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 چكیده 
زروباول در تقابل با رويکردی پردازد.  شناسی شناختی می اين مقاله به رويکرد زروباول پیرامون جامعه

کاهد،  ای که شناخت را به علم اعصاب می گرايانه شناسی شناختی را در تقابل با ديدگاه تقلیل که جامعه
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 مقدمه و طرح مساله
که  کرده است که بیش از آن علوم شناختی با وجود عمر نسبتاً کم اما در عین حال غنی خود ثابت

های  متنوعی از بخشهای  ای است که شامل حوزه رشته يک رشتۀ خاص باشد رويکردی میان
و ترويج اين رويکرد منجر به بروز و ظهور اقسام متنوعی از  مختلفی از علوم است.  توسعه 

های  های مختلفی گرديد و باعث شد تا پژوهشگران مختلف عرصه مکاتب نظری و ديدگاه

های تخصصی خودشان  روز توجه بیشتری برای کاربست اين رويکرد در حیطه گوناگون روزبه
ها نیاز دارند تا بتوانند رويکردهای پژوهشی خود را  باشند. درواقع پیش از هرچیز آن شتهدا

های  های پژوهش، عقايد خود و مفروضاتشان و عالقه و توانايی عات و سوال براساس موضو

 جمعی خود انتخاب کنند، تطبیق دهند و سپس از انتخاب خود دفاع کنند.
ت خود همچنین مدعی است تا به تحلیل و درک علوم شناختی در کنار ديگر مدعیا

های  گیری گروه رويدادها و رفتارهای اجتماعی نیز کمک شايان توجهی کند. نحوۀ شکل

 -های قومی، نژادی و مذهبی، نقش رهبران اجتماعی اجتماعی و نقش شناخت در آن، درگیری

يت اجتماعی، اجتماعی، نقش شناخت، هو -ها در رفتارهای سیاسی سیاسی و شخصیت آن
المللی همگی از  گرايی و مناقشات بین هیجان و نگرش در رفتارهای اجتماعی و سیاسی، افراط

 است.   1شناسی شناختی موضوعات مورد عالقه در جامعه
شده تا  شناسی شناختی باعث اما تنوع و وجود مکاتب متعدد و بعضاً متضاد در رشته جامعه

شناسی شناختی رقم بزند.  عددی را در مباحث جامعهامتداد اين مناقشات رويکردهای مت

گیرد که توجه دانشمندان در  شناسی شناختی حوزۀ وسیعی از پژوهش را در بر می جامعه

است. از  شناسی و علوم شناختی را به خود جلب کرده شناسی، روانشناسی اجتماعی، انسان جامعه
یستی و ماهیت خود است، تعداد متون دهی چ جاکه کماکان اين حوزه از پژوهش در پی شکل آن

شده توسط محققان  پردازد. بر اساس متون نوشته اندکی به بررسی ادبیات رو به رشد اين حوزه می

های  مروری کلی بر رشته 1339  0مگیو و دی 1337  9، زروباول1379  2ای چون سیکورل برجسته

در مورد نحوۀ  2447و زروباول  1387  5شناسی شناختی شکل گرفته است، منینگ مختلف جامعه
 (.1: 2417رافائل، اند ) های اين حوزه، به بحث پرداخته انجام و هدايت پژوهش
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با موضوع  1انتشارات اسپرينگر تحت عنوان کلیِ مجموعه مقاالت در حوزه علوم اجتماعی

اجتماعی مقاالتی گردآوری کرده است که در تقابل با رويکرد مرسوم علوم    2عصبی شناسی جامعه

است. در مقاله نخست آن با عنوان علوم اجتماعی عصبی، نويسنده، به نقد عقلِ اجتماعی فرهنگی 

 کند.  دفاع می 0پردازد و در برابر آن از عقل واقعی می 9يا به تعبیر او عقل روشنگری

علوم اجتماعی فهم پردازد که چگونه دانشمندان  به نظر او اين نگاه جديد به اين مسأله می

کنند که خرد در حوزۀ نظر، يعنی نظريات در باب علل مادی و شناختی از تأثرات اجتماعی  می

تأثیرگذار است. بنابراين حیاتی است دانشمندان علوم اجتماعی خرد را درست به کار ببرند. مغز 

انديشیم  در واقع می اند که عقل واقعی و بالفعل يعنی راهی که ما های شناختی نشان داده و دانش

های عصبی است و اين عقل واقعی و بالفعل تاثیراتی دارد  مداربندی 5کنیم، موضوع و استدالل می

کنند خیلی به دور است.  شناسان فرض می دارد که از بداهت عقلی که همه مردم و عموم جامعه

م اجتماعی دهد علوم اجتماعی را به سمت علو راهی که مغز عقل واقعی و بالفعل را شکل می

ها است، زيرا ما از طريق مغزهای خود فکر  دهد. عقل در اين نگاه عصب عصبی سوق می

کنیم که سرتاسر عقل و استدالل عصبی است. اين مطلب به نظر نويسنده ممحض در علم  می

اعصاب و روان تعجبی ندارد! تعجب آنجاست که تاثیر اين واقعیت ساده مبتنی بر اين است که 

ها  های عصبی در ساختاردهی به ايده م اجتماعی مطالعه و بررسی شود. کار سیستمچگونه علو

تصويرهای -فیزيکی است به اين صورت که فکر ناخودآگاه غنايش را با عناصری چون شِما

الگوها  کند و مقوالتی که با انواع بسیاری از کهن ها تولید می ها، استعارات و روايت مفهومی، فريم

اند. اين  ، البته نه در شرايط ضروری بلکه تا آنجاکه به قدر کافی تبیین شدهشوند تعريف می

که فکر اجتماعی انتقادی بايد با فراروی از عقل روشنگری روی به سوی عقل  معناست بدان

شود. تفکر انتقادی واقعی نیازمند  واقعی و بالفعل بگرداند که با ذهن و علوم شناختی آشکار می

 (.14-3: 2419بالفعل است )الکوف،فهم عقل واقعی و 

اگر قرار باشد از زاويه علومِ اعصابِ شناختی که بیشترين فاصله را با علوم اجتماعی و عقل 

هایِ علوم شناختی برخوردار است، نظر افکنیم بايد علوم اجتماعی  ای فرهنگی در میان بینارشته
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تواند با عقل  شناختی نیز نمیشناسی  را به نفع علوم شناختی مصادره کنیم. همچنین روان

عنوان يک  فرهنگی و هويت اجتماعی مورد بحث در علوم اجتماعی نزديک بشود. بنابراين به

پژوهشگر علوم اجتماعی الزم است که از منظر فلسفه و علوم اجتماعی، نظری به علوم شناختی 

نسبت علوم اجتماعی و  بیاندازيم. بر اين اساس در سه دهه اخیر ادبیات روبه رشدی را در حوزه

ها  شناختی به بررسی ظرفیت شناسی عصبی علوم شناختی شاهد هستیم که که با نقد حوزۀ جامعه

