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هـا   فصـل  نینگاشته شده است؛ بنـابرا موردي(مونوگراف) کتاب به سبک پژوهش  نیا
و موضوعات  دوزبانگی نهیدر زم یخوب اریبس یدرس يها . کتابستندینساده و ابتدایی 

 نـه یزم نیـ در ا يادیـ ز يهـا  یکاسـت  ،یمقطع زمان نیمرتبط وجود دارد. هرچند در ا
 بـراي مثـال  است.  یشناخت روشئله مربوط به مسها  آن از یکه برخ شود یمشاهده م

. میدانشـگاه هسـت   درعمـدتاً   و خاص يها در مکان دوزبانگیما فقط موفق به مطالعه 
مـورد   دوزبـانگی در شـناخت   یفرهنگـ  - یو اجتمـاع  یبافت فرهنگ زیاد ریاکنون تأث

را بـه سـمت جلـو     دوزبـانگی  حـوزه  دتریـ جد يهـا  . هرچند روشردیگ یقرار متوجه 
. آورنـد  یبـه وجـود مـ    ریو تفسـ  لیـ وتحل هیـ تجز يرا بـرا  دیگـري  مشـکالت  ،برند یم
از نقاط جهان سکونت دارند، موردمطالعه قـرار   ياریکه هنوز در بس دوزبانه سوادان یب

 یطـور رسـم   از افراد را دارد که بـه  یتوجه هند هنوز تعداد قابل براي مثالاند.  نگرفته
 هرابطـ  حیتوضـ  یو چگـونگ  يفـرد  يها تفاوت نیهستند. عالوه بر ا دوزبانه و سواد یب

کتاب نوشتم بهتراست با  نینشده است. آنچه در ا یبا دقت بررس دوزبانگی با شناخت
 شود. رینکات تفس نیا داشتندر نظر 

از  ياریدر بسـ  ،ام کـرده  قیـ تحق يهنـد  يها دوزبانهدر  یدر مورد کنترل شناخت
 يریتأث دوزبانگی ایآ که این. مکن یمبحث  اتقیتحق نیکتاب در مورد ا يها بخش

خودم تفـاوت   قاتیناهمگن است. تحق اریمشکل بس کی ر،یخ ایدر شناخت دارد 
 ییمختلف کنترل اجرا فیرا در تکال نییباال و پابا مهارت  دوزبانه يها ندهیگو نیب

بـا   قیـ تحق جیرا در نتـا  ینـاهمگون  نی، اپژوهش موردي نینشان داده است. در ا
و  یاز نکات اصـل  يا خالصه. فصل آخر کتاب دهم یمنشان  یزبان یمقطع  سهیمقا

 .دده یمارائه را  نهیزم نیدر ا قیتحق يبرا ندهیآ يها گیري جهت نیهمچن
 

 هند درآباد،یح

 2018مارس  3 -شرایکومار م رامش
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 مقدمهه
و چـرا   محتـواي کتـاب چیسـت    کـه  ایـن دانشگاه در مـورد   يها کتاب اکثر ي  مقدمه

 دوزبـانگی بـه   قـاً یام چـون عم  کتـاب را نوشـته   نیـ آن را نوشته است. مـن ا  سندهینو

مـدل   نیـ معتقـدم کـه ا   نیهمچن ؛مند هستم عالقه ،ذهن و مغز يبرا یعنوان مدل به

کتـاب   نیـ دهد. ا حیشناخت ما را توض اشکال گریو د یاز اشکال زبان ياریبس تواند یم

کتاب را  نیا .پردازد یآن م یاحتمال یشناخت يامدهایعملکرد و پ ،دوزبانگیبه مسئله 

در حـال   اکنـون  دوزبانگی نهیدر زم ها بحث شتریچون ب دانم می و مفید موقع بهبسیار 

 »یشـناخت  راتیتـأث «است. اصطالح  مبهمو هم  زیبرانگ رخ دادن است که هم بحث

که  یلیتکم التیتحص انیاز محققان و دانشجو ياریگسترده و متنوع است. بس اریبس

 از عملکردهـاي  يا مجموعـه  -ییاجرا عملکردهايآن را به ، آشنا هستند متون نیبا ا

 - میتـا عمـل و تفکـر خـود را کنتـرل کنـ       دهد یبانظم باالتر که به ما اجازه م یذهن

مجموعه عملکردهـا کـه    نیا ایاست که آ نیا يدیسؤال کل کی محدود خواهند کرد.

