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  بازنمايي

  ∗دكتر اصالن ضرابي
  

  خالصه
ناي بازنمايي از ديدگاه نوروپسيكولوژي مورد بحث و بررسي در مقالة حاضر مفهوم و مع

پس از تعريف بازنمايي و سير تكويني عصبي و رواني آن از كودكي تا . قرار گرفته است
شناسي در  اي درخصوص معرفت و معرفت گيري شخصيت و ذكر مقدمه بزرگسالي و در شكل

ساخت ادراك و مفهوم كُلّي از (مايي مفهومي ها يعني بازن نظر فالسفه و قدما به انواع بازنمايي
، )اراية قياسي در شكل اول با احتمال صدق و كذب(اي  اي يا قضيه ، بازنمايي گزاره)شيء

، بازنمايي قياسي )پرداختند اي شرطي به آن مي كه گذشتگان در شكل قضيه(اي  بازنمايي قاعده
هاي  سازي محرّك رواقع نوعي دروناي قبلي به موقعيت جديد و د واره يعني تسرّي طرح(

پذيري  نوعي اجتماعي شدن و فرهنگ(، بازنمايي اجتماعي )هاي قبلي واره جديد در پرتو طرح
كه در طي آن هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي دروني شده و با آنها انطباق و همنوايي صورت 

مفهوميِ بازنمايي نويسنده اميدوار است با تمهيد و طراحي . ، اشاره شده است)گيرد مي
مندان اين حوزه گشوده باشد، تا بر پايه و  اي پژوهشي براي عالقه نوروپسيكولوژيك، زمينه

هاي فرهنگي و اجتماعي هر فرد كه از  هاي بعدي را در زمينه مبناي نوروپسيكولوژيك، بررسي
  .ها متمايز است، صورت دهند فردي ديگر و هر فرهنگ كه از ديگر فرهنگ

اي، بازنمايي  اي، بازنمايي قاعده بازنمايي، بازنمايي مفهومي، بازنمايي گزاره: يديواژگان كل
  قياسي، بازنمايي اجتماعي، نماگزيني

  مقدمه

زاده بكنم كه با همت ايشان اولين  قبل از همه چيز بهتر است يادي از دكتر عظيم وهاب
من مقاله خود را در اصطالح پاولفي ژي در ايران تشكيل شد در آن كنگره      كنگرة نوروپسيكولو

الزم دانستم كه در مقدمه يادي از ايشان . به پاس دوستي، به ايشان تقديم كردم» ارتباط موقت«
بكنم و قطعاً اگر ايشان زنده بود از تشكيل اين كنگره بسيار شادمان مي شد و از آقاي دكتر 

  .كرد ر ميجاللي كه موجب تشكيل اين كنگره شده است؛ مثل من تشكّ

                                                 
 بخشي پزشكان انگلستان، مدير گروه علوم اعصاب دانشگاه بهزيستي و توان عضو ممتاز كالج روان ∗
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  اهميت بازنمايي از ديدگاه نوروپسيكولوژي

هاي عالي ذهن كه تاكنون با وجود اهميت، كمتر بررسي شده، چگونگي  يكي از فعاليت
انتخاب وقايع يعني نماگزيني، و بعد بازنمايي آن در خاطرات، و تشكيل مفاهيم از نظر علوم 

  .اعصاب است
كنند، مغز كه  ريه و قلب كه بالفاصله شروع به كار ميشود برخالف  وقتي نوزادي متولّد مي

هاي  عبارت از يك تعداد سلول عصبي بدون ارتباط همراه با مقداري سلول پشتيباني و رشته
بيند ولي هنوز ادراك بينايي  يعني چشم گرچه مي. كند ها است، كار خاصي نمي اين سلول

، از محيط و اطراف در مغز دركي در مغز ايجاد كند دانيم مغز ايجاد نماگزيني مي ولي مي. ندارد
در حقيقت . آيند هاي رواني خاص به وجود مي شود و به تدريج در هر قسمت پديده مي
به همين دليل امروزه وقتي صحبت از علوم اعصاب . »سازد مغز، ذهن را مي«توان گفت  مي

كنيم؛ بايد به فرآيند  بررسي ميهاي شناختي در انسان را  شود و يا چگونگي فعاليت شناختي مي
شناختي تحولي هم به عنوان يك علم  از اين رو، علوم اعصاب. گيري شناخت توجه شود شكل