 پردازد که در حوزۀ شناخت و تعین آن موثر است. و امکانات موجود در علوم اجتماعی می

هدف  ترين متفکران نوظهور در اين حوزه کسی نیست جز اوياتاز زروباول که يکی از مهم

تبع آن  مقاله حاضر معرفی و جستاری در باب ديدگاه زروباول در باب شناخت و به

 شناسی شناختی است.  جامعه

را مطالعه شرايطی  1شناسی شناختی توان جامعه در يک تعريف کالن بر مبنای اين ديدگاه، می

شناسی شناختی  شود. جامعه تشکیل می  2وارگی دانست که در آن معنا از طريق فرآيند شیء

شناسی فرهنگ،  شناسی معرفت، جامعه هايی پیرامون جامعه های خود را در نوشته ريشه

شناسی فرهنگی و علوم  هايی در باب در جامعه شناسی فرهنگی و شناختی و اخیراً کتاب انسان

برانگیز است،  بسیار مناقشهجاکه جايگاه شناخت   ( از آن2: 2417رافائل، کند.) شناختی رديابی می

وارگی است. محققان اين حوزه  سوال محوری اين رشته يافتن جايگاه چنین فرايندهای شی

ها و غیره( و مفاهیم فرهنگ  چگونگی ارتباط فرديت با مفاهیم جامعه )ساختارها، نهادها، نظام

گیرند. اين  ر میها و غیره( را در نظ های فرهنگی، ساختارهای فرهنگی، خرده فرهنگ )صورت

ها به فرايندهای يادگیری  پردازند که چگونه اين پاسخ سواالت بیشتر به بررسی اين مساله می

پذيری و غیره(بستگی دارد که با توجه به جايگاه و نقش شناخت،  پذيری، فرهنگ )جامعه

 متفاوت است. 

لی از بازيگر)از ن است که الگوی حداقآشناسی شناختی در پی  که از طرفی جامعه در حالی

شناسی بلکه علوم  های ديگر جامعه گذاری کند که نه تنها زيرشاخه شناختی( پايه حیث هستی

کند که  فردی را تحلیل می-ای از فرايندهای بینا طور کلی در برگیرد تا مجموعه انسانی را نیز به

تايج چنین فرايندهايی کند و از ن های اجتماعی فراهم می ها به ابژه شرايط را برای تبديل پديده
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تفکر و انديشه شکل گیرد، )همان( از طرفی ديگر ديدگاه ديگری وجود دارد که با تقلیل 

شناختی به بررسی و تحلیل فرايندها و  های عصب شناسی و تحلیل های اجتماعی به روان پديده

 های اجتماعی بپردازد. ابژه

ا توجه به اقدامات ويژه و مشارکت شناسی شناختی کالسیک، ب مطابق ديدگاه اول درجامعه

بورديو  و گافمن  در پیشرو بودن آنان در بسیاری از امکانات و نتايج معاصر پیرامون بحث در 

شناسی معرفت و پديدارشناسی تأکید  های تاريخی جامعه حوزۀ فرهنگ و شناخت، بر سنت

ارادايمی حول جايگاه بخش ادبیات معاصر اين حوزه، بیشتر مفروضات پ است. اصل سازمان شده
است. اين موارد با بیان اينکه چگونه  آرمانی سازمان يافته شناخت است که در قالب پنج نمونه

مندی، اعمال، گفتمان  و ...( اولويت  عنوان مثال معرفت، عقالنیت، بدن های شماتیک )به دغدغه

ظر در اين زمینه را کند، نقاط توافق و اختالف ن فرديت را در الگوسازی جامعه برجسته می
کند، تا نشان دهد که چه چیزی جامعه شناسی شناختی را در عین تمايز با  روشن می

"دانش ضمنی"های  سیاست
 کند )همان(.  ای تبديل می ،  به امری بین رشته 1

 روش تحقیق

ی ای استفاده کرده است. به دلیل عدم مقاله يا پژوهش پژوهش حاضر از روش اسنادی يا کتابخانه

شناسی شناختی و همچنین تأمالت زروباول در حوزه علوم  درخور در فارسی در حوزۀ جامعه

 شناسی شناختی تنها از مقاالت انگلیسی بهره برديم.  شناختی و جامعه
شناسی شناختی از  پس از مطالعه و ترجمه مقاالت مختلف در حوزه علوم شناختی و جامعه

شناسی شناختی توضیح مختصری هم  علمی ايران با جامعهزروباول، به دلیل عدم آشنايی فضای 

ای در بخش پیشینه تحقیق عرضه  گیری اين جريان و تنش موجود در اين بینارشته در باب شکل
شد. پس از چینش مطالب ترجمه شده به روش توصیفی و استنباطی تالش شد به بررسی 

 شناختی بپردازيم.شناسی  تبع آن جامعه ديدگاه زروباول در باب شناخت و به

 شناسی شناختی دو رویكرد اصلی جامعه

دهد که تضادی بین  شناسی شناختی نشان می رو جامعه های نظری در مباحثات پیش تنش

ای)با  شناسی فرهنگی شناختی و رويکردهای دانش اجتماعی شناختی بینارشته رويکردهای جامعه

 شناختی( وجود دارد.  تاکید بر الگوهای عصب

                                                           
1  Tacit knowledge 
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شناسی عالقۀ طوالنی مدتی به ارتباط میان فرهنگ، ساختار اجتماعی و تفکر داشته  جامعه

گردد. اما جامعه  است که به نظريات کالسیک کسانی چونان دورکیم، وبر، زيمل و مارکس برمی

های معاصر است. اصطالح   مثابۀ حوزۀ تحقیق ما بیشتر مديون پیشرفت شناسی شناختی به

شناسی  جامعهدر گردآوری  مقاالت سیکورل  با عنوان  1370ز سال شناسی شناختی ا جامعه
مند بود بداند چگونه گفتار   نمودار شد. سیکورل عالقه  1شناختی: زبان و معنا در تعامل اجتماعی

شود  و در اين چنین محتواهايی  طور پیچیده جايگیر می فرهنگی به-و زبان در بستر اجتماعی

شدن زبان و  نای اجتماعی را از بزرگساالن از طريق اجتماعیچگونه کودکان ساختار و مع

کار برد  شناسی شناختی  را به آموزند. هنگامی که سیکورل اصطالح  جامعه تعامالت بینانسلی می

شناسی را تعريف کند  شناسی شناختی مطرح بود تا بدنۀ تحقیق جامعه بیشتر کاربرد عملی جامعه

 (. 1370است )سیکورل،  میالدی حاصل آمده 34ه که از درآمیختن برخی مقاالت ده

مَگیو  ( و پل دی1337توان به مقالۀ اِوياتار زِروباوِل ) از ديگر مقاالت پیشرو در زمینه می

