهرفتارازطریقمشاهدهمستقیم،یابهعبارتیدیگر،مشاهدهطبیعیاست.میتوانبهیکشخصشمارهتلفنیرادادو
کرد.رویکرد گذشتیکبازهزمانی،آنرابهخاطربیاورد.بهاینترتیبمیتواندقتجوابرااندازهگیری ازاوخواستتاپساز
دیگربرایاندازهگیریتواناییشناختی،مطالعهآتشنورونها)فعالشدننورونهادراثررسیدنعاملمحرکبهمقدارآستانه(،
کهشخصدرحالتالشبرایبهخاطرآوردنشمارهتلفناست.هیچکدامازایندوآزمایشبهتنهایینمیتواند درزمانیاست
کردنهمهنورونهای گرتکنولوژینقشهبرداریومشخص کند.حتیا فرایندبهخاطرآوردنشمارهتلفنتوسطشخصراتوجیه
کردنآرایش کردنهرنوروننیزمعلومباشد،بازهمدانستناینکهچگونهآتش مغزبهصورتآنینیزدراختیارماباشدوزمانآتش
مشخصیازنورونهامنجربهایجادرفتارمشاهدهشدهمیشود،غیرممکنخواهدبود.بنابراین،درکاینکهچگونهایندوسطح
گفتهشده:»علومجدیدذهن کتاب»تجسمذهن:علومشناختیوتجربهانسان« بهیکدیگرمرتبطهستند،اجباریاست.در
کهبهصورتذاتیدرموردتجاربانسانی گسترشدهندتابتوانندهمتجاربانسانیوهمامکاندگرگونی بایدافقهایخودرا
کاربردیاینفرایندانجامداد.مطالعهیکپدیدهخاصاز کاررامیتوانازطریقسطحبندی وجودداردرادربربگیرند«.این
کهدرمغزاتفاقمیافتندوموجبنمودیکرفتارمشخصمیشوند منظرچندسطحمختلف،بهمادردرکبهترفرایندهایی

کرد: کمکمیکند.دیویدمار،عصبشناسبریتانیایی،سهسطحتحلیلمعروفخودرابهاینصورتمعرفی

1 کردناهدافمحاسبات- نظریهمحاسباتیذهن:مشخص

2 کهباعثتبدیلورودیبهخروجیمیشوند- نمایشوالگوریتمها:ارائهنمایشیازدادههایورودیوخروجیوالگوریتمهایی

۳ پیادهسازیسختافزاری:چگونهالگوریتمونمایشدادههاازنظرفیزیکیتحققمییابند-
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ماهیت بین رشته ای
علوماعصاب، روانشناسی، مانند مختلف رشتههای از مختلف محققان که است بینرشتهای زمینهای شناختی علوم
کامپیوتر،انسانشناسی،جامعهشناسیوزیستشناسیدرآنفعالیتمیکنند.دانشمندان زبانشناسی،فلسفۀذهن،علوم
کهسایرعلومانجاممیدهند،بایکدیگرهمکاری کاری علومشناختیبهامیددرکذهنوتعامالتآنباجهاناطراف،مشابه
استفاده یامدلسازی بههمراهشبیهسازی علمی روش از و فیزیکیسازگارمیداند علوم با را علمیخود زمینۀ این میکنند.
میکندواغلبخروجیمدلهاراباجنبههایمختلفیازشناختانسانمقایسهمیکند.مشابهروانشناسی،درزمینهاینکه
آیایکعلمیکپارچهبهنامعلمشناختوجودداردیاخیر،تردیدهاییوجوددارد.اینامرموجبشدهتابرخیمحققانترجیح

کنند. دهندازواژۀعلومشناختیاستفاده

نگاه کارکردگرایی رویکرد با انسان بهذهن آنها( نههمه )اما رفتاریمیدانند علوم رامتخصص کهخود ازاشخاصی بسیاری
کارکردشانتشریحشوند.بنا کهحالتهاوفرایندهایذهنیبایدازطریق کارکردگراییایندیدگاهاست میکنند.منظورازرویکرد
کارکردگرایی،حتیمیتوانداشتنشناخترابهسیستمهایغیرانسانی برنظریهتحققپذیریچندگانه،یکیازعلتهایرویکرد