گيرد و مبناي اولية آن در  يعني بايد ببينيم چگونه بازنمايي شكل مي. تازه مطرح شده است
سي شناخت انساني درست است كه برر. ريزي شده است ها چگونه پي ارتباط با محيط و ژن

  .ريزي نيز مهم و بسيار الزم است اهميت دارد، اما كيفيت شروع پي
ها زنده  هاي عصبي موجود در مغز از ابتداي تولّد از موادي تشكيل شده، اين سلول سلول

اما خاصيت سومي هم دارد يعني از همان بدو تولّد . است يعني توليد مثل و جذب و دفع دارد
هاي ژنتيكي خود و توانايي ايجاد نماگزيني از محيط اطراف، شروع به برقراري  با توانايي

كند كه كارش ايجاد شناخت و عواطف و ساير  هايي در مغز مي ارتباط و ايجاد شبكه
اگر در نظر بگيريم كه قسمت اعظم رشد مغز پس از تولّد . هاي عالي ذهن است فعاليت

ها در   هزار آن مربوط به مغز است، و تعدادي از اين ژن40 هزار ژن 100گيرد و از  صورت مي
دهند، به جا است كه بگوييم به قول قدما  واقع بيان ژني خود را تحت شرايط محيطي انجام مي

مثالً نوزاد با توانايي . گيرد قسمت اعظم نفسانيات و ذهنيات ما به وسيله محيط شكل مي
. شود هايي فرستاده مي يد و بين وي و اطرافيان پيامآ به دنيا مي» چهره انساني سخن گو«ترجيح 
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ها و  زند و ژست شوند، كودك لبخند مي هاي غير زباني به وسيلة نيمكرة راست دريافت مي پيام
هاي اوليه و بعد بازنمايي آنها تا حدي  كند و با نماگزيني نواي گفتار و طنين صدا دريافت مي

شير قهر و عصبانيت به بچه «گفتند  به همين دليل قدما ميكند؛ و  حالت رواني مادر را درك مي
اين اطّالعات و به كار بردن آنها در درك اجتماعي غير زباني، به نوعي بينش رواني . »ندهيد

  . شناسد كند و مي شود كه كودك، طرف مقابل مراقب خود يا مادر را درك مي منجر مي
شود و بعدها نيمكرة چپ باعث  ستگي ميهاي عاطفي مادر و كودك باعث ايجاد دلب پاسخ

ها بر حسب شكل آن  توجه مشترك مادر و كودك به اشياء شده و مجموعه اين دلبستگي
تواند  اختالل در اين دلبستگي در بزرگسالي مي. تواند به يك دلبستگي ايمن منجر شود مي

 نقش نماگزيني اوليه شود با اين مقدمه، اهميت و تصور مي. موجب توليد مشكالت رواني شود
هاي شناختي و عاطفي و بعد بازنمايي آن در تشكيل روندهاي رواني روشن شده  در فعاليت

  . باشد
  تعريف بازنمايي 

گري مغز  وقايع و خواص اشياء جهان خارج از ما در سيستم شناختي ما با توجه به انتخاب
ضبط ) بازنمايي عصبي(ستم عصبي و در سي) نماگزيني و بازنمايي ذهني(در سيستم شناختي 

جهان خارج را به «توانيم  مسأله اين است كه چگونه مي. كند شود و به نوعي تجلّي پيدا مي مي
هاي  سازي كنيم و بر اساس آن شناخت، يادگيري و مهارت درون» وسيله يك مشت نورون

هيم و در واقع ها مداخله د خود را بسازيم و در رفتارهاي خود با مراجعه به اين نورون
بازنمايي تجربيات قبلي خود را در رفتار فعلي ملحوظ نماييم و بر آن مرتباً بيافزاييم و در 

در اينجا مغز به وسيلة سلول عصبي قاعده . صورت لزوم با سپردن آن به حافظه بازنمايي كنيم
نظر ما  كيلومتري را در 5زند و با جثة كوچك خود يك منظره  ظرف و مظروف را بر هم مي

ها با ديدن شيء و برخي با شنيدن صدا و برخي  يك واقعه را بعضي از سلول. كند مجسم مي
ها، و بعضي با تبديل تصوير دو بعدي چشم  با حساسيت به هر دو، برخي به متحرّك بودن، لبه