و   2شناسی شناختی های ذهن اجتماعی: فراخوانی به جامعه حوزه( به ترتیب با عنوان 1337)

ندهای مشابه اجتماعی شناختی مانند نام برد که بر کاربردها و فرآي 9شناختفرهنگ و 

های اجتماعی، هويت و حافظۀ گردآورنده تاکید کردند، هر چند در اهداف  ادراک/التفات، دسته

شناسی شناختی را توسعه  عملی با هم متفاوت بودند. زروباول به طور مشهودی رويکرد جامعه

محدوده فردگرايی شناختی و  داد که انواع جامعه شناسی شناختی و تکثرگرايی شناختی را بین

ای يکپارچه و  مگیو رويکرد بینارشته که دی گرايی شناختی شناسايی و ظاهرکرد، در حالی کل

شود و فراخوانی برای شناسی شناختی ترسیم می منسجمی را توسعه داد که بر مبنای روان

 شناسی در تحلیالت اجتماعی است.  تر روان های گسترده همکاری

توان نگاه زروباول و دی مگیو را تامل در باب تنشی دانست که میان رويکرد  به ترتیب می

ای دانش اجتماعی شناختی  شناسی فرهنگی شناختی  و رويکرد بیشتر بینارشته جامعه

شناختی  است. در نظر زروباول علوم اجتماعی شناختی شامل مطالعۀ تفکر انسانی  روان عصب

عنوان مثال به واسطۀ فرهنگ و  است، به الگو شده و تاثیر يافته طور اجتماعی به مثابۀ امری که به
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طور بافتاری جا  های اجتماعی که در آن به وار، نهادهای متعامل يا شبکه زيرفرهنگ، فرهنگ اندام

 يابد.  گیرد و استقرار می می

ر کند اما د های فرهنگی در مقوله معرفت را روشن می شناسی شناختی زروباول تفاوت جامعه

وسیله آن فرآيندهای  شود که به شناسی شناختی شامل مطالعۀ مکانیسمی می مگیو جامعه نظر دی

دهد.  تمايز بین  فرهنگی داخل در اذهان فردی است و میکروبنیادهای کنش اجتماعی را شکل می

شناختی حاضر  يابد تا در مباحثات تئوری و روش شناسی شناختی ادامه می اين دو برنامه جامعه

مند به کنند که عالقه شناسان فرهنگی شناختی بیشتر برنامه زروباول را دنبال می ايه افکند. جامعهس

تنوع فرهنگی و تحلیل الگوهای عمومی شناخت در راستای جمع کردن مقوالت فرهنگی و 

 عصبی شناسی ای با روان طور بینارشته که دانشمندان اجتماعی شناختی که به اجتماعی است، در حالی

مند به فرآيندهايی است که با آن افراد اطالعات را  مگیو هستند که عالقه درگیرند، پیرو سنت دی

های اجتماعی و حساس کنش دارند. برای  سازند و بر محیط کنند، احکام شهودی می پردازش می

ای است که ادای سهمی به دانش اجتماعی  شناسی يک بینارشته پیروان سنت دی مگیو جامعه

های  کند و از بینش های علوم شناختی کمک می کند. در واقع جامعه شناسی به بینارشته ی میشناخت

شناسی  شناسان، رويکرد جامعه گیرد. زروباول و ديگر جامعه گرفته در علوم شناختی کمک می شکل

ديد  میای متمايز  شناسی را به مثابۀ رشته اند که اين ديدگاه جامعه کار گرفته شناختی فرهنگی را به

 (.18شناختی باشد )همان:  تراز دانش عصب که هم

دنبال آن هستیم، بررسی رويکرد زروباول ذيل بحث جايگاه فرهنگ و  چه در اين مقاله به آن

شناختی در  شناسی عصب باشد که در مقابل ديدگاه جامعه گیری شناخت می هويت در شکل

 مگیو است. امتداد ديدگاه دی

  1(شمول میان ذهن شخصی  و کلی )جهانشناسی شناختی؛  جامعه

گیری  کردن نقش فرهنگ در شناخت و تاثیر اجتماع و جامعه در شکل منظور برجسته زروباول به

تبديل  "چیزبرگر"به  "همبرگر"کند: چرا با افزودن يک تکه پنیر،  ای آغاز می زبان با مثال ساده

کند؟ چرا باراک  تبديل نمی "برگر کچاپ"که افزودن سس کچاپ، آن را به  شود، در حالی می

که مرد  جای آن شود که مادرش سفیدپوست است به پوست محسوب می اوباما، يک مرد سیاه
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پرده بسیار  گرای بی پوست است؟ و چرا اصطالح همجنس سفیدپوستی باشد که پدرش سیاه

 (.17: 2414ل، شود؟ )زروباو کار برده می پرده به تر از همتای لغوی خود، دگرباش بی گسترده

را فرا  1شناسی تفکر منظور يافتن راهی برای پاسخ به پرسش فوق جامعه زروباول به

انديشیم اغلب يک فرد انديشنده را  شناسی تفکر  وقتی درباره انديشیدن، می خواند. در جامعه می

(، پارادايمی 1339کنیم. چنین تصويری محصول فردگرايی شناختی  است )داونز، تصور می

گرای جان الک در مورد ذهن خالی ) لوح سفید( که در  شناختی با الهام از ديدگاه تجربه رفتمع

 دهد.  آن جهان از طريق حواسمان، ما را تحت تاثیر قرار می

هرچند چنین ديدگاهی هنوز بر بینش رايج انديشیدن ما تسلط دارد اما چنین ديدگاه 

شود. امروزه تعداد کمی از محققان  گذاشته می ای در بیشتر موارد توسط علوم مدرن کنار شخصی

فرد  اش محصول تجربۀ شخصی منحصربه کنند که انديشه هنوز يک انديشندۀ منفرد را تصور می

خود و نگرش ويژه به جهان است، در عوض، مبانی علوم جديد، توجه ما را به مبانی غیر 

ايانۀ ايمانوئل کانت درباره گر کنند. با الهام از ديدگاه عقل مان جلب می شخصی انديشه

های ذهنی)مقوالت فاهمه و احکام تالیفی ماتقدم(، که مقدم بر تجربۀ حسی ما هستند و  توانايی

کنند، اکثر دانشمندان علوم شناختی تصور الک از  در واقع نحوۀ پردازش ذهنی ما را مشروط می

ها)بنحو کلی  از افراد به انسان کنند، در نتیجه توجه پژوهشی خود را ذهن خالی پیشینی را رد می

 دهند.  و نه شخصی( تغییر می

عنوان انسان است که امروزه در مرکز مطالعه انديشیدن قرار  در نتیجه مشترکات شناختی ما به

های خاص شناختی ما را کم فرد بودنمان؛ دانشمندان علوم شناختی ويژگی دارد تا منحصربه

عنوان انسان در آن اشتراک داريم پررنگ  را که ما بهچه  دهند، درعوض آن اهمیت جلوه می

دهندۀ ديدگاه غالب مدرن درباره چگونگی  شمولی شناختی، نشان کنند. در واقع، چنین جهان می

 انديشیدن ماست)همان(. 