کامپیوترهانیزنسبتداد. مانندرباتهایا

کهموجبتولدعلومشناختیشدندشامل:زبانشناسی،علوماعصاب،هوشمصنوعی،فلسفه،انسانشناسیوروانشناسی تصویر1-زمینههایعلمی
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واژۀ علوم شناختی

کهبتوانآنرابهصورتدقیق واژۀشناختی)Cognitive(درعلومشناختیبرایهرنوععملیاتیاساختارذهنیاستفادهمیشود
کهدربرخیرسومفلسفۀتحلیلیاستفادهمیشودو گستردهاستونبایدباواژۀشناختی، کرد.اینمفهومسازیبسیار مطالعه

درآنمنظورازشناختی،قوانینرسمیومعناشناسیشرطحقیقیاستاشتباهشود.

یافراینددانستن رابهصورتمربوطبهعمل کسفورد،آن انگلیسیآ اولینمعانیثبتشدهبرایواژۀشناختیدرفرهنگلغت
کهاینواژهزمانیدرزمینۀبحثهایمربوطبه توصیفمیکنند.اولینورودیثبتشدهمربوطبهسال1586،نشانمیدهد
کهدرزمینۀعلومشناختیفعالیتمیکنند،باورندارند نظریاتافالطونیدانشاستفادهمیشد.باوجوداین،بسیاریازافرادی

کهافالطونبهدنبالآنبود. کهزمینۀآنها،مطالعۀچیزیباقطعیتباشد؛مشابهدانشی

رابطۀ نوروفیدبک با علوم شناختی

کهامروزهیکیازروشهایمحبوببرایشناختذهنیدرحاالترفتاریانساناست،نیزبرگرفتهازاینرشتهبوده نوروفیدبک
وباآنارتباطتنگاتنگونزدیکیدارد.

کهبرگرفتهازشاخههاینوروساینسوعلوماعصاباستتالشمیکندتانقشههایذهنیبیماررابر درواقعدرروشنوروفیدبک
کامپیوترنمایشدهدواینمهمازطریقاتصالالکترودهایبهمغزانسانمتصلمیشودودرواقعافراددراینحالتامواج روی
کههرکدامازآنهاوسطحهرکدامازآنهامیتواندنمایشدهندۀ گذاشته گامادلتاآلفارابهنمایش مغزیمختلفخوداعمازبتا

حالتخاصیازاحساساتانسانیمانندترسآرامشاضطرابواسترسونیزحالتهایهوشیمتفاوتباشد.

تعریف ساده از نوروساینس و علوم اعصاب
کهعلومشناختیبهتمامپژوهشهایعلمیدرزمینه گربخواهیمخیلیسادهعلومشناختیراتعریفنماییمبایستیبگویم ا
ازجملهانسانشناسی باسایرعلوم که ازجملهشاخههاورشتههایمیانرشتهایبوده گفتهمیشودو باذهنومغز مرتبط
زبانشناسیروانشناسیفلسفهوحتیعلومرایانهوهوشمصنوعیدرارتباطمیباشدودرواقعاینعلمبهبررسیاینمیپردازد

کهنحوهتفکروفعالیتهایذهنیانسانبهچهترتیبیصورتمیگیردوفرایندآنچگونهاست.
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گونهای کهدراینزمینهمشغولبهفعالیتبودندتالشمیکردندتابتوانندنحوهتفکروطرزتفکرانسانرابه درابتداپژوهشگرانی
که نمایندچرا تدوین آنها از ازهرکدام بررسی برای را قوانینمشخصی و نمایند کوچکتریمبدل اجزای به و بندی تقسیم
کههرکدامازآنهابه کهتفکراتمختلفناشیازآرایشهایمتفاوتقسمتهایمختلفمغزیانسانمیباشد اعتقادداشتند