در حقيقت فعاليت رشتة . به صورت سه بعدي، و ايجاد درك شيء بر عهده دارند
. هاي رواني است هاي مغز و ذهن و پديده ي، بررسي ارتباط بين فعاليتنوروپسيكولوژ
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شناخت، عواطف و به طور كُلّي نماگزيني و بازنمايي مورد توجه اين علم است و در يك كلمه 
چگونه بازنمايي انجام . هاي عالي عصبي است در جستجوي مباني عصبي هر يك از فعاليت

هاي خاص  ياء موجب امواج پتانسيل فراخوانده و خيزك در سلولديدن و توجه به اش: گيرد مي
شود و يك متغير مداوم، منعكس كنندة محتوي اطّالعات، نورون را به وجود  جهت درك مي

در سلول عصبي، حسي وجود دارد كه جهان در آن . شود آورد كه بعدها به حافظه سپرده مي مي
ي ساده در كار نيست بلكه عينيت خارج ذهنيت بردار البتّه فرآيند عكس. شود منعكس مي

كند  يابد و سيستم شناختي و عصبي بازنمايي جهان خارج را در مغز به روش خود خلق مي مي
) مثل صدا، رنگ، حركت(در اين رهگذر مغز تنها خواص جسماني جهان را . سازد و ذهني مي

 نظر  ها مثل عقايد، ريدي دانستهدهد بلكه به تدريج اشكال ذهني و تج مورد توجه قرار نمي
هاي مختلف در مورد اشياء، و حتّي مفاهيمي چون عدالت و  نسبت به افراد ديگر، و دانسته

يعني جهان خارج كپي . سازند هاي خاص خود را مي و شبكه. شوند شجاعت نيز تشكيل مي
  . يابد شود بلكه ذهنيت مي نمي

  سير مسأله بازنمايي در بزرگسال

سپارد و در اين  اي وقايع و اشياء جهان خارجي را به حافظه مي ه وسيلة حافظة دورهنوزاد ب
اي هستند براي يكي جالب توجه و  دو كودك كه شاهد واقعه. كند گرا عمل مي مسير انتخاب

يا هر يك ممكن . براي ديگري نيست، يعني براي يكي نماگزيني و بعد بازنمايي وجود ندارد
تلفي داشته باشند، پدري كه الكل مصرف كرده سرخوشي او جلب توجه هاي مخ است برداشت

بالطبع براي يكي الكل منشاء شادي و براي . كند و براي ديگري استفراغ و نفرين مادر مي
رابطه بين بازنمايي واقعه و شيء و آنچه دربارة آن است را معنايي . ديگري منشأ تنفر است

قصدمندي ما را به . سازد عنايي و بيان آن، قصدمندي را ميگوييم و رابطه بين بازنمايي م مي
مثالً وقتي . كند و حالت رواني و توجه رويدادها نوعاً قصدي است طرف يك شيء هدايت مي

شود نه در مورد  كنيد تفكّر شما به طرف بازنمايي او هدايت مي شما درباره برادرتان فكر مي
محتواي به ياد مانده از برادر . ذهني قصدمندانه استخواهرتان يا چيزي ديگر؛ يعني اين عمل 

شود و اطّالعاتي كه از زمان تولّد برادر ضبط شده و عواطف خاصي كه  شما بازنمايي مي
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. ها الزم است استفاده از بازنمايي در اكثر فعاليت. بازنمايي شده همه موجب قصدمندي است
 مفهوم پول به صورت سكّه يا اسكناس داريم ولي گيريم قبالً يك مثالً وقتي پول را از كسي مي

. دهيم اقداماتي را بايد انجام دهيم گيريم و زياديش را به وي پس مي وقتي پول را از كسي مي
در اين عمل ابتدا حواس ديدن و لمس پول، درك آن، توجه، حافظه، خواندن، استدالل رياضي، 

مال مختلف شناخت انساني است در پرتو گيري و حلّ مسأله كه اع استدالل منطقي، تصميم
عالوه بر اينها روندهاي فرعي ديگري چون به دقّت نگريستن، پايش، . گيرد بازنمايي انجام مي

  .رود مقايسه، با هم برابري، جور كردن و بازيابي هم به كار مي
  اهميت جريان شناخت در نظر قُدما