شمول شناخت انسان را افزايش  اين امر قطعاً درک دانشمندان علوم شناختی از مبانی جهان

به مشترکات شناختی ماست که در نهايت به دانشمندان علوم اعصاب، دهد. اهتمام آنان  می

شمول را در نحوۀ پردازش اطالعات،  کند تا الگوهای جهان شناسان کمک می شناسان و زبان روان
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مان را  گیری، حل مسائل، تولید جمالت و دسترسی به حافظه های ذهنی، تصمیم سازی طرح فعال

کند که در آن  شمولی روشی برای دانشمندان شناختی فراهم می انشناسايی کنند. اين توجه به جه

ندرت نرم افزار ذهنی غیرکلی هستیم که  صورت ذهنی هستیم و به به  1« مدار سخت»روش ما 

ها،  عنوان انسان ها به مشترکات شناختی ما به انديشیم. توجه تقريباً انحصاری آن واسطۀ آن می به

طور مثال، میان نگرش يونان باستان و مدرن دربارۀ  ها، به تفاوت ها در مورد مانع از کاوش آن

هوا، قوانین اسلحه، مهاجرت  و کاران در مورد تغییرات آب ها و محافظه جهان، يا بین ديدگاه لیبرال

 شود. و سقط جنین می

دلیل است که زروباول در نقد ديدگاه سخت علوم اعصاب معتقد است که  درست به همین

شود.  های اصلی شناخت ما توسط علوم شناختی ناديده گرفته می نیست که جنبهآور  تعجب

های  مگیو و فرانکل هرچند تفاوت عنوان مثال، اکثر دانشمندان علوم شناختی همانند دی به

 برند. تر تحويل می ها را به عوامل بنیادی کنند، ولی آن فرهنگی و تاريخی را را لحاظ می میان

ای که جنسیت در سودان و يمن  عنوان مثال، تفاوت بین شیوه اه زروباول، بهاما بر مبنای ديدگ

کنند و يا  ها خدا را تصور می ها و پروتستان ای که بودايی شود و يا تفاوت شیوه پردازی می مفهوم

کنند، بررسی  ای که در آن مردم پانصد سال پیش و امروز بیماری را مشاهده می تفاوت بین شیوه

 (. 99: 2413باول،شود)زرو می

انديشیم،  ها و موجودات اجتماعی می عنوان افراد، انسان که ما به با توجه به اين واقعیت

که فردگرايی شناختی تنها به  توان شناخت را بررسی کرد. در حالی سطح وجود دارد که می سه

اما  کند )همان( گرايی شناختی خود را به سطح دوم محدود می پردازد، کلی سطح اول می

های  تواند بر تکنیک که فردگرايی شناختی می زروباول با تاثیر از فريدمن معتقد است درحالی

کنم تاثیر بگذارد و  يادآوردن رمز عبور ايمیل خود استفاده می خاص يادآوری که برای به

بهترين نحو توضیح دهد که چگونه اطالعات گذشته در مغز من  تواند به گرايی شناختی می کلی

توان کوپرنیک يا  تواند توضیح دهد که چگونه می شناسی حافظه  می شود، تنها جامعه یره میذخ

روشنی برای درک چگونگی تفکیک  شناسی ادراک به ژولیوس سزار را به ياد آورد. گرچه روان

تواند از  شناسی ادراک می ها ضروری است اما تنها جامعه های بصری از زمینۀ پیرامونی آن چهره
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های آنان، سخن  های میان بدن زن و مرد بیش از شباهت ما درتوجه به تفاوت تمايل

 (.2419بگويد)فريدمن،

شناسی  اين مسالۀ مهم برای جلب نظر به بعد اجتماعی شناخت حائز اهمیت است، جامعه

ه ها بلکه ب عنوان افراد و انسان کند که ما نه فقط به شناختی از ديدگاه زروباول به ما يادآوری می

های اجتماعی خاصی هستیم که  انديشیم که محصول محیط عنوان يک موجود اجتماعی نیز می

ترتیب در کاوش زيربناهای اجتماعیِ امر  گذارد. بدين نحوۀ تعامل ذهنی ما با جهان اثر می به

 شود. اند، روشن می هايی از تفکر ما که به طور سنتی فراموش شده ذهنی، جنبه

 فكری بر شناختتاثیر جوامع 

عنوان افراد  که ما فقط به طور موثر با درک اين شناسی شناختی به مطابق با ديدگاه زروباول جامعه 

خواند که در آن افراد مختلف زمان را محاسبه  انديشیم، توجه خود را به روشی مشابه فرامی نمی

خاطرات مشترک خود ها و  چنین به ديدگاه کنند و هم بندی می کنند يا چیزها را طبقه می

شناسی شناختی با رد تصوير فردگرايانه متفکر منزوی مطلقاً اصیل،  ( جامعه15پردازند.)همان:  می

ساله امروز بداند که زمین گرد است و  کودک ده کند که اگر يک نکته را به ما يادآوری می اين

کند نه قرن  زندگی می يک و که در قرن بیست اين دلیل است است به ها ساخته شده جهان از اتم

عنوان محصول يک  فرد بلکه به عنوان يک کند که نه به اول )همان(. همچنین به من يادآوری می

کنم يا  محیط اجتماعی خاص است که من توجیهات مذهبی در مورد باليای طبیعی را رد می

ر بسیاری از گیری شبیه تصو طرز چشم کنم به ای که در مورد مرگ فکر می کنم و نحوه قبول می

 های ديگر در مورد آن است:  غربی

عنوان  مان مستلزم درک اين مطلب است که درک نقاشی مونه به شناخت مشترکات شناختی»

های آشکارا غیرشخصی  و جمعی  ، ارتباط کمی با حواس ما نسبت به مقوله 1«امپرسیونیست»يک 

ايم که وادار به  ای اجتماعی شده گونهدهد که ما به  دارد و در واقع اين رويکرد به ما تذکر می

که به چیزهايی فکر کنیم که  ايم. همچنین اين مهم مستلزم اين است مان شده تجارب شخصی

ام و همچنین  های آيزاک نیوتون که هرگز او را مالقات نکرده ايم. ايده ها را تجربه نکرده شخصاً آن

است، در ذهن من  از تولد من اتفاق افتاده خاطره سفر فرديناند ماژالن که بیش از چهارقرن قبل
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کنم، بلکه به  عبارت ديگر من چیزها را تنها شخصاً از طريق حواسم تجربه نمی است. به حک شده

)زروباول، « کنم ام در جوامع فکری مختلف نیز تجربه می طور غیرشخصی از طريق عضويت ذهنی

توان ديد نیست؛ و با استفاده از تکلم میهای اجتماعی قابل تر (. تأثیر زبان در سنت90: 2413