کوچکتریتقسیممیشوندودراتصاالتیباسایراعضاقراردارند. قسمتهای

دستگاه از که نوروفیدبک مانند دستگاههایی از استفاده توسط میتواند نوروساینس و شناختی علوم حوزۀ در مطالعه
کهاینبررسیهامیتواندبررویذهنومغزافرادسالموهمچنینبررسیذهنو الکترونسفالوگرافیاستفادهمیکنندمتکیباشد

کهدچارآسیبمغزیشدهاندبپردازد. کسانی مغزافرادناتوانو

گفتهانجمننوروساینس)SfN(،سههدفاصلیعلوماعصابعبارتنداز: به

1 درکمغزانسانونحوهعملکردآ.-

2 کردنوحفاظتازآن- درکوتوصیفچگونگیتوسعهسیستمعصبیمرکزی)CNS(،رشد

۳ کشفروشهایپیشگیرییادرمانآنها- تجزیهوتحلیلودرکبیماریهایعصبیوروانیو

روان شناسی شناختی1 
ک،شناخت،زبانو کهبهبررسیفرایندهایدرونیذهنازقبیلحلمسئله،حافظه،ادرا روانشناسیشناختیمکتبیاست
کهانسانچگونهوباچهساختاریبهدرک،تشخیصوحلمسئلهمیپردازد ازاینقبیل تصمیمگیریمیپردازد.موضوعاتی
واینکهذهنچگونهاطالعاتدریافتیازحواس)مانندبینایییاشنوایی(رادرکمیکندویااینکهحافظهانسانچگونهعمل
به شناختی روانشناسی محققان میباشد. رشته این دانشمندان قابلتوجه مسائل عمده از دارد؛ ساختاری چه و میکند
ذهنهمچوندستگاهپردازشگراطالعاتمینگرندورویکردآنانبهمطالعهمغزوذهنبرپایهتشابهعملکردمغزبارایانهاست.

روانشناسیشناختیازدوجنبهبامکاتبروانشناسیقبلیتفاوتاساسیدارد:

1 مشاهده- قابل موارد بررسی و علمی تحقیق روش از فرویدی، روانشناسی قبیل از کالسیک روانشناسی مکاتب برخالف
کارنمیبرد. استفادهمیکندوروشهاییچوندروننگریرابه

1-cognitivepsychology
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2 برخالفروانشناسیرفتارگرا،فرایندهاوپدیدههایذهنی،چونباور،خواستوانگیزشرامهمدانسته،موردمطالعهقرار-
میدهد.

تربیتی، روانشناسی بالینی، روانشناسی نوروسایکولوژی، رشتههای میتوان شناختی روانشناسی مجموعههای زیر از
گرایشهایشناختیرانامبرد. روانشناسیقانونی،روانشناسیسازمانیوصنعتیبا

علم اعصاب شناختی1 
اینحوزهبهبررسیمغزوفعالیتهایآنمیپردازد.درحالیکهروانشناسیشناختیوقایعذهنیرامستقلازفعالیتمغزی
کهفعالیتهایذهنیبرخاستهازفعالیتهایمغزیاستو بررسیمیکند،رویکردعلماعصابشناختیبراینپایهاستواراست

گردآوریاطالعاتدربارۀمغزمیباشد. بدینترتیبتوضیحفرایندهایشناختیمستلزم

هدفعلماعصابشناختیفهمماهیتوساختارفعالیتهایذهنیاست.رویکرداینعلمبهذهنرویکردیپردازشیاستبه
کههریکمسئولانجامیک کهفعالیتهایذهنیبراساسنحوهپردازشخردهسیستمهاییتوضیحدادهمیشود اینمعنی
کلمهیاجمله،بازشناسیبصریاشیایاانسانها،ویاحلمسائلریاضیمیباشند. فعالیتذهنیبهخصوص،مثلخواندنیک
اینخردهسیستمهایپردازشگربراساسالگوهایفعالیتمغزیواطالعاتساختاریمغزتبیینمیشوند.دانشمنداناینرشته
کولوژی(، ازروشهایمتنوعیبرایمطالعهمغزاستفادهمیکنند،ازقبیلبررسیتأثیرداروهاوموادشیمیاییرویمغز)نوروفارما
ثبتنوارهایمغزی)ERP,EEG(،ثبتتحریکسلولی،تحریکمستقیممغزحینعملجراحی،مداخلهغیرمستقیمدرعملکرد