 يتـا حـد   دوزبـانگی  نیتمـر  لهیوس به کند یها شروع به بهتر و بهتر شدن م در دوزبانه

مسـائل   نـه یدر زم يریعنـوان تفسـ   کتاب بـه  نیا فیتأل؟ شود یتر م و گسترده لیتعد

هـم   آغـاز شـد.   ،دوزبـانگی از  یناشـ  یعصـب  يهـا  يریپـذ  مربوط به انعطـاف  شمار یب

بـه   یعلـوم اعصـاب شـناخت    قـات یتحق از جملـه  یخـوان  زبان و هم روان یشناس روان

انـد.   اسـت، پرداختـه   یدر علوم شناخت افتهی تکامل اریبس يها که جزء حوزه دوزبانگی

 نیـ و مباحـث در ا  هـا  دهیـ از ا یمتنـوع  فیـ کتاب با توجه به ط نیا هاي متنوع لفص

کتاب بـه   نی. استین یکتاب مقدمات کی  نیاست. ا یدگیچیپ نیدهنده ا نشان نه،یزم

مختلف مربـوط   يمسائل نظر ؛ بلکهپردازد ینم ،میدان یآنچه تاکنون م میمستق یبررس

 یمهـم بررسـ   يها و بحث دوزبانگیاز  يدعنوان عملکر را به یشناخت تیبه مسئله مز

مختلف  يها رشته با کمک نهیزم نیدر ا ریمطالعات اخ شتریب ی. بحث و بررسکند یم

شده است. من بـه   زبان ارائه یشناس و روان یعلوم اعصاب شناخت ی،خوان جمله روان از

، امـا  پـردازم  یبگذارد، نم تأثیر ییبر عملکردهاي اجرا دیبا دوزبانگی ایموضوع که آ نیا
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 ایـ  دوزبـانگی کتـاب دربـاره مسـئله     نیاول نیا .کنم یعوامل محدودکننده تمرکز م بر

 .ستیآن ن یشناخت لیدال

گـروت،   ي(دوجـود دارد   هـا  نـه یزم نیدر ا یعال اریبس یو تخصص یدرس يها کتاب

 ياریبسـ  ریاخ يها فصل تریاسچو ).2016، تری؛ اسچو2009گروت،  ي؛ کرول و د2011

 )1989، 1982ي گروسجین (ها کتاب را در مورد مسئله کنترل منتشر کرده است.

در مـورد  جویان ها بـه دانشـ   کتاب نیا هستند. دوزبانگیدرباره  يا العاده فوق یمعرف

 و کنتـرل و شـناخت،   دوزبـانگی مربوط بـه   یشناخت یزبان و روانشناس یروانشناس

را   ابتـدا آن و دانشـجویان   رانیـ کـه فراگ  کـنم  یمـ  هیتوص شدت به .دهد یم یآگاه

مـن را بـه    يادعاهـا  دهد یامکان مها  آن کنند که به دایپ يا نهیزم یشبخوانند تا پ