توانیم کودک  ای می که ما در قبل از وقوع هر حادثه وپرورش اطفال را تسريع کرد. چنان آموزش

چه که سبب انتقال پیام است ارتباط  جا آن خود را برای مبارزه يا احتراز از آن آماده سازيم، در اين

 توان هر پیشامدی را اعالم کرد. م میسخن ديگر با تکل شفاهی و کالمی است؛ به

های خود را به  است تا او تجربیات و آموخته رشد و تکامل زبان به انسان اين فرصت را داده

راه به تراکم فرهنگی و گسترش آن ياری رساند. رشد ابزار و  های آينده منتقل کند و از اين نسل

قال مواريث از راه زبان است. بنابراين های آينده، در سايه انت دست نسل های انسان به ساخته

های فعال گذشته، به نسل  های مغز و بازوی نسل حاصل زحمات پیشینیان، يعنی پیامد فعالیت

 شود. های مادی را سبب می شود و گسترش فرهنگی و افزايش ثروت آينده منتقل می

چه که  نیز در آن ورسوم نیست بلکه خود ها و آداب هرچند زبان منحصراً وسیله انتقال سنت

دهد ناچاراً انعکاس معنوی و  دهد مؤثر است. معنائی که يک جامعه به يک کلمه می انتقال می

توانیم  بندی را ايجاد کند. اگر از راه تقلید می واسطۀ ماهیت خود طبقه مجردی نیز هست؛ زبان به

ع حرکت و عملیاتی را وسیلۀ زبان نو عملیاتی را که از طريق يک شیء الزم است انجام دهیم به

ها و گفتار  توان از روش وسیلۀ زبان می توان آموخت. به که بايد در تهیه آن شیء به کار رود می

ها جنبه  ديگری که در تهیه و تولید اشیاء مفید است آگاه شد. بنابراين زبان به روايات و سنت

 دهد. عقالنی می

بان در زندگی اجتماعی است. از منظر شک مويد نقش اصلی ز اين امر از منظر زروباول بی

که ادراک به تنهايی من را در يک تجربۀ کامالً حسی از  زروباول بر اساس فقرات فوق، در حالی

طور مفهومی  دهد حواسم را دور بزنم و همچنین به کند، زبان به من اجازه می جهان محدود می

خالف ماهیت مطلقاً شخصی ادراک (. بر04-099: 1379به واقعیت دسترسی پیدا کنم )دورکیم، 

های  کنم، به طور خطاناپذيری از ايده رو يا اصالت استفاده می حسی، وقتی از کلماتی مانند میانه

طور که کارل مانهايم  اند. در واقع همان کنم که از ذهن من نشات نگرفته غیرشخصی استفاده می

 آن را مطرح کرد؛
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های معین سبک خاصی از  ها در گروه نديشند، بلکه انسانگونه نیست که افراد در انزوا بی اين»

انديشد.  تر، درست نیست که بگويیم يک فرد منفرد می بیان دقیق اند ... به انديشیدن را رواج داده

ها پیش از او  تر است اصرار بورزيم که او در تفکر بیشتر در آنچه ديگر انسان بلکه درست

 (94: 1391انهايم، م« ) کند اند، مشارکت می انديشیده

سازد تا از ذهنیت خود فراتر برويم.  در واقع، ماهیت غیرشخصی زبان است که ما را قادر می

دهد افکار ديگران را  کند و اجازه می که حواس من را به تجربۀ شخصی خود محدود می در حالی

 نیز به اشتراک بگذارم. 

در رويکرد پديدارشناسی از  1بیناذهنیت منظور اثبات اشتراک بین افراد از مفهوم زروباول به

(از منظر وی چنین بیناذهنیتی کانون اصلی 15-14: 1379برد)شوتز، جمله شوتز بهره می

دهد. با رد فردگرايی شناختی، دنیای درونی و مطلقاً شخصی  شناسی شناختی را تشکیل می جامعه

اجتماعی ذهن که غیرشخصی است  اندازهای شود و اساساً خود را به چشم افراد ناديده گرفته می

 (. 1337کند )زروباول،  و در آن مشترکیم محدود می

 گیری شناخت توجه به قراردادهای اجتماعی در شكل

وجه  هیچ بنا به ديدگاه زروباول، مناظر ذهنی که محصول فرهنگ و جوامع خاص هستند، به 

بودن نیست بلکه موجود  م تنها انسانچه از نظر شناختی در آن اشتراک داري شمول نیستند. آن جهان

 (.95: 2413اجتماعی، فمینیست، مهندس، کودک نسل انفجار و يهودی بودن نیز هست )زروباول، 

کند که  گرايی به ما يادآوری می شناسی شناختی با اجتناب از فردگرايی شناختی و کلی جامعه

چه در ذهن ما  انديشیم آن ی( میعنوان انسان )کل عنوان افراد و هم به اگرچه مطمئناً هم به

پذيرد. چنین جوامعی )  ها تعلق داريم نیز تاثیر می گذرد هم از جوامع فکری خاصی که به آن می

تر از انسانیت  طور قابل توجهی کوچک مذهبی، نسلی، شغلی، عقیدتی( به

ی طور طبیعی و نه منطق اندازهای ذهنی مشترک ما نه به براين، چشم است.)همان(عالوه

 اند.  ها مطلقاً قراردادی ناپذيرند. در واقع بسیاری از آن اجتناب

گونه که سعی داريم از موضوع کامالً ذهنی اجتناب کنیم الزم نیست تا حد افراط پیش  همان

 ناپذير عبارت ديگر، بايد از اجتناب چه ذهنی نیست را ضرورتاً عینی بدانیم. به برويم و هرآن

                                                           
1 Intersubjectivity 
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(. اگرچه بسیاری از تفکر ما از 2411رف است، پرهیز کنیم)زروباول، دانستن آنچه مآالً متعا

معیار مطلق از عقل يا منطق در تجربۀ اجتماعی  رود، اما بیش از طبیعت يا يک ذهنیتمان فراتر می

 مشترکمان بنیاد دارد.