گويد شناخت  دكارت مي. كردند ظر ميفالسفه برحسب اطّالعات زمان در اين مورد اظهارن
انساني و جسم وي با هم سنخيتي نداشته و دو چيز كامالً مجزا هستند ولي در شرق، مالصدرا 

» النفس جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء«: گويد شود و مي براي آنها دو سنخيت قايل نمي
و منزلت جانشيني الهي وي در است يعني در پرتو توفيق الهي و تكامل انسان، نفس پيدا شده 

اين جانشيني به قول طباطبايي نمايشگر تمام شئون وجودي و آثار و احكام . شود زمين آغاز مي
مالك كرامت انسان و معبود فرشتگان قرار گرفتن و آموختن و يادگيري . اجرايي اوست

د يادگيري اسماء؛ در مور. شود در واقع انسان به عنوان جايگاه شناخت مطرح مي. است» اسماء«
علم به اسماي آن مسمات بايد طوري بوده باشد كه از «: گويد طباطبايي در كتاب الميزان مي

اند نه  حقايق و اعيان وجود آنها كشف شود و اين حقايق موجودات عيني و خارجي بوده
بر معرفت انسان تنها «زاده آملي  به قول حسن. »شان تنها ذهن است مفاهيمي كه ظرف وجودي

شود و انسان قادر است به نفس االمر و شي در خود نيز معرفت حقيقي  پديدارها منحصر نمي
تقدم «در علوم فلسفي قديمي بحث دربارة كيفيت شناخت انساني تحت عنوان . »پيدا كند
تفاوت برخورد . شناسي است هاي فلسفه در بخش معرفت بود و امروزه در دانشكده» المعرفه

رق و غرب ناشي از طرز برخورد با انسان است، چون در مذاهب غرب انسان با مسأله، در ش
گنه كار است و در واقع جزيي از طبيعت است ولي در شرق خليفه خدا است و طبيعت براي 

مجلسي . داند مي» رئاليسم اسالمي«از اين رو مطهري فلسفه اسالمي را . وي آفريده شده است
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دليل عقلي بر «: گويد مي» في حقيقه النفس« العالم تحت عنوان در بحاراالنوار در جلد السماء و
ظواهر آيات و روايات داللت بر جسم بودن . تجرد نفس و بر مادي بودن نفس وجود ندارد

اگر چه بعضي از آنها قابل تأويل هستند و آنچه دليل بر تجرد نفس . روح و نفس دارد
پس حكم علما به تكفير . ه بر تجرد نفس نيستبعضي از آنها اشار. اند، صراحت ندارد دانسته

هزار سال قبل، در قانون ابن . اند زورگويي و تندروي است كساني كه قايل به تجرد نفس نشده
پزشكي در بعضي كشورهاي  پزشكي جزء پزشكي است در حالي كه كرسي روان سينا، روان

  . اروپايي صد سال عمر دارد
   مغزبندي و مناسبت زماني در رشد زمان

ها و رشد  ارتباط بين نيمكره. بندي خاص استوار شده است رشد مغز بر اساس يك زمان
هاي  جلو و عقب مغز، الگوهاي ارتباط قشر مخ با تاالموس در نواحي كاركردي، در زمان

در كنار رشد روزافزون مغز نوزاد، در هر فرد به نوعي . مغز قواعد خود را دارد. خاصي است
شوند و كودك به تدريج محرّكاتي كه بيشتر در  هايي حذف يا تكميل مي ازنمايينماگزيني و ب

برد  هاي كم اهميت را چون به كار نمي كند و بازنمايي محيط وي اهميت دارند، بازنمايي مي
سازوكار ديگري كه در كار است از دست رفتن . كند گذارد، يعني فراموش مي كنار مي
يعني يك مجموعه . آيد بندي به وجود مي است و يك نوع بستههاي سيناپسي مدارها  تماس

شناختي در روندهاي  اين بازنمايي جزء اوليه كُلّيه دانش . شود براي كاري خاص بازنمايي مي
به . شود در واقع افزايش دربرگيري، موجب انزواي اطّالعاتي مدارهاي عصبي مي. رواني است

هاي  چون كاهش مداخله ها و مبادله هاي بين سيستمطور كُلّي اين روندها موجب نتايجي 
مغز . شود هاي بزرگسالي مي عصبي و مدارها شده و سرانجام منجر به محكم شدن بازنمايي

