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پیشگفتار


تقدیمبهپسرعزیزم،کیارش
 

، ی ابزارهها  غیرتههاجمی   هها  تصهوژربردار  مهبرن       به دلیهل نبهود دسهتگاه    گذهته ةدهچنب تا 
 ،زبان مجبور بودنب برا  کشف سازیکارها  مربوط به پردازش زبان در مغز ةپ یهشگران حوز

لهالیه  ها     را انجاا دهنب. اژی ریشهمچون بررسی مغز حیی لمل جراحی  ا     ها  تهاجمی    ریش
هها       سهاز      ونگی مبل. همچنیی چگنبها  اخالقی، گاه لوارض جب  در پی داهت    بر مسئولیت

ها  زبانی حاصل از آسهیب مغهز        به مطالعه نقص فقطها  ذهنیِ مربوط به زبان در مغز     فعالیت
هها  اخیهر،       جبژهب در دههه   هها      با ظهور ابزارها ی فنایر ، اما بود مدبید ی تدرژک الکترژکی

انهب      ازش زبهان در مغهز پرداختهه   هاژی که به بررسی کارکردها  مغز  ی چگونگی پهرد     پ یهش
هها  هشهتاد       در دهه. انب    اطاللات فرایانی دربارة نقش نواحی گوناگون مغز در اختیار ما گذاهته

ی ردژهابی   آ ، پِهت     آر    اا    اس، ا     اا    جی، تهی     ا     ا  همچون مبرنیها  غیر تهاجمی     ی نود، هیوه
 ةمغز  انسان در افراد سالم پا به لرصه  ها  فعالیت ةبژب  برا  مطالعچشم به لنوان ابزارها  ج

هها  جبژهبتر        تهوانیم بهه پاسه        گیر  از ابزارها  جبژب مهی  حتی امریزه با بهره نهادنب. ظهور
ها  قبژمی خود دربارة زبان ی لناصهر زبهانی دسهت ژهابیم. بهرا  مثهال چگهونگی            دربارة سؤال

هناسهان اژرانهی اسهت.        هها  اساسهی در میهان زبهان        پردازش فعل مرکب فارسی ژکی از پرسهش 
آژها اجهزا ف فعهل    »الت در اژی خصوص هنهوز مهورد مناقشهه هسهتنبا بهرا  نمونهه       بسیار  از سؤا

ی ی پهردازش  ژبه لنوان ژک یاحب در مغهز بازنمها  مرکب سمثالً سوگنب خورد  هامل اسم ی فعل 
، «سهوگنب خهورد  »هها       ژا به صورت یاژه به یاژه ی آژا میان پهردازش ی بازنمهاژی فعهل    هونب    می
«. هههاژی یجههود دارنههب؟    تفههایت« هههاا خههورد»ی « غههذا خههورد»، «وردزمههیی خهه»، «کتههک خههورد»

 ها پاس  دهنب.     گونه سؤال تواننب به اژی    بنیاد نمی خط ی داده    ها  برین    ریش
ههبه بهرا  مطالعهات        ها  کهامالً کنتهرل          ها  آزماژشگاهی در مدیط    اژی کتاب به ریش

هها  گونهاگون مطالعهات زبهانی پرداختهه ی مزاژها ی معاژهب            ل به ریشپردازد. در فصل ای    زبان می
اژهم. در فصهل دیا مالحظهاتی را کهه باژهب در طراحهی           خط ی بهرخط را برههمرده      ها  برین    ریش

فراگیهر    ها سالگوهها      اژم. در فصل سوا پاراداژم    ها  برخط در نظر بگیرژم، بررسی کرده    آزماژش
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ههونب، معرفهی       ا  را که لمبتاً در مطالعات برخط زبانی اسهتفاده مهی      ا  آزماژشگاهیه    ی ریش
 آرآ     اا    ا ، ردژاب چشهم،  جی    ا     ا ها  چهارا تا هفتم به ترتیب به کاربرد     اژم. در فصل    کرده
هبه بها اژهی ابزارهها را        در مطالعات زبانی پرداخته ی نتاژج بعضی از مطالعات گزارش اس    اا    تیی 

تهوان از آن      افزار قبرتمنهب ی راژگهان سهاژکوپا  را کهه مهی         اژم. در قسمت ضمیمه نیز نرا    آیرده
 اژم.    ها استفاده کرد، معرفی کرده    برا  طراحی آزماژش

هها  مطالعهاتی       هب  اصوی کتاب آهنا نمهودن دانشهجوژان ی مدققهان مدتهرا بها ریش     
هها  اصهوی آزماژشهگاهی        آزماژشگاهی ازجموه چگونگی طراحی آزماژش، آهناژی با پهاراداژم 

ساز  معناژی ی ندو ، خوانبن خودگهاا      گیر  یاژگانی، آماده    ازجموه تصمیم الگو  فراگیر س
ا  الگوهه هها س     ی نیز کاربرد ابزارها  جبژب در مطالعات زبانی اسهت. از اژهی ابزارهها ی پهاراداژم    

توان در مطالعات مربوط به درک زبان گفتار، مطالعهات مربهوط بهه خوانهبن، تولیهب            میفراگیر
ها  زبانی، پردازش زبهان در      زبان، بازهناسی یاژه، بررسی نواحی درگیر در حیی اجرا  فعالیت

نی از گوژشوران دیزبانه، ژادگیر  زبان دیا، اکتساب زبان ی مطالعات مربوط به اخهتالالت زبها  
 پرژشی استفاده نمود.    جموه زبان

 ها  هناختی بسیار ممنونم.    از ستاد توسعة لووا ی فنایر 
هها      سهازمان مطالعهه ی تهبیژی کتهب لوهوا انسهانی دانشهگاه       کارگریه لوهوا ههناختی در   

 دکتهر مدمهود   سسمت  سهم زژاد  در ارائة هر چه بهتر اژی کتاب داهته است. از جنهاب آقها   
خصهوص      ی سرکار خانم گهودرز  بسهیار سپاسهگزاراا از مهبژرژت تهبیژی سهازمان بهه        توخابی

 نظر یافر اژشان در یژراژش بسیار متشکرا.     ن اد برا  دقت    سرکار خانم لشکر 
مههنش، آقهها  دکتههر رضهها      از زحمههات اسههتادان بزرگههوار خههانم دکتههر فرزانههه صههفو   

ی خانم دکتر نرگس رادمان که به ترتیب نکات مفیهب   ن اد    خسریآباد ، خانم دکتر نگار سماک
انب، سپاسگزاراا زژهرا      ها  دیا، چهارا، پنجم ی هفتم متذکر هبه    ا  در خصوص فصل    ی ارزنبه
 تر کرده است.    گمان نظرات اژشان اژی کتاب را بسیار خوانبنی    که بی

 ،البسهون، دکتهر ژیز  دلهوژی   از استادان بزرگوار دکتر کتی پراژس، دکتهر دژوژهب دین  
که سهخایتمنبانه    مجوة رادژوگرافیکی انجمی رادژولوژ  همال امرژکا س دکتر سوزان بوخیمر

 کنم. ها استفاده نماژم صمیمانه تشکر می اجازه دادنب از مقاالت آن
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