شناسی شناختی از منظرگاه زروباول با توجه به موضوعی که هنوز ذهنی  در واقع جامعه

کند در دام معرفتی در مورد موضوعی صرفاً  ا کامالً عینی هم نیست، به ما کمک مینیست ام

قراردادی که گويی بخشی از نظم طبیعی است گرفتار نشويم. بین دنیای درونی ذهن فرد و 

ها کامالً  ای وجود دارد که از هر دو آن جهان فیزيکی عینی خارج، جهان اجتماعی بیناذهنی

دلیل  همین رود و به (. برخالف اولی، از ذهنیت ما فراتر می1337الکمن، متمايز است )برگر و 

طور  حال بر خالف دومی، نه به طور کلی توسط يک جامعۀ فکری مطرح شود. با اين تواند به می

 ناپذير است.  طبیعی و نه منطقی اجتناب

عینی طبیعت و  اين جهان اجتماعی بیناذهنی کامالً از جهان ذهنی افراد و همچنین از جهان

منطق متمايز است. در اين جهان، زمان نه مطابق خورشید و نه مطابق حس درونی ما محاسبه 

( و تقويم است 1382شود بلکه بر اساس سیستم متعارف زمان مانند زمان ساعت )زروباول،  می

مان نه بر اساس انتخاب شخصی خودمان است و نه هیچ ضرورت طبیعی يا  و نحوه تبارشناسی

 ( .13-53: 2411منطقی) زروباول،

ای دارد. چون جهان  شناختی عمده گرفتن بیناذهنیت با عینیت، پیامدهای روش امتناع از اشتباه

های  رسد، هرچه بیشتر جهان نظر می که در آن ساکن هستند بديهی به اجتماعی از سوی کسانی

کنیم، شناخت ماهیت  اجتماعی مختلف را نسبت به جهانی که آن را در نظر داريم بررسی

شناسی شناختی به ارتقای بیشتر آگاهی  شود. از منظر زروباول جامعه تر می اجتماعی هر دو آسان

کند. هرچه بیشتر از اين  عنوان اعضای مکاتب فکری مختلف کمک می مان به از تنوع شناختی

ن ما جهان را ذهناً که روش خاصی را در نظر بگیريم که بر اساس آ تنوع آگاه باشیم، احتمال اين

 طور طبیعی يا منطقی اجتناب ناپذير، پردازش کنیم، کمتر است. به

طور که با جلب توجه به شیوۀ مشابهی که از طريق آن افراد  شناسی شناختی همان جامعه

کنند، در برابر فردگرايی  بندی می کنند و يا چیزها را طبقه کنند يا توجه می مختلف ادراک می

ها از سوی اعضای  های عمده در نحوۀ انجام آن کردن تفاوت کند با پررنگ ت میشناختی مقاوم

( اين 74-12: 1331کشد)زروباول،  شمولی شناختی را به چالش می جوامع فکری مختلف جهان
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قدر متفاوت از يکديگرند که مطلقاً منحصر  دهد که بسیاری از عادات شناختی ما نه آن نشان می

رويکرد تطبیقی برای  رو به يک شمول باشند. از اين اند که جهان قدر شبیه فرد باشند و نه آن به

عنوان اعضای جوامع فکری مختلف برجسته کند. با  شناخت نیاز است که تنوع شناختی ما را به

 کنند، رها شويم.  شکل فکر می ها به يک توان از اين توهم که همۀ انسان داشتن چنین تنوعی، می

های  عنوان اعضای جوامع فکری مختلف، سنت د از تنوع شناختی ما بهترين شواه برجسته

های غربی و ناواجو از استدالل  عنوان مثال، تقابل سبک شناختی خاص فرهنگی هستند. به

دهد.) همیل،  های مختلف گواهی می عنوان اعضای فرهنگ ای از تنوع شناختی ما به گزاره

1334 :79-141 ) 

شناسی شناختی با پذيرش يک رويکرد تطبیقی به  است که جامعهدر واقع زروباول معتقد 

کند. از  شناخت، توجه به تنوعِ شناختی قابل توجه درون همان فرهنگ را نیز جلب می

گیر توجه  فرهنگی عبارت است از تغییر چشم ترين موارد تغییرات تاريخی درون ديدنی

های شناختی  دهۀ گذشته. اين سنتها به سن، نژاد و گرايش جنسی مردم طی چند  آمريکايی

های متفاوت اجتماعی در  خاص نسلی، تنها يک نمونه از تنوع شناختی قابل توجه در بین گروه

های تمرکز ذهنی  های عمیق بین سنت طورکه با تفاوت يک فرهنگ معین است، همان

ست )زروباول، شناسان از جهان مشهود ا دانان و کارآگاهان يا بین تصور عرفاً و ستاره رياضی

2415 :51-57.) 

شناسان شناختی ذيل مکتب  حساسیت شناختی نسبت به تنوع شناختی، زروباول و جامعه

دهد. اين واقعیت که اغلب تعريف  های شناخت سوق می سمت آگاهی بیشتر از سیاست وی را به

زماندهی کند که نحوۀ سا گیرد به ما يادآوری می هنر، عدالت، فحاشی مورد اعتراض قرار می

طور که نبردهای شناختی بر سر  ناپذير نیست، همان وجه اجتناب مان به هیچ جهان در ذهن

 خاطرات مورد اختالف آموزنده است. 

های اجتماعی است و نه  انگیز بین اردوگاه اين واقعیت که بسیاری از اين نبردهای خاطره

ها  که آن حال اين حقیقت . با ايندهد اين موارد فراتر از امور شخصی است فقط افراد نشان می

کنیم، به  طور ذهنی گذشته را پردازش می ای که به شود که شیوه هنوز وجود دارند به ما يادآور می

 (.2415شمول نیست)دگلوما،  وجه جهان هیچ
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 پذیری شناختی گیری شناخت و جامعه نقش هنجارها در شكل

چنین به انحرافات  شناسی شناختی هم معهاصوالً بايستی توجه داشت که از نظر زروباول جا

( 19-11: 2415کنند )زروباول،  کند. اين افراد بر التفات )توجه(  تمرکز می شناختی توجه می

کنند. چنین  کنند يا تا حدودی متفاوت از بقیه جامعه فکری خود تفکر می بندی می اشیاء را دسته

طور طبیعی و نه منطقی  زش ذهنی جهان نه بهشود که نحوۀ پردا انحراف شناختی به ما يادآور می

تر، اين حاکی از وجود هنجارهای شناختی است که نحوۀ  طور خاص ناپذير است. به اجتناب

عنوان مثال، هنجارهای التفاتی  کند. به تفکر ما را تحت تاثیر قرار داده و همچنین آن را محدود می

هايی از پیرامون خود  های معین يا جنبه خشکند از ب اجتماعی آشکاری هست که ما را وادار می

 (.19-53پوشی کنیم )همان:  چشم "زمینه پس"صرفاً به عنوان 

گويند چه  راستا، هنجارهای يادآوری اجتماعی بدون خطايی هست که به ما می در همین

نین خاطر بسپاريم و چه چیزهايی را ممکن است يا حتی بايد فراموش کنیم، قوا چیزهايی را بايد به

بندی نقش مشابهی در طرز فکر ما دارند. اعمال ذهنی مانند ادراک، التفات،  مختلف مقايسه و دسته

طور فیزيولوژيک بلکه  های اجتماعی هستند که بدون ترديد نه فقط به عبارت ديگر کنش يادآوری به

یزی اغلب تا گرفتن يا فراموشی چ شوند. بنابراين ناديده های هنجاری نیز محدود می با محدوديت

 دنبال دارد تا آن را از توجه يا حافظه خارج کنیم.  ای فشار اجتماعی به اندازه

کند و معموالً  معنی، تعیین می دانیم يا بی چه را منطقی می اعتبار اين جامعه است که آن همین به