  .رسد بندي آنها مي سازي و طبقه ابتدا به درك اشياء و سپس به مفهوم
 قشر مخ پيش ها در رسد چنين ترتيبي مرزبندي شده نيست و بعضي از بازنمايي به نظر مي

هاي انجام گرفته از محرّكات بيروني،  ها و مفاهيم است در بازنمايي پيشاني كه شامل طرح
ها ادارة كلّي رفتار را به عهده  شود؛ اين دسته از بازنمايي تر است و مانع بازنمايي آنها مي قوي
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، ممكن است در ها در طول عمر داوري يعني محكم كردن بازنمايي ايجاد تعصب يا پيش. دارند
  .شود هاي قشر مخ پيدا مي هاي نژادي بدون توجه به استدالل مثالً تعصب. بادامك انجام گيرد

  چهارچوب شخصيت

يابد و در ايجاد رفتارهاي  اگر در نظر بگيريم كه بازنمايي از نوزادي شروع شده و ادامه مي
خمين موفقيت آيندة كودك و بيني و ت توان گفت تا حدي در پيش دادي نقش دارد، مي برون

شود،   سال اول زندگي درست مي5چارچوب اصلي شخصيت كودك در . نوجوان كاربرد دارد
زيرا سرمايه اوليه مغزي و مزاج ابتدايي كودكي به وسيلة مادر و رفتار . كند و بعد كمتر تغيير مي

هاي  اصي بر قسمتهاي معيوب كه به نحوي اختص در اين ميان نقش ژن. كند وي تغيير مي
ها را با رفتارها و مشكالت خاص ايجاد  ماندگي تواند انواع عقب گذارند مي مختلف مغز اثر مي

هاي  گيرد و ژن هاي تشخيصي در پرتو محيط انجام مي ولي در عين حال بيان ژني و رگه. كند
ها در مسايل  ژنميزان قدرت . شوند گيرند و بيان مي احتمالي تحت تأثير عوامل محيطي قرار مي

بعدها چگونگي . چند ژني و به اصطالح مقدار تجويز هر ژن، نتايج متضّاد و متفاوتي دربر دارد
ها به  بندي بازنمايي ها و طبقه تشكيل و ارتباط محيطي و مداري در مغز كه بر اثر بازنمايي
ازي سرشت و درواقع ب. گردد وجود آمده موجد توليد مفاهيم و الگوهاي پايدار شخصيت مي

به همين . سازد هاي خاص در فرد نموده و چارچوب شخصيت را مي تربيت ايجاد بازنمايي
بيند انساني را  لحاظ الگوهايي كه كودك امروزه از تلويزيون و رفتارهاي خانواده در غرب مي

انديشد و جايي براي شأن انساني و آرمان خواهي  سازد كه فقط به رفاه خود و مصرف مي مي
قسمت پيش پيشاني، . انديشد در نوجواني نيز فقط به لذّت آني و مواد مي. گذارد باقي نمي

هايي كه در اثر تربيت وي انجام شده پيروي  كند و از بازنمايي عادت به لذّت تأخيري نمي
  .كند مي

هاي خاصي، از آن جمله  ها و رفتارهاي ما، موجب پردازش روابط بين بازنمايي
اي و  شناسي شناختي، علوم اعصاب، شبكه شناسي، روان سفي ـ عصب روانهاي فل برداشت

شناسي ـ هوش  هايي در زبان اخيراً با پيشرفت. شود تكاملي شده كه از بحث آنها صرف نظر مي
پيدايش . شود مصنوعي و ربوتي در مورد كاربرد بازنمايي مسأله، مطالب جديدي مطرح مي
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هاي علمي و  ة در آن، ما را هر چه بيشتر به طرف روشوسايل جديد بررسي مغز بدون مداخل
پذيري از سوي ديگران دارد و تنها محصول  برد كه قابليت تكرارپذيري و ابطال آزمايشي مي

  .ها و تفسيرهاي ما نيست استدالل
  خصايص نماگزيني

  :يك نماگزيني اوليه و يا بازنمايي چهار خاصيت دارد
ازنمايي باشد كه در انسان و يا كامپيوتر جهت آن را روشن داراي يك حامل يا پيك ب) الف

تواند حذف يا  درواقع بازنمايي به آن جهت و در آن شرايط انجام شده است و مي. كند مي
  .تكميل شود