از  مدت یطوالن و درمان فشرده کیتا به امروز  حال نیکنند. باا یابیبهتر ارز يا وهیش

در مجـالت منتشرشـده بـود     يمقاله مـرور  نیچند در دوزبانگیو  یکنترل شناخت

زیـر  مسـئله   ، زیرااست يزیانگ جانیه اریبس فرصت نی. ا)2018، 2017، ستوكیالی(ب

(پـاپ و  اثر است  کی تیمز نیکه ا کنند یاز محققان فکر م ياریاست و بس بین ذره

 ییهـا  نهیدر زمجویان و فراگیران کتاب، دانش نیا ی. مخاطبان اصل)2013، نبرگیگر

طور  که به یمحققان يکارها .هستندو علوم اعصاب  ی، علوم شناختیناسش مثل زبان

. با اطاعـت  استمخالف  ایبا اظهارات من موافق  کنند یکار م حوزه نیدر ا میمستق

هـا و   در گونـه  دوزبانـه رفتـار   یدر مورد اصول تکـامل  یمتداول، فصل يکردهایاز رو

 یـی وع اجراموضـ  تهبر کنترل زبان در نظر گرفتم. الب یتأثیر بافت اجتماع نیهمچن

آن بـر   یو تـأثیر احتمـال   دوزبانگیله ئ، مسکند یها را به هم متصل م که همه فصل

 است. ییکنترل اجرا

 یجالب ي خچهیتار هایی دارد،ریتأث ییدو زبان بر کنترل اجرابا صحبت  که این دهیا

شـناخت   ایـ هـوش   يرو دوزبانگیمعتقد بودند که  شی. محققان چند دهه پدارد

نکته اشاره کـرد   نیخود به ا ی) در بررس1963( یدارس. دارد یمنف تأثیر ،کودك

مقاله  نی. متن کامل استینهوش خوب  رشد يبرا مزایا نیا وجود با دوزبانگی که
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 یسـ یمشاهده متن کامل مقالـه بـه بخـش انگل    يلطفاً برا ،است یسیبه زبان انگل

 يریپـذ  بـه انعطـاف   ازیـ که ن یفیتکالها در  دوزبانه ،طور خاص به .دییمراجعه فرما

 قـات یتحق شـتر یب ،. از آن زمـان بـه بعـد   کردنـد  یبهتر عمل م ،باالتر بودند یذهن

 دوزبانـه که کودکان  اند افتهیدرمداوم  طور به) 2004( نیو مارت ستوكیالیتوسط ب

، تنـاقض هســتند  لحـ  ازمنـد یکـه ن  یفیدر تکــال زبانـه  تـک نسـبت بـه کودکـان    

) 1998( نیگـر  دیـ وی. مـدل کنتـرل بازدارنـده د   دارند يبرتر یادراک يها ییتوانا

هـا مـرتبط    دوزبانهارنده در زبان کنترل زبان را با کنترل بازد یروانشناس ماًیمستق

را مورد  دوزبانهدر سراسر جهان، صدها  از آن زمان یشناسان شناخت رواندانست. 

 تـا ادراك  حافظـه و  ،تکالیف اعم از توجهتمام انواع  رويکه  اند دهقرار دا شیآزما

مشـترك   يبـا همکـار   حـوزه  نیـ ا نیبنـابرا تمرکـز دارنـد؛    ،یذهن يریپذ انعطاف