ر نتیجۀ دهد که حتی ممکن است به آن توجه نکنیم. د اين کار را با اعمال فشار ضمنی انجام می

کنیم و زمان را با  عنوان موسیقی کالسیک يا جازادراک می چنین فشاری، اصوات را به

کنیم حتی زمانی که تنها  حساب می 2415دقیقه به شش، پنجشنبه يا  اصطالحات متداول مانند ده

(. مانند هر هنجار اجتماعی ديگر، هنجارهای شناختی چیزی 141-144: 1373هستیم )فلک، 

آموزيم چگونه توجه خود را متمرکز کنیم، زمان را  آموزيم. به بیان ديگر، ما می ن را میکه آ است

گیريم که چیزها را  محاسبه کنیم، تعمیم دهیم و به روش اجتماعی مناسب تعقل کنیم. ما ياد می

ها را  که مردم، محصوالت غذايی يا فیلم شبیه يا متفاوت از يکديگر ببینیم. در نهايت زمانی

تفاوتی "که  "جزئی"دانیم و موارد  های آنان را مهم می کنیم تنها بعضی از تفاوت بندی می هدست

هايی که مهم  حال، تفاوت (. با اين17-11: 1339گیريم )زروباول،  را ناديده می "کنند ايجاد نمی
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نها آموزيم. بنابراين تفکیک موضوع مرتبط از غیرمرتبط ت شوند چیزی است که آن را می تلقی می

گیريم که خطوط ظريف  ترتیب ياد می همین طور منطقی نیست بلکه امر هنجاری نیز هست. به به

حال مانند خطوط  ذهنی جداکنندۀ دوستان از آشنايان و عاقل از مجنون را درک کنیم. ) با اين

ن باشیم، چنی ها را داشته که آموختیم که بايد انتظار ديدن آن صور فلکی، ما فقط بعد از اين

های الکی را از  آموزيم که نوشیدنی ترتیب، ما می همین کنیم!( به خطوطی را مشاهده می

ها را  هايی که به راحتی آن های غیرالکلی تشخیص بدهیم و وضعیت اخالقی سوسک نوشیدنی

 کنیم، ناديده بگیريم.  مسموم می

جداکنندۀ وسال هنوز متوجه خطوط ظريف ذهنی  سن بر خالف بزرگساالن، کودکان کم

ها هنوز به  شناسان، اهل سنت از شیعیان يا عادی از منحرف نیستند. آن شناسان از روان جامعه

کند،  های ذهنی متعارف که جهان واقعی را از جهان تخیلی، فانتزی را از بازی جدا می قالب

ب اجتماعی اند چگونه التفات خود را به شیوۀ مناس کنند. کودکانی که هنوز ياد نگرفته توجه نمی

کنند. همچنین به ما يادآور  متمرکز کنند، به چیزهايی که قرار است ناديده بگیريم توجه می

 (. 2415آموزيم انجام دهیم )زروباول،  شود که ناديده گرفتن نامناسب چیزی است که ما می می

حل ها در مرا با وجود اين تفاوت بین شناخت کودکان و بزرگساالن ناشی از قرارگرفتن آن

عنوان موجودات اجتماعی نیز درنظر  عنوان انسان بلکه به ها نه فقط به مختلف رشد شناختی آن

بخشی از رشد شناختی اجتماعی  2415شوند. آموختن محاسبۀ زمان از نظر پنجشنبه يا  گرفته می

سپیر و يادداشتن افالطون، شک زمینه و به گرفتن پس امر در مورد فرايند يادگیری ناديده ماست. اين

سازد تا به  پذيری شناختی است که ما را قادر می آتیال و هون نیز صادق است. اين فرآيند جامعه

دنیای اجتماعی بیناذهنی وارد شويم و بیاموزيم که به روش مناسب اجتماعی فکر کنیم. 

، آموزيم از دريچۀ ذهنی جوامع فکری خود جهان را ببینیم شويم و می طور که اجتماعی می همان

آوريم يا  همان معانی را برای اشیاء قائلیم که ديگران در اطراف ما قائلند و چیزهايی را به ياد می

دنیای  واردکنند. فقط در اين صورت است که ما واقعاً  ها نیز چنین می گیريم که آن ناديده می

 شويم.  اجتماعی می

های شناختی  )که تفاوتپذيری شناختی ما صريح و واضح است  که بخشی از جامعه درحالی

کند( اما بیشتر آن ضمنی است. وقتی پسر  بین افراد با سطح مختلف تحصیالت رسمی را بیان می

های او به ساير  گردد و گفته کننده با مادرش در مرکز شهر برمی روز خسته جوانی پس از يک
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چه  درسی در مورد آن طور ضمنی شنود به اند را می ها چه کرده که آن اعضای خانواده دربارۀ اين

طور متعارف مناسب ) و بنابراين به ياد ماندنی( و نامناسب )بنابراين قابل فراموشی( تلقی  به

گیرد که بخشی از فرآيند يادگیری نحوۀ حضور و همچنین يادآوری به روش مناسب  شود می می

که چنین  الیاجتماعی است. همچنین نحوۀ يادگیری تمايز متعارف را در نظر بگیريد؛ در ح

ها و سبزيجات را ياد  طور صريح تفاوت بین میوه ای صريح است، مانند زمانی که به پذيری جامعه

عنوان بخشی از  که برخی فقط به گیريم، بیشتر آن ضمنی است. يک دختر جوان با مشاهده اين می

طور  آيند، به ه او میتنهايی نیز به خان که ديگران به آيند درحالی تر به خانۀ او می گروه بزرگ يک

ترتیب  همین آموزد. به های ظريف فرهنگی بین درجات مختلف صمیمیت را می ضمنی تفاوت

ها را باز  بندند و چه موقع آن که مردم چه موقع درها را می پسر جوان با توجه به اين يک

پذيری  آموزد. چنین جامعه گذارند، تمايز اجتماعی بین حوزۀ خصوصی و عمومی را نیز می می

گیرند که برخی از  ها ياد می طور که آن زبان نیز هست. همان ضمنی بخشی از فرآيند يادگیری يک

طور ضمنی نسبت  خطاب کنند، برای مثال جوان اسپانیايی زبان به ustedو ديگران را  tuمردم را 

که  ن اينراستا، آموخت شود. در همین به تمايز فرهنگی بین روابط رسمی و غیر رسمی حساس می

طور ضمنی  شود، به که مبل مونث تلقی می آيد در حالی میز به لحاظ دستوری مذکر به حساب می

 آموزد )همان(. های عبری می طور کلی به جوان تمايز جنسیتی را به

  1گرایی شناختی کثرت

های شناختی يکديگر نیستند  سادگی، کلون معتقد است اعضای جوامع فکری مختلف بهزروباول 

وجه مطلقاً توسط جامعه تعیین  که بايد به ما يادآوری کند که چگونه نحوۀ تفکر ما به هیچ