نماينده يك يا چند شئ است كه در جهان . داراي يك زمينه و محتواي معنايي باشد) ب
اين مورد را . اده و جلب توجه كودك را كرده استاي كه رخ د خارج وجود دارند يا واقعه

  .ناميم مرجع يا مورد ارجاع مي
اي يا چيزي  اي وجود داشته باشد، يعني بر پايه زمينه بين بازنمايي و مورد ارجاع رابطه) ج

  .استوار شده باشد
ر يعني عامل و حامل بازنمايي بتوانند آن را تفسي. قابل تفسير از سوي يك مفسر باشد) د
  .كنند

. توان به كودك يا ديگري مثالً بزرگسال تحميل كرد نماگزيني و بازنمايي را به زور نمي
در واقع آموزش و پرورش كودك در خانه و مدرسه و اجتماع . بايد خود فرد آن را انتخاب كند

هاي بزرگساالن نيست، بلكه تشويق وي براي توجه و  يك كوشش مداوم براي تحميل ارزش
همين اصل همچنين بايد در يادگيري دروس يا آداب اجتماعي . ي درست از وقايع استبازنماي

يعني نه وي را به حال خود واگذاشته و مورد غفلت قرار داد و نه روش . مدنظر قرار گيرد
ايجاد انگيزه كار ما است ولي نه در حد تحميل و سرزنش . اقتدارگرايانه و استبدادي اِعمال كرد

ايجاد زمينه الزم وظيفة مربي، و توجه و انتخاب با كودك . ي غيرواقعي با ديگرانها و مقايسه
. هاي كودك نيز بايد در نظر گرفته شود هاي شخصيت، ميزان هوش و توانايي البتّه زمينه. است

توان آتش  با باد زدن زغال نمي. بايد هوش باشد تا با ايجاد وسايل و تشويق، توسعه پيدا كند
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شود، بلكه   سرنوشت كودك در دست آرزوهاي اولياء و كاركنان مدرسه تعيين نمي.افروخت
وجود يك ميليون و دويست . هاي فردي كودك، ميزان انتظار از او باشد ها و زمينه بايد توانايي

  .هزار داوطلب ورود به دانشگاه نماينده آرزوهاست نه واقعيت موجود در جامعه
. كنند اي و زباني تقسيم مي ها را به حسي ـ دركي، مفهومي، مقولهاي آن  عده:انواع بازنمايي

هاي  ها، و دانسته دسته ديگر به انواع تصاوير ديداري ـ واجي يا نظام صوتي و دستوري كلمه
  :بندي اخير به اين شكل است اند، ولي تقسيم مفهومي زبان تقسيم كرده

ي اين درخت خاص، يك نماگزيني در برخورد با اشياء، پس از بازنماي: مفهومي) الف
كه منظور يك مفهوم عام است و اين يكي از » درخت«كلمه . شود مفهومي هم بعدها پيدا مي

تواند يك مفهوم كُلّي بسازد و به واسطة آن در  هاي خاص مغز انسان است كه مي توانايي
  .صورت تفسير شي مورد درك، براي حلّ مسأله از مفهوم عام استفاده كند

اي  در واقع يك نوع گفته يا ارزيابي است كه به صورت جمله: اي اي يا قضيه گزاره) ب
اي  در بهترين وضع، گفتاري است كه عده. تواند درست يا غلط باشد شود و مي ساده بيان مي

توان در مورد آن به كار برد؛ ولي بايد ببينيم اعتبارش تا  به آن عقيده دارند و قواعد منطق را مي
رود تا صحت و سقم آن  اينجا يك استنباط منطقي يا قياس صوري به كار مي. د استچه ح

بعد » همه مردان فوتبال را دوست دارند. حسن يك مرد است«گوييم  مثالً مي. روشن شود
توان از جمله اول كه حسن يك مرد است  ولي نمي» حسن فوتبال را دوست دارد«گوييم  مي

 اين است كه اوالً همة مردان فوتبال را دوست ندارند از اين رو اشكال. اين نتيجه را گرفت
مگر آن كه مشخّص كنيم . توان از مرد بودن حسن دوست داشتن فوتبال را نتيجه گرفت نمي

متأسفانه اين شكل بازنمايي حتّي در بين ايرانيان . حسن به خصوص فوتبال دوست است
با خوردن اين دارو دلم درد «گويند  مي. ي خودمثالً در مورد بيمار. تحصيل كرده شايع است