مغز را کشف  عملکردکه  یعلوم اعصاب شناخت و یشناخت یروانشناس نیمتخصص

 يها مؤلفهبر  دوزبانگیاگرچه . است افتهی تکامل یدوره زمان کیدر طول  کنند یم

سؤال تـا چـه حـد محدودشـده      نیاامروزه  ،گذارد یم تأثیر ییخاص کنترل اجرا

نظـرات و   ،کـنم  یکتاب را پنهـان نمـ   نیداستان جالب در ا نیمن ا اگرچه ؟است

 گروسـجین . اسـت  ، مشـخص هیـ مشاهدات مهم اول نیدر مورد ا يجار يها بحث

 يباورهـا  یو برخ کند یارائه م نهیزم نیبر ا یکل يمقاله حاضر مرور) در 2010(

و  اقیاشـت  نیهمچن هحوز نی. اکند یم ارائهرا  دوزبانگیها و  دوزبانهغلط در مورد 

 تیـ مز کیـ واقعـاً   دوزبـانگی  ایـ آ«( است دهیدرا به خود  يادیز يا پوشش رسانه

 ).را ببینید »2015، ژانویه ورکریوین ؟است

از مسـائل   ياریاسـت کـه هنـوز بسـ     نیکتاب ا نیدر ا یاز مفروضات اساس یکی

نشـده   موجـود حـل   قی. حقـا میـ ا نکـرده و شـناخت را درك   دوزبـانگی مربوط بـه  

ها  ها در فصل داده درحالی که. کنند یرا مطرح م ابهاماتز ا ياریو بس اند مانده یباق

 دیـ است که با یسؤاالت دنیپرس يراب شتریمن ب تالش ،رندیگ یقرار م بحث مورد

زبان خـود   ها دوزبانه مییگو یم یاست که وقت نیا يادیبن  فرض. پاسخ داده شوند
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دو  نیـ مختلـف در ا  يهـا  دوزبانـه ؟ دهنـد  یمـ ي انجام کار چه ،کنند یرا کنترل م

 فـا یا یچـه نقشـ   مسـ یمکان نیـ در ا یـی ؟ کنتـرل اجرا دارند یچه تفاوت مسیمکان

 يهـا   دوزبانه؟ چرا ستیادراك و شناخت چ نیتعامل ب نقش فرهنگ در ؟کند یم

 فیرا در تکال ختهیهنوز ترجمه خودانگ، شناسند یماهر که هر دو زبان را خوب م

 ریتحـت تـأث   ترجیح داده نشـده زبان  شدن ؟ چگونه فعالدهند ینشان م یشیآزما

مربـوط بـه    تیاهدر م سؤاالت نیاز ا ياریبسپاسخ ؟ ردیگ یقرار م ییکنترل اجرا

 .استزبان  یروانشناس

 ،شرایو م نگی(سو در کشور هند  يهند هاي دوزبانهمن با  یقیتحق يکارها شتریب

 هـا  دوزبانهدارد که شما  یتیاهم ای. آشده است  انجام )2016 ،2015، 2013 ،2012

 یو فرهنگـ  یقـوم  ،یزبـان  يرهایکه متغ دهم ی؟ بعدها نشان مدیکن یمرا مطالعه 

. گذارنـد  یاثـر مـ   دوزبـانگی  یشناسـ  سـت یز صبو ع یبر ادراك شناخت ماًیمستق

باشـد.   زیبرانگ چالشو  یغن اریبس تواند یها م مکان ریدر هند برخالف سا لیتحص

و  ی(موهـانت متعـدد دارد   يها شیو گو يزبان گفتار 1500هند حدود  که ایناول 

کرده  فایا يدینقش کل ،آن یکل در هند در شکل دادن یسی. زبان انگل)1983 ،بابو

وجـود   يادیز يا لهیقب يها زبان ،یاصل يها از زبان ي. جدا)1989 ،دهاری(سراست 

کـن اسـت تعدادشـان    کـه مم  شـوند  یمـ  اسـتفاده  بـومی دارند که توسـط افـراد   

 کـه  ایـن با توجه بـه   نی. عالوه بر اها خط ندارند زبان نی. همه اشمار باشد انگشت

را  هـا  زبـان   کـه آن  یقـوم  يهـا  از گروه ياریو بس دارندوجود  یچهار خانواده زبان

دو  ياوقـات دارا  یگاه ی،فرهنگدو  زیو ن دوزبانه يدر بافت هند کنند یصحبت م

 .الخط هستند رسم

. شـود  یمـ  فراگرفتههند است و در مدرسه  یرسم يها از زبان یکی یسیزبان انگل

چند مکان کـه   ياستثنا بهاست  یسیپس از مدرسه به زبان انگل يها آموزشهمه 

 یمطالعات کم یبیعج طور به. ردیگ یقرار م مورد استفاده یدولت معیار در آن زبان

بـه زبـان    یعلـوم شـناخت   ایزبان  یسروانشنا دگاهیهند از ددر  دوزبانگیدر مورد 