شود. از قضا، به سبب اين واقعیت است که هريک از ما در واقع عضو بیش از يک جامعۀ  نمی

(، بنابراين در واقع همزمان در چندين جهان اجتماعی 114: 1373ک، فکری واحد هستیم )فل

 های اصلی زندگی مدرن است.  گرايی شناختی يکی از ويژگی ايم. چنین کثرت سکنی گزيده

گرايی مدرن تا حدی ساختاری است. تحرک اجتماعی بیشتر الگوهای مدرن  های کثرت ريشه

گروه اجتماعی واحد است )زيمل،  در بیش از يک کند که شامل عضويت ای را ايجاد می وابستگی

(. در نتیجه، امروزه بیشتر افراد به جوامع متعدد انديشه تعلق دارند. برای درک پیامدهای 1310

                                                           
1 Plural Cognitivism 
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مان  عنوان مثال، ساختار اجتماعی حافظه اجتماعی ما، به-های ذهنی شناختی شبکۀ مدرن وابستگی

ندرت  جوامع حافظه متعدد تعلق دارد و به هرحال، فرد مدرن به را در نظر بگیريد. به

طرفدار بسکتبال  وکیل کیفری و يک کاتولیک، يک عنوان يک ای بین خاطرات او به پوشانی هم

 (. 34: 1337وجود دارد )زروباول، 

گرايی شناختی نیز محصول جانبی تمايز عملکردی قابل توجه در جامعۀ مدرن است.  کثرت

کنیم  ترشده زندگی می خصصی، ما در جوامع فکری تخصصیطور روزافزون ت در جهانی به

های شناختی يک افسر پلیس، مانند  رود مهارت (. انتظار نمی102-122: 1318)هلزنر، 

گرايی  های کثرت حال ريشه باز باشد. با اين های يک مکانیک اتومبیل، حسابدار يا شطرنج مهارت

سلطۀ شناختی دين منجر به گسترش شناختی مدرن نیز تا حدی ايدئولوژيک است. افول 

(. در 90-99: 1391های فکری شده است که غالباً متفاوت از يکديگر هستند )مانهايم، سبک

است که  اندازه قابل توجه بوده همان گرايی و ارزشیابی اصالت نیز به راستا، نفی مدرنِ سنت همین

چه را که  رود آن افراد انتظار میهای سنتی آموزش، جايی که اساساً از  در تضاد شديد با سیستم

اند از نظر شناختی بازتولید کنند، آموزش مدرن به طور آشکارا،  انديشیده تر می شان پیش پیشنیان

دلیل امتناع از  کند. مردمی که در پنج قرن پیش به روحیۀ شکاکانه در پژوهش آزاد را ترويج می

دلیل اصالت  شدند، امروزه درست به ه میزنده سوزاند شان زنده تفکر مانند ديگران در اطراف

 شوند.  نظیرشان برندۀ جايزه می بی

 گیری نتیجه

چه در درون سر  کند که آن شناسی شناختی از ديدگاه زروباول اين واقعیت را برجسته می جامعه

گذرد تحت تأثیر محیط اجتماعی ما نیز هست. در بررسی ابعاد اجتماعی شناخت، وی به  ما می

عنوان اعضای جوامع خاص با برخی از  عنوان افراد، بلکه به کند که ما نه تنها به وری میما يادآ

 کنیم. گذارد، فکر می های شناختی مشخص که برروند پردازش جهان در ذهن ما تأثیر می سنت

گرايی ذهنی  شناسی شناختی نه به کلی پردازد که جامعه طور ويژه زروباول، به اين مطلب می به

پردازد بلکه جايگاهی میان امر  صحاب عقل و نه به فردگرايی فلسفی اصحاب تجربه میفلسفی ا

کنیم دريافت شخصی من  فردی و کلی )جهان شمول( را بر عهده دارد. وقتی ما شیئی را درک می

با توجه تجربیاتم در صورتی معناپذير است که در بستر اجتماعی و فرهنگی درک شود. همچنین از 
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توانم بدون در نظرگرفتن اين بستر فرهنگی و اجتماعی و روابط بیناذهنیتی دربارۀ  میديگر ن طرفی

مثابۀ موجودی اجتماعی و بسترمند  درک و دريافتم حکم کلی پیشینی بدهم. بنابراين انسان به

-شناسی شناختی است و انسان کلی که بیشتر میراث فلسفه ارسطويی موضوع دانش جامعه

است، همچنین انسانی که به تجربۀ شخصی خود  دورۀ مدرن امتداد يافتهافالطونی است که تا 

کند که بیشتر مديون نگاه فردگرايانه در علوم است، خارج از بررسی  پردازد و حکم جزئی می می

شناسی شناختی در نگاه زروباول با فراروی از اين دو ديدگاه و  شناسی شناختی است. جامعه جامعه

 .يابد ط میان ذهن شخصی و جهان شمول است که استقرار میدر عین حال در ارتبا

شناسی شناختی، با الهام از آثار پیشگام دورکیم، مانهايم،  زروباول در رويکرد خود به جامعه

شناسی  شناختیِ جامعه کردن خصیصۀ جامعه طور روزافزون متعهد به برجسته فلِک و شوتز به

که بخواهد با نگاه يکسويه به علوم شناختی کل  از اينديگر، وی بیش  است. به بیان شناختی شده

های  که حیثیت هويت و حیثیت اجتماعی شناختی را به اعصاب انسان تقلیل دهد در پی آن است

شناسی شناختی  که بخواهد جامعه شناسی وارد کند، وی به جای اين فراگیر شناخت را به جامعه

شمولی شناختی نیز بهره  در شناخت که از جهان تر عنوان بخشی از يک رويکرد يکپارچه را به

شناسی تفکر نیز در  است که شايسته است جامعهباور رسیده برد عقالً جايگذاری کند، به اين می

 شناسی شناختی لحاظ شود.  حیثیت جامعه

مشاهده )آهسته،  های ذهنی قابل از منظر پديدارشناختی، موضوع ماهیت يا سرشت پديده

های ذهنی نامرئی و پنهان )سريع، غريزی و آسان( نیست،  )تعمقی(( و پديده منطقی و تعمدی

های اجتماعی است. اين بر مبنای کار زرووباول است که هنجارهای  بلکه آگاهی درباره میثاق

ها و تشابهات  دهد که مستلزم شناسايی پردازش اختالف بندی شرح می شناختی را در قالب سنخ

شوند، بنابراين  ها می ها و مرزها تبديل به چیزواره باشد. اين دسته زها میها و مر در تولید دسته

های  عنوان پديده وارگی  به شوند. اين بدان معناست که شی ها  آگاه می بندی ها  از سنخ کلیت

 عنوان پديدۀ متافیزيکی.  گیرد، نه به شناختی مورد مطالعه قرار می
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