تقارن زماني و مكاني دو . در حالي كه ممكن است دل درد علل ديگري داشته باشد» گرفت
بسياري از تعصبات نژادي چنين منشأي دارند و . واقعه كافي براي ارتباط الزامي آنها نيست

شود و قشر مخ دخالتي   حلّ ميقضيه در سطح فعاليت بادامك كه جزو سيستم ليمبيك است
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امروزه مباني نورولوژيك تعصب، عشق مرد و زن ـ عشق مادر به فرزند و تعصبات . ندارد
  .اي روشن شده است حزبي و مذهبي و عقيده

 درست Xاگر «اي شرطي است يعني  اين بازنمائي بر مبناي گفته: اي بازنمايي قاعده) ج
مورد بحث را » شرط«قسمتي از قاعده است و » راگ«درواقع »  هم درست استYاست پس 

مثالً با ديدن نور قرمز در رانندگي بازنمايي ترمز ماشين . ناميم را عمل مي» پس«سازد، و  مي
 بازنمايي يك 2هاي خبري  بوده است ولي در داشته1اي اين يك نماگزيني شيوه. گيرد انجام مي

 اتّفاق افتاده، كه يك 1939-45هاي   بين سالالملل دوم گوييم جنگ بين واقعيت است يعني مي
در زمستان «گوييم  يا وقتي مي. ايم واقعيت است و در درس تاريخ ياد گرفته و بازنمايي كرده

تلويحاً مهارت خود را در اسكي كردن به فرد مقابل بيان » امسال در شمشك اسكي كردم
  .گيرد اي انجام مي كنيم و بازنمايي قاعده مي

. اي يك نوع استدالل به همراه دارد توان گفت مثل بازنمايي گزاره مي: ايي قياسيبازنم) د
ايم و يا  شرح يك تجربه است كه آشنا براي ذهن ما است و آن را در يك واقعه به كار برده

مثالً ممكن . خواهيم در حلّ يك مشكل جديد يا بازنمايي آن تجربه استفاده كنيم دانيم و مي مي
توانيد با بازنمايي  ايد، ولي مي ايد، ولي تاكنون سوار ترن نشده ا سوار اتوبوس شدهاست قبالً شم

در واقع بازنمايي تعميم . تجربه سوار شدن در اتوبوس در مورد ترن نيز آن را به كار اندازيد
  .كند ولي هميشه درست نيست پيدا مي
شود و رفتارهاي  مياين رفتارها اغلب در كودكي شروع : بازنمايي اجتماعي شدن) هـ 

هاي اجتماعي محيطي بنا شده و مستقلّ و حتّي  اجتماعي در فرهنگ ما است و بر مبناي سامانه
شود، همه بلند  مثالً وقتي بزرگتر وارد مجلس مي. ممكن است مخالف رفتارهاي فردي باشد

جود كنند، در حالي كه هنوز جاي خالي و شوند و به او تعارف نشستن در جاي خود مي مي
رسد، ولي بعدها كه به علت  معني به نظر مي دارد و اين در كودكي مورد تعجب ما است و بي

ها را  دوركيم اين نوع بازنمايي. كنيم توانيم كامالً بلند شويم احساس ناراحتي مي آرتروز نمي

                                                 
1- procedural 
2- declarative 
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ايجاد چنين رفتارهايي در هر فرهنگ، قسمتي از . دهد جزء شعور اجتماعي يا جمعي قرار مي
  .تربيت اجتماعي و جمعي است

هاي آن  من اميدوارم اين مختصر، مسأله بازنمايي را تا حدي روشن كرده و اهميت بررسي
اي  اميدوارم وسيله. را در نوروپسيكولوژيِ رفتارهاي فردي و اجتماعي فرد مشخّص كرده باشد

ان كوشش بيشتري به هاي فردي و اجتماعي در اير شود تا پژوهشگران جوان در تبيين بازنمايي
هاي انجام گرفته در اين فرهنگ و آثار آن را در فرهنگ خاص  عمل آورند و نتايج بازنمايي

هاي دوران زندگي هر فرد كليد  مجموعه بازنمايي. فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار دهند
رد در خانه و هاي فردي و اجتماعي ف شناسايي رفتارهاي او است؛ با توجه به بيوگرافي و تجربه

  .بيني رفتارهاي بعدي او پي برد توان تا حدي به علل رفتارها و حتّي پيش مدرسه مي
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