MEG.وPETوfMRIوتصویربرداریپیشرفتهبااستفادهازابزارهاییمانند)TMS(مغز

کهدردهه1990بهپیشرفتهایقابلتوجهیدستیافتهمچنانبهرشدخودادامهمیدهدوعالوهبربررسیمسائل اینرشته
ازجملهمیتوان که زیرشاخههایمتعددیشدهاست دارای غیره، و یادگیری توجه،هشیاری، مانندحافظه، کلیشناختی
بهحوزههایبینرشتهایعصبشناسیروانپزشکی،عصبشناسیزبانشناسی،عصبشناسیعلوماجتماعی،عصبشناسی

کرد. اقتصاد،عصبشناسیبازاریابی،عصبشناسیزیباییشناسی،عصبشناسیالهیاتاشاره

1-cognitiveneuroscience
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زبان شناسی شناختی
کارکردیشناختیتلقیمیگردد.ازاینمنظرزبانهم درزبانشناسیشناختیزبانهمچونیکجزءاساسیشناختانسان،
محصولتفکراستوهموسیلۀتفکر.زبانشناسیشناختیازساختارظاهریزبانفراتررفته،وبهبررسیعملیاتبنیادیبسیار
گفتنوتفکراست.رویکردنظریاینحوزهبرپایۀمشاهدات کهموجددستورزبان،مفهومسازی،سخن پیچیدهتریمیپردازد
تجربیوآزمایشهایعلمیروانشناسیوعلماعصاباستواراستوهدفآنفهمچگونگیبازنماییاطالعاتزبانیدرذهن،
چگونگییادگیریزبان،چگونگیدرکواستفادهازآنوچگونگیارتباطاجزایسازندهشناختاست.برخیاززیرشاخههای

گانی،رویکردشناختیبهدستورزبانواستعارههایشناختی. اختصاصیزبانشناسیشناختیعبارتندازمعناشناسیواژ

فلسفۀ ذهن1 
کهبهمطالعهماهیتذهن،فعالیتهایذهن،خصوصیاتذهن،هشیاریورابطۀآنها فلسفۀذهنشاخهایازفلسفهاست
کهفلسفهدرعلومدیگردارد.فلسفه،درحوزههای بابدنمادیمیپردازد.نقشفلسفهدرعلومشناختیفراترازنقشیاست
کهپسازشکلگیری مختلفمعرفتبشریباپرسشسؤاالتاساسیوتهیهپاسخآنهاعلوممختلفراپایهریزیمیکند،بهطوری
شناختی علوم در ذهن فلسفۀ اما مینشیند. عقب حوزه آن از قدم یک باشد، سؤاالت آن به پاسخگویی به قادر که دانشی
کنوندرعلومشناختی کها ازرویکردهایبنیادی ازپایهریزیاینعلمازطریقپرسشهایاساسیدارد.بسیاری نقشیفراتر
نقشمحوریدارندمحصولنظریهپردازیمنطقدانانوفالسفهمیباشند.البته،فالسفهذهننیزبهنوبهخودازپیشرفتعلوم
شناختیبرایپیشبردنظریههایخودبهرهبرداریمیکنند.بدینترتیبفلسفۀذهننهتنهادرپایهریزیعلومشناختینقش
بسزاییداشته،بلکهبهعنوانیکجزءاصلیتشکیلدهندۀعلومشناختی،باسایرعلومتشکیلدهندۀاینحوزهرابطۀمتقابل

وپویاییدارد.

کاربردی علوم شناختی حوزه های 
کارکردهایمغزیاوست،شناختماازمغزوذهنمیتواندتأثیربهسزاییبر کهحیاتانسانوجامعهوابستهبه بیتردیدازآنجا
کهبتواندوظایفانسانراانجامدهند، همهابعادحیاتانسانداشتهباشد.دراینمیانهوشمصنوعیوساخترایانههایی

1-philosophyofmind


